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Strefa Wypoczynku „Adriatyk” w  Parku Li-
siniec jest już niemal gotowa na przyjęcie 
wypoczywających. Na wszystkich chętnych 
w  nadchodzącym sezonie czeka tam wy-
dzielone kąpielisko, plaża z  morskim pia-
skiem oraz szereg innych atrakcji. Wkrótce 
otworzy się letni ogródek i punkt gastrono-
miczny przy pawilonie plażowym. Oficjalne 
otwarcie zaplanowano na 16 czerwca.

Budowa strefy wypoczynku przy zbiorniku 
„Adriatyk” to kolejny etap kompleksowej 
rewitalizacji lisinieckiego parku. W  ramach 
inwestycji na miejscu powstała większa pla-
ża z piaskiem przywiezionym z Łeby. Jest też 
nowe nabrzeże, pomosty wodne, kładka nad 
kanałem łączącym zbiornik „Adriatyk” ze zbior-
nikiem „Bałtyk”, wieża ratownicza, nowe ciągi 
piesze, ścieżki rowerowe, parking od strony ul. 
Toruńskiej/Wałowej i elementy małej architek-
tury. Na terenie kompleksu posadzono nowe 
krzewy oraz ponad sto drzew, wśród których 
dominuje japońska wiśnia piłkowana „Kiku-
shidare-zakura” – uznawana za jedną z  naj-

piękniejszych roślin ozdobnych. Całość jest 
oświetlona i objęta monitoringiem. Na terenie 
kompleksu znajduje się też pawilon plażo-
wy z  tarasem widokowym, pomieszczeniami 
higieniczno-sanitarnymi oraz zapleczem ga-
stronomicznym. Jeszcze przed rozpoczęciem 
okresu wakacyjnego zacznie tam funkcjono-
wać wypożyczalnia sprzętu plażowego, a tak-
że bar i restauracja. Zarządzający kompleksem 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Często-
chowie podpisał umowę na dzierżawę pawilo-
nu na okres maksymalnie 36 miesięcy.

16 czerwca, podczas oficjalnego otwarcia 
Strefy Wypoczynku „Adriatyk” czeka nas wiele 
atrakcji. Zarówno tych ruchowych (joga, zum-
ba, zawody cross), jak i  muzycznych (Eternal 
Spiritis, Apress Band, Kacper Kapsa). Coś dla 
siebie znajdą także najmłodsi częstochowianie.    

Prace nad rewitalizacją Parku Lisiniec rozpoczę-
ły się w 2013 roku, kiedy na miejscu uporządko-
wano zieleń. W 2014 r. wybudowano pierwsze 
ścieżki spacerowe, ustawiono ławki i kosze. Od 

2015 roku, na terenie obiektu (przy zbiorniku 
„Bałtyk”) zaczęła funkcjonować wypożyczalnia 
sprzętu pływającego MOSiR. Wtedy też urzą-
dzono plażę nad „Adriatykiem”. Powstał też 
m.in. skate park (od strony ul. św. Jadwigi), plac 
zabaw dla dzieci i stół do gry w piłkarzyki (czę-
ściowo w ramach zadań budżetu obywatelskie-
go). W parku są też inne możliwości rekreacji, 
oferowane przez prywatnych najemców – dzia-
łają tam m.in.: korty tenisowe i park linowy.

Obecnie Wydział Inwestycji i  Zamówień Pu-
blicznych Urzędu Miasta pracuje nad przy-
gotowaniem dokumentacji budowlanej do 
kolejnego etapu rewitalizacji parku. Jest ona 
związana z  zagospodarowaniem pozostałej 
części parku, wraz z otoczeniem zbiornika „Bał-
tyk” i wjazdem od strony ul. św. Jadwigi. Na ten 
cel w planie wydatków majątkowych budżetu 
miasta zapisano w tym roku 200 tys. zł.
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Otwarcie Plaży w Parku Lisiniec 
(Strefa Wypoczynku „Adriatyk”)

16 czerwca 2019 r., godz. 10.30-20.30

Program

godz. 10.30-11.30 „Joga na Śniadanie”, 
prowadzenie: Joanna Będuch - nauczycielka 
jogi, trener holistyczny 

godz. 11.30-12.00 Set dj’ski

godz. 12.00-12.45 Zumba dla dzieci

godz. 12.45-15.00 Set dj’ski/zawody cross 

godz. 15.00-15.45 Zumba dla dorosłych

godz. 16.00-16.20 Oficjalne otwarcie 
Plaży przez Władze Miasta Częstochowy

godz. 17.00 Koncert Eternal Spiritis

godz. 18.00 Koncert Apress Band 

godz. 19.00-20.30 Set dj’ski

Inne atrakcje: dmuchańce, animacje 
dla dzieci
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W najbliższych miesiącach aura nie raz zachęci nas do aktywnego spę-
dzania wolnego czasu na zewnątrz. A jedną z coraz częściej wybieranych 
form takiej aktywności jest rower. Dlatego samorząd stara się nie tylko 
o wygodę podróżowania na dwóch kółkach po Częstochowie, ale także 
o to, aby łatwo można było dojechać na nich do atrakcyjnych rekreacyj-
nie i przyrodniczo miejsc, których w pobliżu, w okolicznych jurajskich 
gminach, jest bardzo wiele.

Wraz z  naszymi sąsiadami staramy się, aby cały region był łatwo do-
stępny i  przyjazny rowerzystom. Gmina Olsztyn otworzyła niedawno 
wygodny szlak rowerowy wzdłuż DK-46 – od olsztyńskiego rynku do 
granicy naszego miasta na wysokości Odrzykonia. Z naszej strony w kie-
runku Olsztyna trwa pierwszy etap przebudowy ul. Korfantego (od ron-
da Szwejkowskiego do Skweru Lotników), który obejmuje także stwo-
rzenie infrastruktury rowerowej. Jeszcze w tym roku powstanie projekt 
drugiego etapu zadania, dzięki któremu do samej granicy Częstochowy 
doprowadzona będzie droga rowerowa. Chcemy, aby miała standard 
podobny do tej wybudowanej przez Olsztyn. Efektem współdziałania 
naszych gmin jest też sezonowa autobusowa linia 67R ze specjalną 
przyczepą dla rowerów. Od roku dostępne jest rowerowe połączenie 
Częstochowy ze Mstowem. Dzięki ścieżkom wzdłuż nowych dróg łatwo 
możemy dojechać także do Rędzin i Konopisk. W samej Częstochowie – 
w ramach programu ,,Lepsza Komunikacja” – ciągle przybywa ścieżek, 
także w  związku z  budowanymi obecnie centrami przesiadkowymi. 
Działają rowery miejskie – w tym sezonie część z nich ma już foteliki dla 
maluchów. A  planując dłuższe wypady, można skorzystać z  aplikacji 
,,Brama Jury”, przeznaczonej zarówno dla tych wytrawnych, jak i mniej 
doświadczonych rowerzystów. 

Na rowerze można się wybrać także do Parku Lisiniec, odmienionego 
dzięki powstałej tam strefie wypoczynku ,,Adriatyk”. Częścią zakończo-

nego etapu rewitalizacji parku była – rzecz oczywista – budowa kolej-
nych ścieżek rowerowych. Przede wszystkim czeka tam na nas jednak 
wydzielone kąpielisko i  większa niż dotychczas plaża z  morskim pia-
skiem. Jest nowe nabrzeże, kładka nad kanałem, wieża ratownicza. Są 
pomosty, ciągi piesze, parking i… ponad sto nowych drzew. Jeszcze 
przed wakacjami otworzy się tam wypożyczalnia sprzętu plażowego, 
a także bar i restauracja. Przed parkiem Lisiniec kolejny etap prac – tym 
razem nad zagospodarowaniem zbiornika ,,Bałtyk.” Miejscy urzędnicy 
już pracują nad konieczną do tego dokumentacją.   
 
Dobrych miejsc do rekreacji, wypoczynku, spotkań w gronie znajomych 
ciągle więc u nas przybywa. Będziemy mieć Promenadę Śródmiejską; 
ruszyły też roboty przy rewitalizacji Starego Rynku. Wokół szklanego 
pawilonu, który tam powstanie, będziemy mieli kolejną przestrzeń dla 
ciekawych inicjatyw – łącznie z  kameralnym amfiteatrem. Pomysłów 
na jego wykorzystanie lokalnym animatorom kultury na pewno nie za-
braknie. Po kompleksowym ,,liftingu” Stary Rynek może stać się nie tylko 
jedną z wizytówek Częstochowy, ale i żelaznym punktem na mapie ro-
werowych wycieczek, czy początkiem szlaku dla tych, którzy odwiedzają 
nasze miasto z myślą o dalszych wypadach na Jurę. 

Rusza sezon dużych miejskich festiwali, trwa cykl ,,Aleje – tu się dzieje!”, 
ciągle przybywa u nas możliwości aktywnego wypoczynku – w takim 
kontekście hasło ,,lato w mieście” brzmi całkiem nieźle. Życzę wszystkim, 
aby do miłych wrażeń z ,,Frytki OFF-jazd”, czy naszych kolejnych plenero-
wych festiwali, dołączyli wspomnienia z udanych urlopów i wakacji poza 
miastem – choćby po sąsiedzku, w jurajskich plenerach.

   Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof Matyjaszczyk

Prezydent Miasta Częstochowy

PYTAMY PREZYDENTA 

...O LETNIĄ REKREACJĘ 
NA ROWERZE 
I NIE TYLKO 
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BEZPŁATNA LINIA TURYSTYCZNA
WYCIECZKA CO GODZINĘ OD 12.00 DO 18.00, START SPOD RATUSZA MIEJSKIEGO

w maju i w czerwcu tylko w weekendy

Tradycyjnie z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego zostały przyznane statuetki „Promotor Częstochowy”. Prezydent Częstochowy Krzysztof Maty-
jaszczyk wraz z przewodniczącym Rady Miasta Zdzisławem Wolskim wręczyli je 25 maja podczas koncertowego wieczoru na Placu Biegańskiego. 
W tym roku statuetki odebrali: dyrygent i chórmistrz Janusz Siadlak w dziedzinie kultury, dziennikarz i dyrektor programowy Radia Jura Marcin Piw-
nicki w kategorii media oraz przedstawiciele firmy SCOUT Sport Agnieszka Nowak i Rafał Kuter w kategorii biznes. 

PROMOTORZY MIASTA

Rusza realizacja trzech bezpłatnych progra-
mów profilaktyki zdrowotnej. Zostaną nimi 
objęte kobiety w wieku 25-50 lat, uczennice 
i uczniowie klas 1-6 oraz wszystkie miesz-
kanki i mieszkańcy miasta.
 
Pierwszy z  programów to ,,Wczesne wykry-
wanie nowotworów złośliwych w  rodzinach 
wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego 
ryzyka na raka piersi i  raka jajnika - badanie 
genetyczne BRCA1”. Mogą z niego skorzystać 
mieszkanki Częstochowy pomiędzy 25 a  50 
rokiem życia, z grupy ryzyka, a więc:
• u których w rodzinie występowały przy-

padki zachorowań na raka piersi przed 
40 rokiem życia, lub nowotwór u co 
najmniej 2 osób,

• u których wśród krewnych wystąpiły 
mnogie zachorowania na raka jajnika i/
lub piersi,

• stosujące antykoncepcję hormonalną lub 
hormonalną terapię zastępczą, u których 
w rodzinie zdarzały się przypadki zacho-
rowań na raka piersi i/lub jajnika

• młode kobiety zamierzające stosować 
antykoncepcję hormonalną, jeżeli 
pojawiły się u nich jakiekolwiek zmiany 
w piersiach lub jajnikach

• mające jakiekolwiek zmiany w piersiach 

lub jajnikach, u których w rodzinie odno-
towano przypadki zachorowań na raka.

 
Realizatorzy programu:
• Prywatne Centrum Medyczne ,,Medyk 

Centrum”-Jan Bińczyk, al. Wolności 34, 
www.medyk-centrum.pl, tel. 34 365 46 
66 (realizacja programu rozpocznie się  
3 czerwca)

• Diagnostyka Sp. z o.o., spółka komandy-
towa, ul. Sułkowskiego 17, www.diag.pl, 
tel.  34 361 55 05 (realizacja rozpocznie 
się 17 czerwca)

Program ,,Profilaktyka i  wczesna diagnostyka 
astmy, chorób alergicznych u  dzieci, miesz-
kańców Częstochowy na lata 2014-2018 
kontynuacja programu na lata 2019-2021” 
pozwoli na wczesne rozpoznanie astmy 
i  innych chorób alergicznych u  dzieci z  klas  
1-6 szkół podstawowych oraz poprawę jakości 
życia dzieci chorujących. Celem programu jest 
także promowanie działań dotyczących uwa-
runkowań mających wpływ na zdrowie cho-
rych na astmę i alergię (edukacja, profilaktyka), 
uzupełnianych działaniami skupionymi na 
słabszych grupach społecznych w celu zmniej-
szenia występujących różnic zdrowotnych. 
Realizatorem programu jest Stowarzysze-

nie Promocji Zdrowia Dzieci i  Młodzieży 
„Nasze Dzieci” – Specjalistyczna Przychod-
nia Lekarska „INTERPED”, al. Wolności 46 
(paw. pediatryczny), www.interped.pl,  
e-meil: interped@interped.pl, tel. 505 078 951 
 
Trzeci z programów, „Promocja i edukacja zdro-
wotna – wczesna profilaktyka onkologiczna”, 
jest skierowany do wszystkich mieszkanek 
i mieszkańców Częstochowy i ma na celu pro-
mowanie wczesnej profilaktyki onkologicznej. 
Program zakłada m.in. zorganizowanie ,,Mar-
szu Różowej Wstążki” (w  jego ramach m.in. 
badania, konsultacje, porady specjalistyczne) 
oraz  spektakl teatralny na temat raka, impro-
wizowany na podstawie przeżyć związanych 
z chorobą.
 
Realizatorzy programu:
• Stowarzyszenie Częstochowskie Ama-

zonki, al. Pokoju 13, tel. 798 836 819, 
www.czestochowskieamazonki.pl.

• Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca, 
• ul. Kopernika 34, tel. 791 314 690, 
• www.hospicjumczestochowa.pl.

 
Szczegółowych informacji udzielają realizatorzy 
programów. 

PROGRAMY ZDROWOTNE
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Miejski Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Czę-
stochowie powstał w 1999 roku, z kolei w 2012 
roku, z powodu zmian w prawie, na jego miej-
sce Marszałek Województwa Śląskiego powołał  
częstochowską filię Wojewódzkiego Ośrodka 
Adopcyjnego. Placówka powstała w  struktu-
rach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
Województwa Śląskiego i  funkcjonuje w  na-
szym mieście przy ul. Jana III Sobieskiego 17B.

WOA prowadzi działalność diagnostyczno-
-konsultacyjną, której głównym celem jest 
pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób 
zgłaszających gotowość do przysposobienia 
dziecka,  zbudowania relacji i  nabycia praw 
tożsamych z tymi wynikającymi z pokrewień-
stwa. Dzięki temu zarówno dorośli starający 
się o potomstwo, jak i osierocone, porzucone 
dzieci mogą zrealizować swoje marzenia o ko-
chającej rodzinie.

Ośrodek specjalizuje się również w  opiece 
i  udzielaniu wsparcia pedagogiczno-psycho-
logicznego dla dzieci i rodziców adopcyjnych, 
a w ramach zgłaszanych na co dzień potrzeb 
rodzin adopcyjnych organizuje grupy wspar-
cia, w których te rodziny mogą podzielić się 
swoimi doświadczeniami i  trudnościami. Co 
więcej, ośrodek oferuje także pomoc i porad-
nictwo dla ciężarnych kobiet, znajdujących się 
w  trudnej sytuacji życiowej. Dlatego, jeśli ko-
bieta zajdzie w nieplanowaną ciążę i nie wie do 

końca, czy będzie mogła wychować dziecko, 
może zwrócić się do WOA z prośbą o pomoc.

Do tej pory udało się nam przeszkolić setki kandy-
datów na rodziców adopcyjnych i zastępczych - 
dodaje Żaneta Janik, kierująca częstochowską 
filią Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego. 
- Dzięki temu dla prawie czterystu dzieci udało 
się znaleźć nową rodzinę. Każdy rok oznacza dla 
nas możliwość pozyskania kochającej rodziny 
dla dzieci.

Ośrodek cały czas podnosi poziom udzielane-
go wsparcia. Wystarczy chociażby spojrzeć na 
realizację projektu „Koordynacja i rozwój usług 
adopcyjnych”, którego celem było zmniejsze-
nie liczby dzieci umieszczonych w  instytucjo-
nalnej pieczy zastępczej poprzez wdrożenie 
przyjaznych dziecku ponadstandardowych 
działań w  procesie adopcji. WOA realizowało 
ten cel między innymi poprzez dwutorowe 

podejmowanie działań podnoszących kompe-
tencje zarówno uczestników procesu adopcji, 
jak i pracowników instytucji w niego zaangażo-
wanych. Całość miała również skutkować dein-
stytucjonalizacją usług świadczonych na rzecz 
dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, aby 
wszelkiego rodzaju procedury i  formalności 
były jak najmniej uciążliwe. Dlatego też dzia-
łalność WOA cieszy się ogromnym zaufaniem 
oraz zainteresowaniem. Obecnie ośrodek pra-
cuje już nad rozwinięciem wypracowanych 
rozwiązań, aby świadczyć pomoc na jak naj-
wyższym poziomie.

W  najbliższym czasie działalność ośrodka bę-
dzie można poznać podczas Częstochowskich 
Dni Rodziny, które w tym roku zaplanowano na 
początek czerwca. Wówczas WOA zorganizuje 
po raz kolejny dzień otwarty, dzięki któremu 
wszyscy zainteresowani będą mieli szansę po-
znać szczegóły związane z  przysposobieniem 
dziecka. Będzie można porozmawiać z pracow-
nikami Ośrodka, którzy krok po kroku wytłuma-
czą, na czym polegają procedury, odpowiedzą 
też na wszelkie pytania dotyczące adopcji.

Więcej informacji na temat częstochowskiej filii 
Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego moż-
na uzyskać w placówce lub na stronie interne-
towej: czestochowa.woa-katowice.pl

mw

Rodzina to jedna z największych wartości. Wiedzą o tym na pewno dzieci, 
które dzięki adopcji zyskały nowy dom. Wszystko to dzięki ośrodkom, takim jak Wojewódzki Ośrodek 

Adopcyjny Filia w Częstochowie, który w tym roku obchodzi jubileusz dwudziestolecia swojej działalności.

20 LAT 
OŚRODKA ADOPCYJNEGO
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W historii częstochowskiego 
Rakowa jest kilka dat, które 

każdy sympatyk futbolu z naszego 
miasta powinien znać. 

Do tej pory najważniejszą był 
dzień 4 czerwca 1994 roku, 

gdy częstochowianie po zwycię-
stwie 6:1 nad Arką Gdynia po raz 
pierwszy awansowali do ekstra-
klasy. Od tego momentu minęło 

niemal ćwierć wieku. 24 kwietnia 
2019 roku, po wygranej 2:0 nad 

Podbeskidziem Bielsko-Biała, 
klub z Limanowskiego ponownie 
zameldował się piłkarskiej elicie. 

W  1994 roku noszono na rękach Zbigniewa 
Dobosza. Tym razem ojcem sukcesu, obok za-
wodników, został szkoleniowiec rodem z War-
szawy - Marek Papszun. 

Raków to klub z wieloletnią, uświęconą przez 
pokolenia, tradycją. Prezes Wojciech Cygan 
przypomina, że niebawem będzie świętował 
100-lecie istnienia. Przez lata pieczę nad nim 
sprawowała Huta im. Bolesława Bieruta (dziś 
ISD Huta Częstochowa), najważniejszy spon-
sor, który zapewniał zawodnikom stabilną sy-
tuację materialną. Ten związek sprawdzał się 
doskonale, by apogeum sportowych wyżyn 
osiągnąć kilka lat po transformacji ustrojowej, 
we wspomnianej połowie lat 90. Marsz Rako-
wa na szczyt krajowego futbolu rozpoczął się 
jednak  dziesięć lat wcześniej, za sprawą wspo-
mnianego Dobosza. To wtedy zaczęto mówić 
o kapitalnej pracy z częstochowską młodzieżą, 
a zespół juniorów Rakowa zwyciężał w Ogól-
nopolskiej Spartakiadzie Młodzieży.
 
Raków, który wywalczył awans w tym sezonie, 
to klub zbudowany przez rzutkiego przedsię-
biorcę Michała Świerczewskiego w  sposób 
zupełnie inny, bazujący na graczach spoza 
regionu. Świerczewski pojawił się w  klubie, 
gdy z  największych tarapatów (także tych 
finansowych) uratowali go Jerzy Brzęczek 
i  jego siostrzeniec, reprezentant naszego kra-

ju i ówczesny gracz Borussi Dortmund, Jakub 
Błaszczykowski. W lutym 2010 roku wzięli oni 
na swoje barki ciężar zasypania potężnych dłu-
gów Rakowa i wyprowadzenia klubu na pro-
stą. Ktoś to musiał zrobić – mówił nam kilka go-
dzin po zwycięskim meczu z  Podbeskidziem 
obecny szkoleniowiec reprezentacji naszego 
kraju. – Życzę Rakowowi dalszych sukcesów. I ra-
duję się razem z nim.

Gdy Brzęczek z Błaszczykowskim zakończy-
li pierwszy etap swojej misji, do gry wszedł 
Świerczewski, król internetowej sprzedaży 
komputerów. Świerczewski nie bał się od-
ważnych decyzji, postawił na trenera zupeł-
nie z  zewnątrz, a  ten poprowadził Raków 
z  drugiej do pierwszej ligi i  z  pierwszej do 
ekstraklasy. Z  wykształcenia nauczyciel hi-
storii, który dopiero w Częstochowie posta-
wił na karierę szkoleniową, w tym sezonie nie 

RAKÓW PISZE NOWĄ HISTORIĘ
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ZAWODY 
STRZELECKIE
Już 2 czerwca Częstochowskie Stowa-
rzyszenie Strzeleckie będzie organizato-
rem III Amatorskich Zawodów Strzelec-
kich o  Puchar Prezydenta Częstochowy 
Krzysztofa Matyjaszczyka. Formuła ama-
torska otwiera drzwi do występów w im-
prezie praktycznie każdemu zaintereso-
wanemu tą dyscypliną sportu. A  grono 
to z roku na rok jest coraz większe.

Wystarczy mieć skończone 10 lat i dobre chę-
ci, by wziąć udział w  naszym współzawod-
nictwie. Niepotrzebna jest żadna licencja, czy 
pozwolenie na broń. Oczywiście ci najmłodsi 
muszą przyjść do nas z opiekunem. Zawody 
zaczynamy o  godzinie 10.00 i  wówczas bę-
dziemy przyjmowali zapisy – informuje pre-
zes CSS, Paweł Ciurzyński.

Każdy uczestnik będzie miał do oddania 
10 strzałów z  pistoletu kalibru 22 mm LR. 
Sprzęt strzelecki zapewnia, rzecz jasna, or-
ganizator. Triumfatorem zmagań będzie 
osoba, która zdobędzie w swoich próbach  
najwięcej punktów.

Przypominamy, że strzelnica zawiadywa-
na przez Częstochowskie Stowarzysze-
nie Strzeleckie zlokalizowana jest przy  
ul. św. Andrzeja 8/10. Tam też zapraszamy 
wszystkich miłośników broni sportowej.

az

SPORT

dość, że wywalczył z Rakowem  mistrzostwo 
ligi, to po wygranych z Lechem Poznań i Le-
gią Warszawa znalazł się w półfinale Pucharu 
Polski.

Siłą Rakowa był w zakończonym sezonie ko-
lektyw. Trudno wskazać w zespole z Często-
chowy jedną najjaśniejszą postać. Liczy się 
drużyna – powtarzał i  powtarza Papszun. – 
Wszystkie cele podporządkowujemy zespołowi. 

I to na każdej płaszczyźnie – sportowej i mental-
nej.

Feta z okazji awansu czerwono-niebieskich do 
ekstraklasy odbyła się na placu Biegańskiego. 
I choć ostatni pojedynek sezonu Raków prze-
grał niespodziewanie z Wigrami Suwałki (1:2), 
nikt zawodnikom nie czynił z  tego powodu 
wyrzutów. Ekstraklasa i tak jest nasza!

Andrzej Zaguła



MUZYCZNE ROZPOCZĘCIE LATA

Jak co roku, bardzo ważnym punktem akcji „Aleje – tu się dzieje!” jest 
„Sztuka dla każdego”. To dwudniowa (29-30 czerwca), plenerowa 
inicjatywa Miejskiej Galerii Sztuki, która ma ambicje  wprowadzić sztu-
kę w przestrzeń miejską. Program imprezy skonstruowany jest tak, by 
każdy mógł znaleźć tam coś dla siebie. Składają się na niego działania 
będące z jednej strony formą targów sztuki, podczas których artyści na 
przygotowanych przez siebie stoiskach prezentują i  sprzedają swoją 
twórczość,  z drugiej  działania włączające widzów w proces tworzenia 
(warsztaty dla dzieci i dorosłych, pokazy i prezentacje artystyczne). 

Z kolei Biblioteka w niedzielę, 23 czerwca, zaprosi najmłodszych na Plac 
Biegańskiego na spektakl Teatru Jednej Miny „TotoTitoTamto”. Piękne 
maski, umiejętności pantomimiczne oraz wspaniała muzyka zespołu 
Ethnogarden, przeniosą młodych widzów w magiczny świat dawnego 
cyrku. Jednocześnie dzieci będą miały okazję przekroczyć granicę sceny 
i współuczestniczyć w spektaklu. Warto też zauważyć, że przedstawienie 
wspaniale wpisuje się w przypadające tego dnia święto – Dzień Ojca. Bę-
dzie to okazja, by wspólnie uczestniczyć w wielkim cyrkowym przyjęciu, 
wejść do świata gigantycznych mydlanych baniek, a  następnie wziąć 
udział w warsztatach tworzenia lasu w słoiku.

Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” ma już długą tradycję dosko-
nałych spotkań literackich. W tym miesiącu, w ramach „Aleje – tu się dzie-
je!”, będzie można tam spotkać Annę Bikont (7 czerwca) - dziennikarkę, 
reporterkę i pisarkę. Jej głośne książki „My z Jedwabnego” i „Sendlerowa. 
W ukryciu” były bardzo gorąco komentowane i przyniosły jej wiele na-
gród. Do Częstochowy przyjedzie jednak opowiadać przede wszystkim 
o biografii Jacka Kuronia „Jacek”, którą napisała w zeszłym roku wspól-
nie z Heleną Łuczywo. Natomiast 28 czerwca odbędzie się spotkanie 
z Witem Szostakiem. Jego najnowsza książka „Poniewczasie”, ukazała 
się  kilka tygodni temu i jest po trosze dziennikiem, po trosze esejem, 
zbiorem opowieści i zmyśleń, a po trosze powieścią. Historią, w której 
wielość znaczeń prowadzi tropami słów, losów, namiętności i miłości. To 
literatura, która na długo zostaje w czytelniku.          

6 czerwca Muzeum Częstochowskie zaprasza na wycieczkę z Julkiem 
Sętowskim śladami częstochowskich aresztów z XIX i XX wieku. Tego 
samego dnia Teatr im. Adama Mickiewicza pokaże na Placu Biegań-
skiego plenerowy, muzyczny spektakl „Nie tylko kobieta...”. Złożą się 
na niego takie utwory, jak: „Celina” Stanisława Staszewskiego, „Sztuczny 
miód” Agnieszki Osieckiej, „Brzydcy” Grażyny Łobaszewskiej i wiele in-
nych. Satyryczną część programu wypełnią kabaretowe teksty Andrzeja 
Waligórskiego, utwory Jonasza Kofty, Andrzeja Poniedzielskiego, a tak-
że brzmiące dziś absurdalnie wypisy z archiwum WSS „Społem” - książki 
skarg i  zażaleń. Na scenie wystąpią Marta Honzatko, Maciej Półtorak, 
Adam Hutyra, Robert Dorosławski oraz grający na fortepianie Michał 
Rorat. 

Oczywiście w tym miesiącu nie zabraknie również tradycyjnych koncer-
tów na Placu Biegańskiego.  I tak w czerwcu startuje tegoroczna odsłona 
cyklu „Muzyczny Punkt Spotkań Jarosława Woszczyny”. Zainauguruje ją 
23 czerwca koncert „Jedno spojrzenie”. To muzyczny projekt oparty 
na faktach, historia zakochanej pary, która po czteroletniej rozłące po-
biera się, a ich szczęśliwe małżeństwo wciąż trwa, mimo upływu czasu. 
Pomysłodawczynią projektu jest Ewa Uryga, od wielu lat aktywna i ce-
niona wokalistka nie tylko jazzowa, a podczas częstochowskiego kon-
certu towarzyszyć jej będzie Dariusz Ziółek, grający na gitarze basowej. 

Oczywiście to tylko wyimek z tego, co nas czeka w czerwcu w ramach 
akcji „Aleje – tu się dzieje!”. Szczegółowy program można znaleźć w na-
szym kalendarium i na stronie internetowej: aleje.czestochowa.pl. 

oprac. af 

Lato coraz bliżej, więc i akcja „Aleje – tu się dzieje!” 
rozkręca się na dobre. W czerwcu tradycyjnie 

czeka nas moc muzycznych, teatralnych, literackich, 
fotograficznych i plastycznych atrakcji. 

Warto więc uzbroić się w masę wolnego czasu 
i dać się porwać kulturowemu szaleństwu.  
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FESTIWAL SUMMER CHILL

KULTURA DLA KAŻDEGO

 Anna Bikont 

 Ewa Uryga  Teatr Jednej Miny 

 Marta Honzatko 
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Przez trzy dni – od 7 do 9 czerwca 
– w zrewitalizowanym Parku Lisi-
niec odbędzie się kolejna edycja 
kulturalnego święta częstochow-
skiej młodzieży, czyli Festiwal 
Summer Chill. Poza koncertami 
na zainteresowanych będzie cze-
kać tam mnóstwo dodatkowych 
atrakcji. Wśród nich  konkursy, 
strefa food trucków, projekcje fil-
mowe pod gołym niebem, zajęcia 
w  strefie rozrywki,  park adrena-
liny (w  tym roku rozbudowany 
np. o  skok na bungee) oraz spo-
kojniejsze atrakcje dla młodszych 
uczestników imprezy.
Festiwal miał już dwie edycje, które 
osiągnęły duży sukces, także pod 
względem frekwencji. Dlatego 
i  w  tym roku postanowiliśmy zor-
ganizować największą imprezę 
dla młodzieży w  Częstochowie 
– wyjaśnia Młodzieżowa Rada 
Miasta, organizująca festiwal we 
współpracy z  Urzędem Miasta 
Częstochowy, częstochowskimi 
organizacjami pozarządowymi 
oraz samorządami uczniowskimi 
częstochowskich szkół.
Zresztą, w programie tegorocznej 
edycji znaleźli się wykonawcy wy-
brani przez młodzież w specjalnie 
przygotowanej ankiecie. Dlatego 
w  Parku Lisiniec na pewno poja-

wi się tłum młodych ludzi, ocze-
kujący koncertów ulubionych 
artystów. Zanim jednak na scenie 
Summer Chill pojawią się festiwa-
lowe gwiazdy, pierwszego dnia, 
7 czerwca, odbędzie się Konkurs 
Lokalnych Kapel. Wówczas też 
wystąpią miejscowi muzycy, m.in. 
grupa The Hakeys.
Z  kolei w  sobotę, 8 czerwca, na 
scenie festiwalu zagra Nowator 
- wokalista, raper, producent mu-
zyczny, którego nie da się zaklasy-
fikować do konkretnego gatunku. 
Sięga on po hip-hop, dancehall, 
ale też śmiało czerpie z popu czy 
reggae. Jego nowy krążek, zatytu-
łowany  „Co Tu Jest Grane?”, ukazał 

się na początku marca tego roku. 
Z pewnością więc podczas wystę-
pu nie zabraknie utworów takich, 
jak tytułowe „Co Tu Jest Grane”, czy 
też „Wrzucam Na Luz” lub „Z lewa 
do prawa”, który był hitem lata 
2018.
Tego dnia wystąpią również re-
prezentanci młodej sceny hip-ho-
powej, czyli 23-letni White 2115 
oraz 21-letni Jan-Rapowanie. Ten 
pierwszy, współpracował z takimi 
raperami jak Żabson, Blacha czy 
Białas. Jego debiutancka płyta 
„Rockstar” ukazała się w 2018 roku 
i  zajęła wysokie miejsce na pol-
skiej liście przebojów OliS, osta-
tecznie uzyskując status Złotej 

Płyty. Natomiast Jan-Rapowanie - 
który w rankingu Popkillera został 
nagrodzony w kategorii „Odkrycie 
Roku 2018” - w  tym roku nagrał 
w  duecie z  NOCNY płytę „Plan-
sze”. Materiał z  niej z  pewnością 
zabrzmi podczas tegorocznego 
Summer Chill, podobnie jak utwo-
ry z  jego debiutanckiego krążka 
„NOCNA ZMjANA”.
Festiwal zakończy – w  niedzielę 9 
czerwca – Kino na Leżakach. Pro-
jekcie filmowe pod gołym niebem 
cieszą się ogromną popularnością 
wśród mieszkanek i  mieszkańców 
Częstochowy. Zatem i  tym razem 
nie powinno zabraknąć miłośniczek 
i miłośników plenerowego kina.
Impreza ma charakter otwarty i jest 
niebiletowana, aby każda często-
chowianka i  każdy częstochowia-
nin, zarówno mały, jak i duży, będą 
mogli z  niej skorzystać i  wspólnie 
świetnie się bawić, korzystając ze 
wszystkich atrakcji – dodają orga-
nizatorzy.
Zatem Summer Chill to ciekawa 
propozycja nie tylko dla często-
chowskiej młodzieży. Wszyscy 
zainteresowani mogą tutaj wspól-
nie powitać lato, w przyjemnej at-
mosferze Parku Lisiniec.         

mw

Już 7 czerwca w Częstochowie wystartuje trzecia edycja Festiwalu Summer Chill. 
Jak co roku tysiące młodych ludzi spotka się w Parku Lisiniec, by koncertowo powitać nachodzące lato.
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Kacper, dawno nie było Cię słychać w mie-
ście. Można było pomyśleć, że zerwałeś 
z muzyką....

To efekt mojej zmiany podejścia do grania. Nie 
organizuję już imprez. Jednak muzyki nie po-
rzuciłem, cały czas starałem się działać w śro-
dowisku. Najczęściej jednak poza naszym mia-
stem. Cały czas wspierałem też projekt The Very 
Polish Cut Outs, rzadko jednak występowałem 
pod swoim nazwiskiem.  

Teraz znów się nim podpisujesz, ale pod zu-
pełnie innym brzmieniem...

Moja muzyka choć nadal z  pogranicza disco 
i house ma dziś spokojniejszy charakter. Może 
to dlatego, że zostałem tatą. A może dlatego, 
że muzyka jest w moim życiu obecna już od 15 
lat i powoli ja sam zaczynam się zmieniać. Mam 
nowe inspiracje.

Możesz coś opowiedzieć o tym nowym wy-
dawnictwie?

Jest to tzw. edit, czyli moja interpretacja czy-
jegoś utworu. Moja produkcja ukazała się 
w  serii wydawnictw Magic Wand. Winyl, na 
którym znajduje się moje nazwisko  jest jej 
piętnastą częścią. Na każdej części są różni 
artyści, którzy prezentują swoje remixy lub 
swoje edity. Mój edit leżał u  mnie na  pół-

ce od pięciu lat, do stworzenia go namówił 
mnie autor oryginału, Radek Krzyżanowski 
z Kampu! Z naszej współpracy nic nie wyszło, 
ale ja miałem niedosyt i  stale o  tym edicie 
myślałem.

Jak to się zatem stało, że pojawił się w serii 
Magic Wand ?

Jakieś półtora roku temu zainteresowałem się 
tą wytwórnią, gdyż wydaje ona płyty w  kli-
macie balearic i wolnego disco. To wytwórnia, 
która działa w  stylu oldschoolowym i  analo-
gowym. Nie wydaje nagrań w  wersji digital. 
Wysłałem wtedy ten edit właśnie tam i udało 
się ich nim zainteresować. Co prawda od tego 
momentu trochę czasu minęło, ale dźwięki na 
szczęście nie straciły świeżości.

Jak nazwać muzykę z tego editu? 

Moja produkcja jest bardzo spokojna, w klima-
cie balearic. Jednak ja nazywam ten styl  sa-
mozwańczo betonaric, które jest połączeniem 
betonowych klimatów miast i  balearic, czyli 
brzmienia powiedzmy - plażowego. To nie jest 
absolutnie muzyka do tańca. To jest muzyka 
do posłuchania, najlepiej o wschodzie słońca 
w wakacje. 

Jednak nie tylko Twojej muzyki można po-
słuchać na tym winylu...

Moja muzyka ukazywała się zazwyczaj w ko-
operacji z  innymi twórcami. Podobnie jest 
i teraz. Na płycie jest muzyka artystów z róż-
nych zakątków świata – Brytyjczyków (Craig 
Bratley i 1-800 COOLGUY) i Włocha (Mursia). 
O  doborze muzyków zdecydowała wytwór-
nia, zamysł tej płyty powstał w głowie jej szefa, 
Timma Sure’a. W ten sposób moja twórczość 
łączy się na winylu z disco, wolniejszym disco 
i elektroniką. 

Jest to dość ekskluzywne wydawnictwo... 

Rzeczywiście. Ukazało się ono tylko na winylu, 
w niezbyt dużej ilości sztuk, co sprawia, że jest 
to edycja limitowana. Można ją dostać w ma-
łych sklepach muzycznych specjalizujących się 
w  sprzedaży płyt tego rodzaju. Na przełomie 
kwietnia i  maja pojawiła się na rynku brytyj-
skim i japońskim. W Polsce aktualnie do dosta-
nia jest jedynie w warszawskim Side One.

Czy można Twojego editu posłuchać w sieci?

W sieci można znaleźć fragment na moim so-
undcloudzie i  na YouTubie. Nabyć go można 
jedynie na winylu, nie ma go na żadnym por-
talu streamingowym. Dzięki takiej polityce, 
muzyka nabiera  ekskluzywności i tajemniczo-
ści. Mam nadzieję, że jeśli komuś spodoba się 
zaprezentowany w sieci wycinek, to po prostu 
kupi winyl.

LOKALNE GRANIE INDUSTRIADA
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Jubileuszowa, dziesiąta edycja Święta Szlaku Zabytków Techniki zasługuje na wyjątkowe uczczenie. 
INDU-bal - pod takim hasłem odbywa się tegoroczna Industriada -  łączy, integruje i daje przestrzeń 

do wspólnego świętowania. Wszyscy jesteśmy przemysłowcami! W czasie urodzinowej fety nie zabraknie 
tańców, feerii barw i muzyki. Impresariem będzie przemysłowy magnat, toast wzniesie majster, 

a wszyscy miłośnicy industrii będą się znakomicie bawić. Dawniej znalezienie swojego nazwiska 
w kronice towarzyskiej, wśród osób zaproszonych na bal, było wielkim wyróżnieniem. Zdarzało się, 

że lista gości – z imionami, nazwiskami, tytułami – zajmowała nawet 2-3 strony w gazecie. 
Na tegoroczny INDU-bal zaproszeni są wszyscy, a liczba gości jest nieograniczona.

W  Częstochowie organizatorami Indu-
striady są Regionalny Ośrodek Kultury, 
Muzeum Częstochowskie oraz Muzeum 
Historii Kolei. Większość atrakcji czekać nas 
będzie 8 czerwca w  Parku im. S. Staszica, 
w pobliżu Muzeum Górnictwa Rud Żelaza. 
Tradycyjnie tego dnia samo muzeum bę-
dzie można zwiedzać (godz. 11.00-15.00) 
w towarzystwie emerytowanych górników 
ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Górnictwa. Na najmłodszych będą czekać 
tu zabawy i wyzwania (godz. 11.00-18.00): 
„smyczenie kibla”, czyli „przesmyczenie” na 
odległość do 8 metrów drewnianego kibla 
(wiadra) z  urobkiem (rudą żelaza) po zwil-
żonej połowicy drewnianego smyka oraz 
wydobycie z drewnianej skrzyni zatopionej 
w  glinie rudy żelaza przy użyciu szpicaka. 
Pierwszych 600 chętnych będzie też miało 
okazję wybić sobie pamiątkową monetę 
„10 Rudziaków”. Będzie to doskonała oka-
zja, by poznać  dawne narzędzia do robie-
nia matryc (np. XVI-wieczną walcarkę do 
tłoczenia monet) oraz  zobaczyć kolekcję 
dawnych monet (najstarsza ma 2 tys. lat)  
i banknotów. 

Każdy szanujący się bal powinien mieć 
odpowiednią scenografię. Podczas tego-
rocznej Industriady  będzie to wystawa 
fotografii dokumentujących dawne indu-
strialne – i  nie tylko – bale Częstochowy, 
w tym bawiących się przedsiębiorców i pro-
letariat. Na archiwalnych zdjęciach uchwy-
cone zostały potańcówki i  „przebieranki”, 
które obywały się na balach, w ekskluzyw-
nych restauracjach, czy mniej wystawnych 
lokalach, a także na rautach w prywatnych 

mieszkaniach. Podczas karnawałowego 
szaleństwa równie ważna była garderoba. 
Dlatego podczas tegorocznego Święta 
Szlaku Zabytków Techniki organizatorzy 
zapraszają starszych i  młodszych do wła-
snoręcznego wykonania elementów stroju: 
„boa” ozdobionego piórami, opaski z  pió-
rem i cekinami na głowę, karnetu na tańce, 
kotyliona, a nawet „modnych” podkręcone 
do góry wąsów, nawiązujących do okresu 
międzywojennego.

O muzyczne atrakcje podczas częstochow-
skiego INDU-balu zadba Makabunda 
(godz. 17.00),  zespół, który specjalizuje 
się w  tworzeniu autorskich aranżacji naj-
piękniejszych polskich szlagierów z okresu 
międzywojennego. Repertuar Makabundy 
stanowią głównie polskie tanga i  foxtro-
ty, powstałe w  trym czasie. Połączenie 
klasycznych melodii opatrzonych ponad-

czasowymi tekstami, z  energią i  muzycz-
ną pomysłowością „makabundów”, daje 
niezwykle smakowity efekt artystyczny, 
który mimo współczesnego podejścia do 
tematu, nie nadaje utworom przedwojen-
nym pastiszowego charakteru. Wręcz prze-
ciwnie – wydobywa i podkreśla ich piękno 
i klimat.

Później na scenie pojawią się Babu Król  
& Smutne Piosenki (godz. 18.30). To pro-
jekt, który powstał wiosną 2018 roku, dzięki 
współpracy Stowarzyszenia Młodych Ani-
matorów Kultury z  Poznania, pań z  gnieź-
nieńskiego Klubu Seniora „Radość” i  lidera 
zespołu Pogodno, Jacka Szymkiewicza vel 
Budynia. Współpraca polegała na poszuki-
waniu najbardziej romantycznych historii 
z  lat młodości seniorek, podczas warszta-
tów w ramach projektu „OFF Opera”. Szczę-
śliwym zbiegiem okoliczności wszystkie 
opowieści dotyczyły tańca z  nieznajomym 
i  dansingu. Historie te, mocne, piękne 
i  wzruszające, natychmiast zamieniły się 
w piosenki, a piosenki w materiał na płytę. 

7 czerwca warto będzie również pojawić 
się w  Galerii pod Arkadami (ul. 1 Maja 27), 
gdzie na godz. 20.30 zaplanowano pro-
jekcję filmu Filipa Bajona „Bal na dworcu 
w  Koluszkach”. Natomiast dzień później, 
w Muzeum Historii Kolei na zwiedzających 
czekać będą kolejne industrialne atrak-
cje: m.in. przejażdżka drezyną, symulator 
lokomotywy EU07, przejazd pociągiem 
specjalnym i  zwiedzanie muzeum z  prze-
wodnikiem.    

oprac. af

INDUSTRIALNY BAL

 Wraz z The Very Polish Cut Outs tworzył projekty m.in. z Krystyną Prońko. Ostatnio zniknął 
 z częstochowskiej sceny muzycznej, to jednak nie znaczy, że zrezygnował z muzyki.  Niedawno na 
 winylu ukazał się jego edit na EP-ce wyprodukowanej przez angielską wytwórnię Timma Sure’a. 

KACPER KAPSA
EDYCJA LIMITOWANA



JAZZOWA
GORĄCZKA

 Festiwal Hot Jazz Spring 
na dobre zadomowił się 

w kulturalnym kalendarzu 
Częstochowy. To coroczne 
święto jazzu tradycyjnego 
uważane jest za najlepsze 

wydarzenie tego typu w Polsce. 
Od wielu lat jest to pozycja 

obowiązkowa dla każdego fana 
tej odmiany jazzu oraz każdego 
świadomego melomana. Jubile-

uszowa 15. edycja Festiwalu dziać 
się będzie od 6 do 9 czerwca.

W tym roku Hot Jazz Spring obrodzi występa-
mi gwiazd światowego formatu. 7 czerwca na 
szczególną uwagę zasługuje koncert wybitne-
go kornecisty, propagatora jazzu tradycyjnego, 
lidera zespołu Five o’Clock Orchestra, pomysło-
dawcy i zarazem prezesa Polskiego Stowarzy-
szenia Jazzu Tradycyjnego z  siedzibą w  Czę-
stochowie - Tadeusza Orgielewskiego, który 
otrzyma w tym roku wyróżnienie Honorowego 
Swingującego Kruka. Nagroda ta przyznawana 
jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie jazzu 
tradycyjnego. Od lat przywilejem laureata jest 
wybór repertuaru koncertu galowego oraz 
składu towarzyszącego na scenie. Tegoroczny 
laureat postanowił utworzyć zespół składający 
się z muzyków, którzy w przeszłości otrzymali 
tę pożądaną w środowisku jazzowym statuet-
kę. Na scenie zobaczymy więc Scotta Hamil-
tona (saksofon tenorowy), Trevora Richardsa 
(perkusja), Wojciecha Karolaka (organy Ham-

monda) oraz Wojtka Kamińskiego (fortepian). 
Do swojego składu Tadeusz Orgielewski zapro-
sił również zwycięzców, odbywającego się co 
dwa lata w ramach Festiwalu, Konkursu Swin-
gującego Kruka: Michała Jarosa (kontrabas), 
Magdalenę Howorską (śpiew) oraz Jagodę 
Wojciechowską (śpiew). 

Zanim jednak w piątkowy wieczór na scenie 
zaprezentują się tuzy jazzu tradycyjnego, cze-
ka nas Parada Nowoorleańska, otwierająca 
15. Międzynarodowy Festiwal Jazzu Trady-
cyjnego Hot Jazz Spring. Co roku zbiera ona 
setki uczestników, którzy przy dźwiękach mu-
zyki rodem z Nowego Orleanu maszerują od 
Placu Biegańskiego pod Filharmonię. Tuż po 
Paradzie na scenie Filharmonii zobaczymy Idę 
Zalewską, która wraz ze swoim kwartetem za-
bierze nas w świat przepięknych piosenek Bil-
ly Holiday. Pierwszy dzień Festiwalu zamknie 
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w  Jazz Klubie Five o’Clock koncert Siergiej 
Wowkotrub Gipsy Swing Quartet oraz trady-
cyjne jam session. 

Festiwalowa sobota zapowiada się równie 
ciekawie. Ulicami Częstochowy przechadzać 
się będzie Leliwa Marching Band, by swoimi 
dźwiękami umilać czas przechodniom. Z kolei 
na scenie Filharmonii zobaczymy wybitnego 
pianistę - laureata trzech Fryderyków (1997, 
2000 i  2003), Telekamery (2009), Wiktora 
(2011), nagrody TVP „Artysta bez granic” (2016), 
znanego przede wszystkim z programu „Filhar-
monia Dowcipu” - Waldemara Malickiego. Wraz 
z  towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Fil-
harmonii Częstochowskiej przybliży on sylwet-
kę George’a Gershwina, a ze sceny wybrzmią 
najbardziej znane utwory tego kompozytora. 
Także w tym dniu, w Klubie Jazzowym Five o’C-
lock, usłyszymy Five o’Clock Orchestrę. 

Jak co roku organizatorzy Festiwalu dbają 
również o  fanów bluesa. Podczas tej edycji 
Hot Jazz Spring ponownie wystąpi znany 
i lubiany w całej Polsce, szalenie żywiołowy, 
angielski pianista i wokalista Neil Wilde. To-
warzyszyć mu będzie zespół Forsal. Koncert 
odbędzie się w  niedzielę 9 czerwca, po-
dobnie jak występ The Sazerac Swingers. Ta 
wielonarodowa formacja wykonuje współ-
czesny jazz Nowego Orleanu i uważana jest 
za jedną z najlepszych w Europie w tej dzie-
dzinie.

Festiwal cały czas się zmienia i stara się ciągle 
zaskakiwać. W tym roku mamy dwie nowo-
ści. Pierwszą z nich jest rozgrzewka festiwa-
lowa, 6 czerwca w  Jazz Klubie Five o’Clock. 
Rozgrzewać będzie trio Smooth Gentelmen, 
które powstało z  inicjatywy Bartłomieja 
Szopińskiego, znanego przede wszystkim 

z występów w Boogie Boys.  Drugą nowością 
będzie niedzielny piknik na jedynej w Polsce 
ulicy Jazzowej. 

Dyrektorem 15. Hot Jazz Spring jest Ireneusz  
Kozera, a  dyrektorem artystycznym Tadeusz 
Orgielewski. Organizatorem jest Polskie Sto-
warzyszenie Jazzu Tradycyjnego, a współorga-
nizatorem Filharmonia Częstochowska. Bilety 
na koncerty w  Filharmonii będzie można ku-
pić w jej kasie albo online na stronie instytucji. 
Wejściówki na wieczorne, klubowe koncerty 
dostępne będą w  Jazz Klubie Five O’Clock, 
Klubie Tori (ul. Racławicka 2) oraz Salonie drzwi 
i podłóg Dan-Pol (ul. Brzeźnicka 46 a).

Szczegółowy program Festiwalu można zna-
leźć w  naszym kalendarium lub na stronie: 
www.hotjazzspring.eu

Dariusz Drążkiewicz 
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Uwolnili się od dziedzictwa tema-
tycznego romantyzmu i  sztyw-
nych, akademickich zasad. Jako 
pierwsi starali się uchwycić mo-
ment, zmieniającą się rzeczywi-
stość i opowiedzieć jednostkowe, 
subiektywne przeżycie. To właśnie 
oni wynieśli na piedestał pejzaż, 
który obok martwej natury był 
przez wieki uważany raczej za 
„wprawkę” niż prawdziwe malar-
stwo. Impresjoniści. To im kolejne 
pokolenia pejzażystów powinny 
podziękować za odczarowanie 
tego gatunku. I poniekąd właśnie 
dzięki impresjonistom dzisiaj mo-
żemy podziwiać pejzaż w  gale-
riach i  muzeach. Również Stefan 
Chabrowski jest w pewnym sensie 
spadkobiercą impresjonistycz-
nych idei. Na jego obrazach znaj-
dziemy potraktowaną w  sposób 
szczególny fakturę, minimalną 
ilość motywów, które służą raczej 
ukazaniu napięcia pomiędzy nimi 
a padającym na nie światłem, to-

nacje najczęściej ciepłe, a  nawet 
gorące, choć czasem też chłod-
niejsze i  bardziej melancholijne. 
Dużą wagę przywiązuje artysta 
także do kompozycji, co z pewno-
ścią jest związane ze studiami gra-
ficznymi, które odbył obok tych 
malarskich na Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. 

Chabrowski studiował malarstwo 
u  Jana Świderskiego, pejzażysty 
miłującego kolor, i  niewątpliwie 
wiele się u niego nauczył. Wybór 
pracowni, a z czasem i wyspecja-
lizowanie się w konkretnej tema-
tyce nie było w latach 50. i 60. XX 
w. takie oczywiste. Młodzi adep-
ci sztuki szukali wtedy przede 
wszystkim nowości. Tak jak wcze-
śniej pejzaż był czymś nowym, 
modnym i stał się spadkiem post-
impresjonistów, tak w połowie XX 
wieku w  Polsce modna była sze-
roko rozumiana awangarda. Cha-
browski wybrał inaczej, poszedł 

nieco pod prąd, choć próbował 
także z abstrakcją. Ostatecznie po-
stawił na to, co było mu najbliższe 
– na naturę, barwę, światło. I choć 
trudno nazwać go tylko postim-
presjonistą, to na pewno można 
powiedzieć, że także nim był. Bez 
wątpienia Chabrowski nawiązuje 
też do nurtu, który chętnie na-
zywano pejzażem polskim, tak 
modnym w  wieku XIX. Obrazy 
płaskie, równinne, z  bocznym 
światłem to znak rozpoznawczy 
naszych monachijczyków. I  choć 
nie jest to oczywiście inspiracja 
jeden do jednego, to możemy tu 
wyczuć pewien rodzaj podobne-
go nastroju. Tęsknotę do czegoś 
nieokreślonego, co być może jako 
ludzkość utraciliśmy dawno temu 
wraz z  rozwojem kultury i cywili-
zacji.           

W Częstochowie zobaczymy obra-
zy pochodzące z Muzeum Arche-
ologiczno-Historycznego w  Gło-

gowie, Muzeum Ziemi Lubuskiej 
w Zielonej Górze, Muzeum Śląskie-
go w Katowicach, Muzeum Okrę-
gowego w Lesznie oraz oczywiście 
z Muzeum Częstochowskiego. 

Jak powiedział inny artysta, Stani-
sław Czajkowski – „Pejzaż nasz jest 
piękny i  ma rozmaite fizjonomie. 
(...) Artysta jest podobny pszczole: 
zbiera wrażenie piękna, o którym 
się tak rzadko w dzisiejszych cza-
sach mówi. Również nie mówi się 
o  moralności w  sztuce, która nas 
artystów przede wszystkim po-
winna obowiązywać. Moralność 
artysty – to rzetelność w  pracy: 
zgłębianie i  synteza tematu oraz 
pogłębianie warsztatu malar-
skiego, unikanie schematu, blagi, 
powierzchowności i  spłycania 
swojej pracy”. Te słowa doskonale 
podsumowują zarówno warsztat, 
jak i postawę artystyczną Stefana 
Chabrowskiego. 

Sylwia Góra

PEJZAŻ
POLSKI

Sielski, dziewiczy, miejski, jasny, ponury, magiczny, morski, leśny. Pejzaż to temat, który daje 
artyście liczne możliwości, ale równocześnie może sprawić wiele problemów. To gatunek niełatwy, 
a jednocześnie bardzo dobrze rezonujący w świadomości publiczności. Już 5 czerwca, o godzinie 
18.00, w Pawilonie Wystawowym w Parku im. S. Staszica, częstochowscy miłośnicy sztuki będą 

mogli poznać lub przypomnieć sobie twórczość pejzażysty Stefana Chabrowskiego. 

JEDNYM OKIEM DARIUSZ DĄBROWSKI

Książki obrazowe, malarstwo, plakaty, 
niedopowiedzenia i  wstydliwe skoja-
rzenia. Joanna Ambroz na przekrojo-
wej wystawie w  rodzinnej Częstocho-
wie zaprezentuje dorobek z  ostatnich 
7 lat. Od 15 czerwca do zobaczenia  
w OPK  „Gaud Mater”.

Joanna Ambroz, autorka książek, twórczy-
ni multidyscyplinarna. Doktoryzuje się na 
Akademii Sztuk Pięknych w  Katowicach, 
w  Katedrze Projektowania Graficznego. 
Jej działania skupiają się na tematach 
tabu i  sprawach nierozwiązanych. Bacz-
nie obserwuje rzeczywistość i konstruuje 
narrację swoich prac opartą na niejedno-
znaczności. Jej prace były wystawiane we 
Włoszech, Francji, Wielkiej Brytanii oraz na 
Słowacji. Laureatka licznych stypendiów 
twórczych, m.in. Stypendium Lotto dla 

najlepszych studentów oraz Stypendium 
Prezydenta Miasta Częstochowy. 

Książki są moją ulubioną formą ekspresji, 
to medium, w którym można opowiedzieć 
historię od początku do końca – a mimo to 
pozostawić wiele miejsca dla odbiorcy na 
własną interpretację. To dla mnie ubranie 
problemu w  skórkę, dzięki której można 
łatwiej się z  nim oswoić – mówi artystka. 
-  Fascynują mnie stare metody druku, in-
troligatorstwo oraz praca z  materiałem 
zecerskim.

Najważniejszą częścią wystawy będzie 
pierwszy raz prezentowany w Częstocho-
wie cykl prac „Wstyd”, na których podsta-
wie powstała książka o tym samym tytule, 
będąca pracą magisterską autorki, obro-
nioną z oceną celującą i wyróżnieniem. 

JAK COŚ SIĘ POMYŚLI, 
TO TAK, JAKBY JUŻ TROCHĘ SIĘ ZDARZYŁO
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FESTIWAL FRYTKA OFFjazd

To już dziewiąta edycja Festiwalu Frytka OFF-jazd. 
Przez te wszystkie lata zdążył on stać się jednym 

z najważniejszych wydarzeń muzycznych Częstochowy. 
Takim, który zawsze gromadzi ogromną rzeszę fanów 

dobrego grania i gwarantuje najwyższy poziom 
artystycznych przeżyć. Patrząc na zestaw tegorocznych 

gości, można zakładać, iż dziewiąta Frytka znów 
zapowiada się na smakowitą, muzyczną ucztę. 
Zapraszamy 14 i 15 czerwca do Parku Lisiniec. 

MUZYCZNA
UCZTA 

Z AMBICJAMI

Siłą Festiwalu Frytka OFF-jazd zawsze 
była różnorodność. Zaproszeni artyści 
reprezentowali różne gatunki, pokolenia 
i estetyki. Łączyła ich jednak ambicja, by 
muzyką przekraczać utarte ramy. Rozry-
wać schematy, zadawać ważne pytania 
i  poszukiwać wciąż nowych artystycz-
nych wyzwań. Nie inaczej będzie również 
w tym roku. „Starą szkołę” reprezentować 
będą punkowy Dezerter, słynący z  moc-
niejszego uderzenia Acid Drinkres oraz le-
gendarna Kapela ze wsi Warszawa, która 
przepuściła polską muzykę ludową przez 
sito współczesnej alternatywy. Z  drugiej 
strony, na scenie w Parku Lisiniec wystą-
pi Mery Spolsky, która debiutowała zale-
dwie dwa lata temu, a  już postrzegana 
jest jako ważny głos polskiej awangardy. 
Krzysztof Zalewski i Mela Koteluk to mło-
de gwiazdy, którzy zdążyły wspiąć się na 
szczyty popularności i zostać ikonami kra-

jowej sceny niezależnej. Na tegorocznym 
Festiwalu w  nietypowej postaci pojawi 
się również hiphop. W Parku Lisiniec wy-
stąpi L.U.C. wspólnie z  transkulturowym 
Big Bandem Rebel Babel Ensemble i go-
ścinnym udziałem Orkiestry Dętej OSP 
Konopiska, Abradaba i Marceliny. Z kolei 
elektronikę  reprezentować będzie duet 
XXANAXX, który już wielokrotnie udo-
wodnił, że równie dobrze sprawdza się 
w muzycznych klubach, jak i na najwięk-
szych plenerowych festiwalach. Frytko-
wą stawkę uzupełnią w tym roku: goście 
z Ukrainy - Kozak System, częstochowski 
zespół Sołtys oraz DJ’e Noisy Pots i  Bier-
naski.
Doskonała muzyka, miniaturki teatralne, 
strefa food trucków – wszystko w  zielo-
nych przestrzeniach Paku Lisiniec. Dzie-
wiąta edycja Festiwalu Frytka OFF-jazd to 
przepis na najlepszą zabawę.                     af  

 Krzysztof Zalewski  to multiinstrumentalista, kom-
pozytor i autor tekstów. Uważany jest za jednego 
z najlepszych wokalistów w Polsce. Po wydaniu de-
biutanckiej płyty „Pistolet” zniknął na 9 lat z pierw-
szego planu na scenie. W tym czasie szlifował swój 
warsztat i  zdobywał doświadczenie. Występował 
przez ten okres z  takimi zespołami, jak: Hey, No-
sowska, Muchy czy Brodka. W 2013 roku powrócił 
z  autorską płytą „Zelig”, a  przez kolejne dwa lata 
był jednym z filarów tras „Męskie Granie”. Prawdzi-
wym przełomem w  jego twórczości była jednak, 
wydana w 2016 roku, płyta „Złoto”. Kolejny ważny 
sukces przyniósł artyście album „Zalewski śpiewa 
Niemena”. Podczas Festiwalu Frytka OFFjazd fani 
artysty będą mogli usłyszeć zarówno kompozycje 
z  „Zeliga”, „Złota”, kilka Niemenowych szlagierów, 
a także całkowicie nowe utwory, przygotowywane 
na kolejny album, którego premiera planowana jest 
na przyszły rok.

 Mela Koteluk  wraca do koncertowania po dwu-
letniej przerwie. Ta wyjątkowa wokalistka uwodzi 
swoją sceniczną charyzmą od debiutanckiego 
krążka „Spadochron”. Płyta zdobyła uznanie zarów-
no fanów, jak i specjalistów, którzy uhonorowali ją 
Fryderykiem za debiut roku, a Melę Koteluk uznali 
za artystkę roku 2012. Dwa lata później wokalistka 
umocniła swoją pozycję za sprawą albumu zatytu-
łowanego „Migracje”. Ten krążek, podobnie jak de-
biutancki, pokrył się podwójną platyną. „Migawka” 
- najnowsza płyta Meli Koteluk - to uwodzicielska 
opowieść o trzech ważnych obszarach codzienne-
go doświadczenia: miłości, wolności i śmierci. Cały 
album został nagrany na poziomie 432 herców, 
czyli częstotliwości charakterystycznej dla dźwię-
ków natury - szumu drzew i fal, śpiewu ptaków. Za-
tem częstochowski Park Lisiniec to idealne miejsce, 
by wysłuchać tego materiału na żywo.
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TANECZNY JUBILEUSZ

Zespół powstał w  październi-
ku 1994 roku w  Szkole Piosenki 
i Tańca w Częstochowie, pod kie-
rownictwem Krzysztofa Fibicha, 
muzyka, pedagoga, dyplomowa-
nego nauczyciela tańca, chore-
ografa i  dyrektora artystycznego 
zespołu. Od samego początku 
istnienia grupy postawiono na 
różnorodność repertuaru - taniec 
inspirowany tradycją różnych 
narodów, w  tym taniec polski, 
irlandzki, rosyjski, węgierski czy 
amerykański, ale zespół pokazy-
wał też program z tańcem współ-
czesnym, jazzowym czy stylizo-
wany na muzykę broadwayowską 
albo musical. 
„AKCENT” tworzą zarówno dzieci 
w  wieku 5-7 lat, które należą do 
sekcji przedszkolnej, jak i uczenni-
ce szkół podstawowych i średnich. 
Założeniem, które towarzyszyło 
zespołowi już od samych jego po-
czątków było rozwijanie nie tylko 
umiejętności tanecznych, ale tak-
że wokalnych i muzycznych. Dzię-
ki temu zespół mógł i nadal może 
wypełnić lukę w polskiej edukacji, 
która w  kształceniu wrażliwości 
estetycznej dzieci i młodych ludzi 
ma jeszcze wiele do zrobienia. 
Członkinie rewii uczą się w zespo-
le podstaw techniki baletowej, 
tańca nowoczesnego, rewiowego, 
jazzowego, towarzyskiego, ale 
także rytmiki, emisji głosu, pod-
staw gry aktorskiej czy sztuki inter-
pretacji wykonywanych utworów. 

Przed 25 lat działalności pod 
okiem założycieli i  instruktorów 
zespół nie tylko wykształcił setki 
młodych tancerek i  artystek, ale 
zaprezentował też ponad 800 
koncertów zarówno w Polsce, jak 
i  poza jej granicami m.in. w  Cze-

chach, na Słowacji, Ukrainie, Łowie 
czy w Niemczech. „AKCENT” nale-
ży także do World Dance Sport 
Federation – Światowej Federacji 
Tańca Sportowego. Niektórzy 
mogą pamiętać ich występy z pro-
gramów telewizyjnych czy radio-

wych. Rewia pojawiła się w TVP 1, 
TVP Polonia, TVP 3 Katowice, TVN. 
Na swoim koncie ma też 57 pio-
senek autorskich nagrywanych 
w studio muzycznym.  
Tegoroczny koncert jubileuszowy 
będzie świetną okazją, aby po-
znać zespół dla tych, którzy jesz-
cze nie widzieli jego występów 
i  doskonałym widowiskiem dla 
tych, którzy już dobrze go znają. 
W  Filharmonii Częstochowskiej 
zobaczymy aż 36 dziewcząt ze 
szkół podstawowych i  średnich 
z  Częstochowy oraz aż 30 absol-
wentek, które dziś mieszkają na 
całym świecie – w Niemczech, No-
wym Jorku, Paryżu, Londynie. 
Choreografię jubileuszową przy-
gotowali: Katarzyna Fibich-Łysek, 
Karolina Fibich i  Krzysztof Fibich, 
za scenariusz, reżyserię, wokal, 
muzykę i  aranżację odpowiada 
Krzysztof Fibich, a  autorką tek-
stów i  projektów kostiumów jest 
Magdalena Fibich. 
Na widzów i  słuchaczy czeka 
z  pewnością prawdziwe rozryw-
kowe show, pełne kolorów i  naj-
różniejszych kulturowych inspira-
cji. Zobaczymy m.in. hiszpańskie 
flamenco, dynamicznego czarda-
sza czy rosyjską kalinkę. Dla tych, 
którzy chcą spędzić kilka godzin 
w nieco magicznym klimacie, kon-
cert jubileuszowy Rewii „AKCENT” 
to pozycja obowiązkowa.

Sylwia Góra

W tym roku w Częstochowie obchodzimy wiele ważnych jubileuszy indywidualnych i grupowych. 
Swoje 25-lecie istnienia i działalności świętuje także Dziecięco-Młodzieżowa Rewia „AKCENT”. 

3 czerwca w Filharmonii Częstochowskiej dwukrotnie zaprezentuje swój 
koncert jubileuszowy – o godz. 11.00 dla szkół i główny o godz. 18.00.  

TANIEC
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 Kapela ze Wsi Warszawa  to jeden z najważ-
niejszych polskich zespołów folkowych, który 
od ponad 20 lat stoi w awangardzie muzycz-
nych poszukiwań. W  odważny sposób łączy 
stare z nowoczesnym, wiejskie z miejskim, lo-
kalne z globalnym. Mimo wierności tradycyj-
nym technikom gry i śpiewu, pełne inwencji 
wykonania dawnych utworów brzmią zaska-
kująco awangardowo i są w pełni zrozumiałe 
dla współczesnego odbiorcy. Choć w  instru-
mentarium Kapeli słyszymy tradycyjne instru-
menty - skrzypce, cymbały, barabany - brzmią 
one wyjątkowo nowocześnie, a  muzycy nie 
boją się zestawiać ich choćby z dj’ami. Kapela 
ma na koncie osiem albumów, wiele nagród 
zdobytych na polskich i  zagranicznych festi-
walach folkowych oraz setki koncertów na 
całym świecie. 

 Dezerter  to legenda polskiego punk rocka. 
Zespół tworzą: Robert Matera (gitara, śpiew), 
Krzysiek Grabowski (perkusja, teksty), i Jacek 
Chrzanowski (bas). Skład gra od początku lat 
80. XX w. i przez cały ten czas niezmiennie po-
strzegany jest jako jeden z  najważniejszych 
głosów polskiej muzyki niezależnej. Dzię-
ki agresywnemu, ostremu brzmieniu oraz 
mocnym, zaangażowanym tekstom, zdobył 
ogromną rzeszę wiernych fanów, a  takie 
utwory, jak „Spytaj milicjanta”, „Polska złota 
młodzież”, „Ku przyszłości” stały się hymnami 
całej punkowej generacji. Dziś na koncertach 
Dezertera łatwo jest się przekonać, że punk 
wciąż trzyma się doskonale. Zespół koncertu-
je nie tylko w Polsce, ale również w wielu kra-
jach Europy (Czechy, Niemcy, Wielka Brytania, 
Finlandia) oraz w Stanach Zjednoczonych. 

 Acid Drinkers  to rock’n’rollowy zespół dzia-
łający na polskiej scenie nieprzerwanie od 
30 lat. Przez ten czas objechał Polskę wzdłuż 
i  wszerz, grając ponad 2000 koncertów. Ze-
spół tworzy czterech charyzmatycznych mu-
zyków, czyli Titus, Popcorn, Ślimak i  Dzwon. 
Na swoim koncie mają 17 płyt, które znaczą-
co wpłynęły na polską scenę muzyczną - wy-
starczy wymienić „Infernal Connection”, „High 
Proof Cosmic Milk”, czy „The State Of Mind Re-
port”. Popularność Acid Drinkers wyszła dale-
ko poza scenę stricte metalową. Z każdej gali 
Fryderyków, na którą są zaproszeni, członko-
wie zespołu wychodzą z przynajmniej jedną 
statuetką. W  2011 r. rozbili bank, wynosząc 
ich aż cztery – m.in. w  kategoriach Przebój 
i Grupa Roku. Płyta „Fishdick Zwei”, z covera-
mi, odbiła się w Polsce szerokim echem. 

 Mery Spolsky  jest prawdziwym wulkanem 
koncertowej energii. Autorką charaktery-
stycznych tekstów i  specjalistką od orygi-
nalnych, muzycznych solo-performance, 
obdarzoną fantastycznym kontaktem 
z słuchaczami. Jej pierwszy singiel oraz wi-
deoklip pt. „Miło Było Pana Poznać” pojawił 
się na początku czerwca 2017 roku i obec-
nie osiągnął już prawie 2 mln wyświetleń 
na YT. Trzy miesiące później premierę miał 
drugi singiel i  wideoklip pt. „Alarm”, a  15 
września tego samego roku nakładem wy-
twórni Kayaxu ukazał się pierwszy album 
Mery Spolsky zatytułowany „Miło Było Pana 
Poznać”. Krążek ten został nominowany do 
nagrody Fryderyk 2018 w kategoriach: Fo-
nograficzny Debiut Roku oraz Album Roku 
Elektronika. 

 XXANAXX  to Klaudia Szafrańska i Michał Wu. 
Ich wydawnictwa „Xxanaxx EP”, „Triangles” 
czy „FWRD”, pełne nowoczesnych brzmień 
i  niesztampowych rozwiązań muzycznych, 
spotkały się z przychylnym odbiorem kryty-
ki i ugruntowały pozycję zespołu na polskim 
rynku muzycznym. 26 października ubiegłe-
go roku odbyła się premiera nowego albumu 
zatytułowanego „GRADIENT”. Grupa pokusiła 
się o  stworzenie krążka, który wyłamuje się 
z założeń sztampowych produkcji. XXANAXX 
nie stoi w  miejscu, a  poprzez ciągłe poszu-
kiwanie, ciekawość oraz twórczą bezkom-
promisowość zabiera słuchacza w  drogę ku 
nowym rewirom muzycznych działań. Jedno 
pozostaje niezmienne: nowy album z  pew-
nością odzwierciedla to, co dla XXANAXX naj-
bardziej charakterystyczne - mięsiste, prze-
strzenne brzmienia dopełnione wyjątkowo 
zmysłowym wokalem.

 Kozak System  przez wielu uważany jest za naj-
lepszy muzyczny towar eksportowy Ukrainy. 
Formacja, założona przez członków słynnego 
zespołu Hajdamaky, gra wybuchową mie-
szankę ska, reggae, punku i  folk-rocka. Iwan 
Łenio, Ołeksandr Demjanenko, Wołodymyr 
Szerstiuk, Serhij Borysenko i  Serhij Sołowij 
wydali w  2012 r. debiutancką płytę „Szabla”, 
która przyniosła im ogromną popularność. 
Kozak System wyruszył na zagraniczne kon-
certy i szybko zawojował scenę folk-rockową. 
Zespół bardzo mocno zaangażował się w falę 
protestów, nazywanych „ukraińską wiosną”. 
Polscy wykonawcy - Enej i  Maleo Reggae 
Rockers - wspólnie z muzykami Kozak System 
nagrali wówczas własną wersję „Brat za bra-
ta”, w  geście solidarności z  Ukrainą. W  2015 
roku ukazała się druga studyjna płyta Kozak 
System, zatytułowana „Żywy i luby”. W Polsce 
album ukazał się pod nazwą „Kochaj i żyj” i za-
wierał m.in. utwór „Kolorowe jarmarki” (na-
grany wraz z Marylą Rodowicz). W 2018 roku 
ukazała się trzecia płyta grupy - „Nie moja”.

 L.U.C. & REBEL BABEL ENSEMBLE  to założo-
ny w  2015 roku przez L.U.C-a  i  Johna Feata 
międzynarodowy, transkulturowy Big Band 
łączący solistów, kompozytorów, tekścia-
rzy oraz amatorskie i  zawodowe orkiestry. 
To jazzowo-folkowo-hip-hopowy żywioł, 
który przekracza wszelkie muzyczne grani-
ce i  regularnie porywa swoją publiczność 
w  kosmos. Podczas ich koncertów należy 
spodziewać się wszystkiego, co niespodzie-
wane. Kolektyw łączy muzykę współczesną 
z  lokalną muzyką tradycyjną, kulturę wyso-
ką z kulturą ulicy oraz muzyków, wokalistów 
i kompozytorów z różnych regionów, krzyżu-
jąc ich kultury i języki. RBE ma swoje oddziały 
m.in. w Polsce, Czechach, Szwecji, Portugalii, 
Hiszpanii, Niemczech, na Słowacji. Studenci 
i amatorzy z różnych krajów mają okazję wy-
mieniać energię i  koncertować z  zawodow-
cami i  gwiazdami. W  ramach tegorocznego 
Festiwalu Frytka OFF-jazd L.U.C. i  jego Big 
Band wystąpią razem z  Orkiestrą Dętą OSP 
Konopiska oraz Abradabem i Marceliną.

 Sołtys   pojawił się na częstochowskiej sce-
nie muzycznej przed dwoma laty i od razu 
zdobył popularność. Jego założycielem jest 
Kuba Sołtysik, który pełni tu również rolę 
wokalisty i  autora piosenek. Teksty pisze 
zarówno w języku polskim, jak i angielskim. 
W muzyce zespołu można usłyszeć elemen-
ty rocka połączonego z  bluesem, pop-em 
i folkiem. Ta alt-rockowa grupa wytoczy na 
tegorocznej Frytce najcięższe działa i obie-
cuje uraczyć setem swoich najbardziej ener-
getycznych utworów. Jak każdy koncert 
Sołtysa, ten również będzie pełen nowości 
i muzycznych niespodzianek. Lider zespołu 
zapowiada, że właśnie podczas tego wystę-
pu będzie można usłyszeć w jakim brzmie-
niowym kierunku podąża zespół. Sołtys 
pracuje bowiem nad nowymi piosenkami, 
które po raz pierwszy zaprezentuje na fe-
stiwalowej scenie. Zespół posiada rzeszę 
wiernych fanów i  ma nadzieję, że występ 
na tegorocznym festiwalu przyniesie im ich 
jeszcze więcej. 

 Noisy Pots  to pochodzący z  czeskiej Pragi 
zespół, który proponuje styl zwany „DIY kit-
chen electro”. Akustyczny dźwięk garnków, 
kubłów, puszek i innych akcesoriów z kuchni 
lub garażu, połączony z żywą grą na synteza-
torach, wibrafonie, samplach i wokalem, two-
rzą niezwykłą dźwiękową paletę. Członkowie 
zespołu – Jakub Tengler i Michal Šupák mają 
różne muzyczne doświadczenia. Ich inspi-
racją są takie zespoły jak: Moderat, Seekae, 
Com Truise oraz Stimming, a czasami w mu-
zyce Noisy Pots słyszalny jest jazz i  muzyka 
klasyczna. Zespół w  2014 roku wydał swój 
debiutancki album pt. „Home Alone”. Do dziś 
single „Runner”, „Gastronomy” oraz „Flowers” 
często są słyszalne w czeskim radio. Koncer-
ty Noisy Pots są pełne spontanicznej energii 
i  wpadających w  ucho melodii. Zespół grał 
na takich festiwalach, jak Colours of Ostrava, 
Donauinselfest, The Alternative Great Esca-
pe, Trans Musicales de Rennes. W 2019 roku 
Noisy Pots odwiedzą m.in. Koreę Południową 
i Polskę, a jesienią ukaże się ich drugi album. 

 Biernaski  pochodzi z Częstochowy i tworzy 
muzykę od 2003 roku. Swoje wcześniejsze 
produkcje wydawał pod szyldem „Michell 
phunk”, współpracował z takimi wytwórnia-
mi jak Brennnessel, Seek czy Formule Re-
cords, szukając swojego stylu i zbierając mu-
zyczne doświadczenie. W  kwietniu 2013 r. 
 ukazała się jego taneczna epka „With you”, 
a  kilka miesięcy później Biernaski nawiązał 
współpracę z  francuską wytwórnią On The 
Fruit Records w  której wydał swoją epkę 
„Give Away ”, z gościnnym udziałem Noviki. 
Epka „In The Moonlight” ukazała się w lutym 
2015 r. w  nowym polskim net-labelu ANSE 
RECORDS. Nowe produkcje Biernaskiego 
zawierają elementy takich gatunków mu-
zycznych, jak house, deep, disco, funk, czy 
synth pop lat 80. XX w. - wszystkie zgrabnie 
oplecione świeżym brzmieniem. Ostatnie 
wydania zbliżają odbiorców do tego, nad 
czym artysta aktualnie pracuje, nowe klipy 
i publikacje to wstęp do albumu, który pla-
nowany jest na koniec 2019 roku.
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MIEJSKA ZIELEŃ

MIEJSKA WYCIECZKA

Dobroczynnego wpływu przyrody na nasze samopoczucie i zdrowie nie da się przecenić. Szczególnie we współczesnym 
świecie zdominowanym przez nowoczesną technologię i wszechobecny beton oraz plastik. Zdając sobie z tego sprawę, 
tworzy się zieleń miejską. Zapraszam na przejażdżkę rowerem po kilku ciekawszych z zielonych wysp Częstochowy. 
Zachęcam też, aby te, czasem nieoczywiste miejsca stały się naszymi stałymi punktami spędzania wolnego czasu.

PARK 1000-LECIA
Powstały w latach 70. XX w. jako miejsce regeneracji dla mieszkańców 
nowo powstałej dzielnicy „Tysiąclecie”. Nazwa parku oraz samej dzielnicy 
nawiązują do obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego, mających miej-
sce w latach 60. ubiegłego wieku. Park po zachodniej stronie ul. Wańko-

wicza i ul. Brzeźnickiej stanowi swoistą bramę na Promenadę Czesława 
Niemena. W jego północnej części znajduje się plac zabaw, zamknięty w 
okręgu, co podkreśla kształt nasadzeń. Park charakteryzuje się wyjątko-
wymi walorami krajobrazowymi, zwieńczonymi modernistyczną archi-
tekturą kościoła pw. świętego Wojciecha.

SKWER SOLIDARNOŚCI
Powstał w latach 50. ubiegłego wieku. Wypełnia przestrzeń między  
ul. Nowowiejskiego a ul. Śląską. Jest swoistą interpretacją idei ogrodów jor-
danowskich. Noszą one nazwę od swojego pomysłodawcy, krakowskiego 
lekarza, pedagoga i społecznika Henryka Jordana. Zainicjował on projekt 

zakładania ogrodów umożliwiających pozaszkolny rozwój psychiczny oraz 
fizyczny dzieci i młodzieży, mając na uwadze również wartości patriotycz-
ne. Na Skwerze Solidarności, oprócz fontanny otwartej na zabawy dzieci  
i placu zabaw,  znajduje się symbol Solidarności oraz tablica upamiętniająca 
uczestnictwo częstochowian w powstaniach śląskich.

PARK NARUTOWICZA
Rozciąga się między szpitalem im. Rydygiera na Zawodziu, a pomnikiem 
Chrystusa Braterstwa Między Narodami przy wlocie Alei Jana Pawła II do 
trasy DK1. Powstał w latach 30. XX w. Choć w sporej części ma charakter 
ogrodu angielskiego, naśladującego naturę, to wpleciono tam liczne as-

faltowe alejki, z których jedna zwraca na siebie szczególną uwagę, dzięki 
towarzyszącym jej wysokim topolom. W środkowej części znajduje się 
plac zabaw, który w 2011 roku został rozbudowany przez młodzież ze 
Stowarzyszenia Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART oraz ich przyjaciół 
z Niemiec i Litwy, w ramach letniego projektu „EWOCA WORKCAMP”.

PARK PIASTÓW
Okalający rzekę Stradomkę tuż przed jej ujściem do Warty, powstał na 
początku ubiegłego wieku. Jego pojawienie się było związane z po-
wstałą w okolicy przędzalnią wełny. Jej uruchomienie zawdzięczamy 
spółce, w którą zaangażowana była rodzina Motte. Od tego rodu na-

zwę wzięła się również willa (pałacyk) znajdująca się w okolicy. Teren 
zielony był swoistym uzupełnieniem zabudowań przyfabrycznych,  
a współcześnie umożliwia młodzieży rozwój sportowy. Najokazalsze 
drzewa, przypominające o podstawowej funkcji parkowej, znajdziemy 
wzdłuż Stradomki oraz ul. Krakowskiej i al. Wojska Polskiego. 

PARK HANTKEGO
Znajduje się w najbliższym otoczeniu Miejskiego Domu Kultury, czyli 
dawnej willi Hantkego.  Zarówno pałacyk, jak i park powstały na po-
czątku XX wieku jako element osiedla pracowniczego huty Hantkego. 

Obecny wygląd znacząco różni się od pierwotnego, a przecinająca go 
ulica Łukasińskiego utrudnia postrzeganie nasadzeń jako spójnej ca-
łości. Co ciekawe, najstarsze drzewa są starsze od samego parku, ich 
wiek określa się nawet na 150 lat.

Przejazd rowerem – 30 minut

Przejazd rowerem – 15 minut

Przejazd rowerem – 15 minut

Przejazd rowerem – 30 minut
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Daniel Zalejski

BALET Z HISTORIĄ
Społeczne Ognisko Baletowe powstało we 
wrześniu 1958 roku z  inicjatywy aktora Teatru 
im. Adama Mickiewicza – Adama Nowakiewicza 
i jego żony Jadwigi Nowakiewicz. Pierwszym dy-
rektorem Ogniska był Józef Śliwiński, a później 
funkcję tę kolejno pełnili: w  latach 1960–1976 
- Eugeniusz Nysar; w latach 1976–1987 -  Anna 
Lechowicz; w  latach 1987–1994 - Ewa Mrzy-
głód. Od 25 lat stanowisko dyrektora piastuje 
Urszula Brylewska, absolwentka Wydziału Peda-
gogicznego Warszawskiej Szkoły Baletowej im. 
R. Turczynowicza, wieloletnia tancerka-solistka 
i  pedagog baletu Państwowego Zespołu Pie-
śni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, laure-
atka odznaczenia „Zasłużony działacz kultury” 
oraz Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy 
w dziedzinie promocji i ochrony dóbr kultury.

W 2000 roku, z inicjatywy Dyrektor Urszuli Bry-
lewskiej, utworzona została w  Częstochowie 
Społeczna Szkoła Baletowa. Placówka ta, zareje-
strowana w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ewidencji niepublicznych szkół 
artystycznych, ściśle współpracuje z Ogniskiem, 

umożliwiając najzdolniejszym tancerkom i tan-
cerzom rozwijanie ich talentu i  umiejętności. 
Prowadzone tu przez profesjonalną kadrę peda-
gogiczną zajęcia – z zakresu tańca klasycznego, 
ludowego, charakterystycznego i współczesne-
go – stwarzają solidną podstawę do kontynu-
owania nauki w  państwowych szkołach bale-
towych. Nad działalnością SOB i SBB sprawuje 
patronat Towarzystwo Upowszechniania Sztuki 
Baletowej „TERPSYCHORA”.

Sześćdziesięcioletni okres działalności Ogniska 
obfitował w  wydarzenia artystyczne. Najważ-
niejsze z nich to organizowane na zakończenie 
każdego roku szkolnego popisy. Prezentacje te, 
odbywające się najczęściej na scenie Filharmonii 
Częstochowskiej, są jednocześnie najlepszym 
sprawdzianem umiejętności wszystkich grup 
wiekowych i interesującym widowiskiem, reali-
zowanym w atrakcyjnej dla publiczności opra-
wie scenograficzno-kostiumowej. Przygoto-
wując kolejne programy choreograficzne, SOB 
i  SBB sięgają po najsłynniejsze balety świata 
(m.in. „Dziadek do orzechów” P. Czajkowskiego, 

„Kopciuszek” S. Prokofiewa) i  dzieła wielkich 
mistrzów muzyki klasycznej (m.in. „Cztery pory 
roku” A.Vivaldiego).

Ognisko i Szkoła obecne są w życiu społeczno-
-kulturalnym naszego miasta – m.in. organizu-
jąc występy w  ramach Dni Częstochowy, czy 
pokazy taneczne dla dzieci i młodzieży z często-
chowskich placówek oświatowych, dla senio-
rów i osób z niepełnosprawnościami. Taniec kla-
syczny w wykonaniu wychowanków SOB i SBB 
podziwiano także w  innych miastach polskich 
oraz poza granicami kraju (m.in. w Phorzheim, 
Lourdes, Geel).

Działaniom kadry Społecznego Ogniska Ba-
letowego i  Społecznej Szkoły Baletowej nie-
zmiennie przyświeca wiara w to, że sztuka tańca 
wszechstronnie rozwija i kształtuje osobowość 
młodego człowieka, wyzwalając w nim potrze-
bę piękna i  harmonii, narzucając wewnętrzną 
dyscyplinę, wzbogacając wrażliwość, ucząc wy-
rażania emocji. 

Agnieszka Lipińska

Rok 2019 jest dla częstochowskiego Społecznego Ogniska Baletowego 
wyjątkowy, związany jest bowiem z obchodami 60-lecia istnienia placówki.
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ALEJA ARMII KRAJOWEJ
Główną arterię komunikacyjną, przebiegającą przez dzielnicę Tysiąclecia, zaprojektowano w latach 1951–1954. 

Jednak pomysł na tę trasę narodził się dużo wcześniej – jeszcze w końcu XIX wieku.

Od końca XIX wieku tereny leżą-
ce na północ od ul. Jasnogórskiej 
w kierunku Kiedrzyna należały do 
sąsiadujących ze sobą zakładów 
ogrodniczych i gospodarstw rol-
nych Zawadów, Szczecińskich, 
Hofmanów, Szwakopfów i  Ja-
strzębskich. W początkach lat 30. 
XX w. rozciągała się tu dzielnica 
Częstochowy o  nazwie Zawady. 
Miała charakter wybitnie ogrod-
niczy, ograniczona była ulica-
mi: Borelowskiego (wcześniej 
była to ul. Głęboka) od północy 
Chłopickiego (przedtem Ciem-
na) i  Dembińskiego (wcześniej 
Pomologiczna) na południu, Wa-
łami Dwernickiego (wcześniej 
Lewe Wały) oraz Brzeźnicką na 
wschodzie, Kiedrzyńską (obecnie 
Łódzka) na zachodzie. 

W  1958 r. rozpoczęto planową 
zabudowę dzielnicy, która już 
w 1960 r. otrzymała nazwę – Ty-
siąclecia. Główną arterię komu-
nikacyjną, zaprojektowaną (jako 
fragment tzw. osi pracy) przez ar-
chitektów Irenę i Czesława Kote-
lów, stanowi Aleja Armii Krajowej. 
Droga ta na początku nie miała 
odrębnej nazwy, była przedłuże-
niem ulicy Kościuszki. W  latach 
1958–1964 nosiła imię Arkadiu-
sza Deglera, następnie nadano jej 
imię Aleksandra Zawadzkiego. Po 
przemianach ustrojowych, 2 lip-
ca 1990 r., uchwałą Miejskiej Rady 
Narodowej otrzymała nazwę – 
Armii Krajowej. 
Przebiegająca przez dzielnicę 
aleja ma dwa lekkie zakręty – 
pierwszy został wymuszony 

własnościowym układem te-
renów, przez które miała prze-
biegać arteria. Jak wspomina 
Czesław Kotela, chodziło o  po-
prowadzenie nowej ulicy tak, by 
zakupu ziemi pod jej budowę 
dokonać u  jednego, czy dwu 
właścicieli, a nie kilkudziesięciu. 
Drugi zakręt spowodowany był 
wcześniej zaprojektowanym 
miejscem budowy szpitala i po-
łączeniem z drogą biegnącą do 
Kiedrzyna. 
Wzdłuż alei, od roku 1959 funk-
cjonuje linia tramwajowa (łą-
cząca Tysiąclecie z  Rakowem), 
wraz z  rozwojem dzielnicy 
stopniowo ją przedłużano; po-
czątkowo pętla znajdowała się 
przy ul. Worcella, od roku 1971 
przy zbiegu ulic 16 Stycznia 

(Kiedrzyńska) i  Zawadzkiego 
(w  miejscu obecnego Centrum 
Handlowego Promenada).
W latach 60. i 70 XX w. po prawej 
stronie drogi powstały charak-
terystyczne w  formie, rozpo-
znawalne przez częstochowian, 
budynki mieszkalne: wieżowiec 
dwunastopiętrowy wzniesiony 
w latach 1961–1965 przez Spół-
dzielnię „Nasza Praca” u  zbiegu 
ulicy Jasnogórskiej i  ówczesnej 
al. Zawadzkiego, „mrówkowiec” 
– największy blok mieszkalny 
w  mieście (ok. 1000 mieszkań-
ców) oddany do użytku w 1971 r., 
 „falowiec” - blok o długości 173 
metrów, wzniesiony w  roku 
1974 według projektu Mariana 
Kruszyńskiego oraz cztery wie-
żowce zaprojektowane przez 

Włodzimierza Ściegiennego i Ja-
dwigę Majkowską.
Po lewej stronie Armii Krajowej 
znajdują się obiekty wznoszone 
od roku 1954 dla częstochow-
skich uczelni wyższych – Politech-
niki Częstochowskiej i  Wyższej 
Szkoły Nauczycielskiej (obecnie 
Uniwersytet Humanistyczno-
-Przyrodniczy). Były to gmachy 
administracyjne, dydaktyczne, 
aule, biblioteka, planetarium, 
Klub „Politechnik” (wybudowany 
w latach 1967–1971) z salą wido-
wiskową i halą sportową.    
Do charakterystycznych budyn-
ków wzniesionych przy alei Armii 
Krajowej należy zaliczyć: Szpital 
im. W. Orłowskiego wybudowany 
w latach 50. a otwarty w 1961 r., 
biurowiec Komobexu, wzniesio-
ny w  I  połowie lat 70. (obecnie 
siedziba różnych firm), kawiar-
nię i  lodziarnię „Delicje” (obecnie 
pizzeria „Allegro” na górze i sklep 
sieciowy na dole), restaurację 
i kawiarnię „Adria” u zbiegu Księ-
życowej i AK, z charakterystyczną 
fasadą ozdobioną potłuczonymi 
talerzami (obecnie po przebudo-
wie sklep sieciowy). 
Przy Armii Krajowej znajdują się 
obiekty o  charakterze artystycz-
nym. Są to: wielkoformatowe 
mozaiki projektu Stanisława 
Łyszczarza, wykonane na ścianie 
budynku ówczesnej auli Wyższej 
Szkoły Nauczycielskiej (Uniwer-
sytet Humanistyczno-Przyrod-
niczy) oraz  na bocznej ścianie 
hali sportowej Klubu „Politech-
nik”(Koszykarze). Przy Wydziale 
Inżynierii Produkcji i Technologii 
Materiałów (AK nr 19) funkcjo-
nuje Galeria Sztuki Odlewniczej 
im. prof. Wacława Sakwy; a przed 
wejściem na teren Wydziału rzeź-
by z  brązu zdobią wodotrysk. 
Przy skwerze koło „mrówkowca” 
znajduje się fontanna ozdobio-
na rzeźbami (Ryby) Władysława 
Łydżby. Tegoż autora rzeźbę 
(Gołębie) ustawiono w latach 80. 
u zbiegu AK i PCK. 
Przy alei wznoszono budynki 
mieszkalne i gmachy użyteczno-
ści publicznej, pamiętano także 
o  zieleni. W  końcu lat 60. lewą 
stronę obsadzono orzechami la-
skowymi – rzadko spotykaną od-
mianą turecką. Część tych drzew 
nadal rośnie i  owocuje. Sporej 
ilości nasadzeń dokonano w po-

czątkach lat 70. w obrębie Klubu 
„Politechnik”. Obfitujące w zieleń 
tereny znajdują się też po prawej 
stronie – pomiędzy ulicami Księ-
życową i Dekabrystów i na skwe-
rze przy „mrówkowcu”.  

Juliusz Sętowski

Fotografie autorstwa Jerzego Babczyń-
skiego, Stanisława Krakowiaka, Jerzego 

Rączki oraz ze zbioru Jerzego Szwakopfa.

Aleja Armii Krajowej, lata 80. XX w.

Dom Szwakopfów. Znajdował się u zbiegu obecnej ulicy Księżycowej i Alei Armii Krajowej.

Okolice pętli tramwajowej przy obecnej ul. Worcella
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01.06 sobota
1-2 czerwca 
40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów  
w Badmintonie – godz. 8.45
Organizator: Śląski Związek Badmintona
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4 

Akcja „Kropla życia” - godz. 10.00-21.30 
Zagrają m.in.: Bonanza, The Storks, Sympatyczne 
Dinozaury, The Bells, Cacana Mania  
Organizator: CTM - Częstochowskie Towarzystwo Motocyklowe 
Plac Biegańskiego 

Seans filmowy: 
= „Praziomek /Dzień Dziecka/- godz. 10.30
= „Basia 2” /Dzień Dziecka/ - godz. 12.15
= „Manu, bądź sobą” /Dzień Dziecka/ - godz. 13.15
= „Dumbo” /Dzień Dziecka/- godz. 15.00
= „Panda i banda” /Dzień Dziecka/ – godz. 17.00
= „Gloria Bell” - godz. 18.45
= „Cała prawda o Szekspirze” - godz. 20.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
z rysunku, malarstwa, ceramiki, grafiki warsztatowej, 
witrażu techniką Tiffaniego - godz. 10.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001 
Pracownia Sztuk Plastycznych, Aleja Niepodległości 50 lok. 112 
 
Spektakl teatralny: 
= „Trzy Świnki”- godz. 10.00  
Bilety: 25 zł
= „Poniżej pasa” - godz. 16.00 
Bilety: 35 zł (normalne), 30 zł (ulgowe)
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

Ekologiczny statek kosmiczny – godz. 11.00
Rodzinne warsztaty plastyczne w ramach XII Często-
chowskich Dni Rodziny.
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45 
Koszt: 10 zł od dziecka, opiekun - wstęp bezpłatny

Koncert Jazz Paweł Kaczmarczyk „TATRA” - godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Bilety: 40 zł (przedsprzedaż), 50 zł (w dniu koncertu) 

Wernisaż wystawy fotografii „60 lat tramwajów 
w Częstochowie” - godz. 19.00 
Galeria „Pod Arkadami”, ul. 1 Maja 27 

02.06 niedziela
„Wybiegaj Życie III” bieg charytatywny dla dzieci 
z Hospicjum – godz. 8.30
Promenada im. Czesława Niemena

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

III Amatorskie Zawody Strzeleckie o Puchar Prezydenta 
Miasta Częstochowy – godz. 10.00
Organizator: Częstochowskie Stowarzyszenie Strzeleckie CSS 
Strzelnica, ul. Św. Andrzeja 8/10 

Rodzinne wycieczki – Warta – godz. 10.00-13.00
Organizator: Latające Biuro Podróży
Obowiązują wcześniejsze zapisy: 696 171 058 
Koszt: 30 zł 

Seans filmowy: 
= „Panda i banda” /Dzień Dziecka/- godz. 11.00
= „Dumbo” /Dzień Dziecka/- godz. 12.45
= „Manu, bądź sobą” /Dzień Dziecka/- godz. 14.45
= „Praziomek” /Dzień Dziecka/- godz. 16.45

= „Gloria Bell” - godz. 18.30
= „Cała prawda o Szekspirze” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Otwarty Dzień Dziecka w Scout - godz 11.00
Scout Sport, ul. Drogowców 12

„Wybiegaj Życie III” bieg charytatywny dla dzieci 
z Hospicjum 
2 czerwca – godz. 8.30
Promenada im. Czesława Niemena
Impreza, zapoczątkowana dwa lata temu przez 
Studenckie Naukowe Koło Terapeutów, działające przy 
Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana 
Długosza, wspiera dzieci będące pod troskliwą opieką 
Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochow-
skiej z ul. Krakowskiej 45 A. 2 czerwca od godz. 8.30 na 
Promenadzie Niemena czekać będą atrakcje dla starszych 
i młodszych. Natomiast same biegi rozpoczną się o godz. 
12.00 na czterech dystansach: 400m (dystans dziecięcy),  
1 km,  5 km i 10 km. Trasa wyznaczona została w większo-
ści przez teren Lasku Aniołowskiego. By zostać uczest-
nikiem biegu, wystarczy wejść na stronę internetową 
imprezy (www.wybiegajzycie.pl), wypełnić formularz 
zgłoszeniowy i uiścić opłatę startową w formie darowizny 
w wysokości minimum 30 zł. Należy też uzupełnić i zabrać 
ze sobą zaświadczenie biegacza (dostępne na stronie in-
ternetowej), a w dniu zawodów odebrać pakiet startowy. 

„Sportowa Politechnika” - piknik rodzinny z okazji 
70-lecia Politechniki Częstochowskiej 
godz. 12.00-18.00
Szczegóły na www.pcz.pl
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64

Jubileusz 15–lecia Zespołu Tanecznego „Kontra” 
godz. 17.00
Organizator: Stowarzyszenie Wspierania Edukacji 
Artystycznej „Akord”
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16

„Bo, kobieta...” Koncert Andrzeja Poniedzielskiego 
godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 50 zł (balkon), 60 zł (parter)

03.06 poniedziałek
Przegląd szkolnych zespołów teatralnych – godz. 8.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

Konsultacje komputerowe dla seniorów 
godz. 11.00 i 12.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 322 31 04, 
filia10@biblioteka.czest.pl 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. K. Michałowskiego 20  

Koncert z okazji Jubileuszu 25–lecia Rewii „Akcent” 
godz. 11.00 i 18.00
Organizator: Szkoła Piosenki i Tańca w Częstochowie
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Więcej s. 7

Dzień Dziecka – godz. 13.00 
Zajęcia rekreacyjne dla dzieci 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 21, ul. Orzechowa 14 

Seans filmowy: 
= „Dumbo” /Dzień Dziecka/- godz. 14.30
= „Praziomek” /Dzień Dziecka/ – godz. 16.45
= „Gloria Bell” - godz. 18.30
= „Cała prawda o Szekspirze” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

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

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

Seans filmowy: „Tranzyt” /DKF Rumcajs/ - godz. 18.00 
Akademickie Centrum Kultury, Aleja Armii Krajowej 23/25 

Wystawa fotografii Michała Bogacza „Multiekspozycje” 
godz. 19.00 
Ekspozycja do 25 maja 
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie,  ul. Ogińskiego 13 a 

04.06 wtorek
4–5 czerwca 
DNI LWOWA I KULTURY KRESOWEJ: Wykład 
dla młodzieży i seniorów „Historia Kresów” 
Organizator: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich Oddział w Częstochowie
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68

= Strefa Twórczego Brzdąca – godz. 10.00 – 10.45
 zajęcia plastyczno-sensoryczne dla dzieci w wieku 
 od 1 do 3 lat
 Koszt: 25 zł
= Mali Twórcy – godz. 16.15-17.45
 zajęcia artystyczne dla dzieci w wieku od  5 do 9 lat
 Koszt: 30 zł
Zgłoszenia: tel. 501 011 475 
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a

Konsultacje komputerowe dla seniorów 
 godz. 11.00 i 12.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 322 31 04, 
filia10@biblioteka.czest.pl 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20  

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

Warsztaty rękodzielnicze - godz. 13.00-16.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25,  ul. Wirażowa 8 A

Seans filmowy: 
= „Panda i banda” /Dzień Dziecka/- godz. 14.45
= „Dumbo” /Dzień Dziecka/- godz. 16.30
= „Powidoki” /Dzień wolności i praw obywatelskich/ 
 godz. 18.30
= „Cała prawda o Szekspirze”  /Dzień wolności i praw 
 obywatelskich/ - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

4-7 czerwca
Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 
godz. 15.00-17.00 
Zajęcia plastyczne dla dzieci. 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, 
ul. Orlik-Rückemanna 35/37

Zakładka do książek – godz. 15.30-17.30
Warsztaty rękodzielnicze dla dzieci powyżej 10 roku życia 
i dla dorosłych. Obowiązują wcześniejsze zapisy:  
tel. 34 363 93 32, filia6@biblioteka.czest.pl.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 6, ul. Orkana 56 A 

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

Konsultacje specjalistyczne ECK
= Oligofrenopedagog, Tyflopedagog 
 godz. 15.00-16.00
= Oligofrenopedagog, Specjalista terapii patologii 
 zachowań, Tyflopedagog, Terapeuta specyficznych 
 trudności w nauce języka polskiego 
 godz. 16.00-17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, ul. Legionów 54 a 

Popkulturowe przyjemności: Przegrana gra? (o tron) 
4 czerwca, godz. 17.30  
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Finał „Gry o Tron” był z pewnością jednym z najważniej-
szych wydarzeń popkultury ostatniej dekady. Oglądalność 
i status, jaki udało się osiągnąć tej produkcji HBO, trudno 
przecenić. Wielu postrzegało ją jako ukoronowanie tzw. 
„złotej ery seriali”. Inni czytali ją jako wielką szansę na 
rehabilitację opowieści fantasy na małym ekranie i udaną 
próbę przetłumaczenia prozy G.R.R. Martina na język te-
lewizji. Od ośmiu lat fani gorąco omawiają każdy odcinek 
w internecie, szkole, pracy, autobusie... 8. sezon podgrzał 
tę dyskusję do temperatury wrzenia. Zapraszamy na 
kolejną odsłonę Popkulturowych przyjemności podczas 
których spróbujemy odpowiedzieć na pytania: co z tą 
zimą? dlaczego warto/ nie warto bić się nocą? ile kalorii 
ma mleko gigantów? czy warto chować się przed zombie 
w katakumbach? jak zostać krwiożerczym dyktatorem 
w weekend? jaka kawa jest najlepsza na ucztę? czy 
monarchia elekcyjna doprowadzi Sześć/Siedem Królestw 
do rozbiorów? i przede wszystkim czy było warto?   

Spektakl teatralny: „Szewczyk Dratewka” 
godz. 15.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł

Warsztaty plastyczne – godz. 16.30-18.30
Zajęcia dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat.  
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 695 590 101, 
n.talarek@gmail.com 
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 30 zł

„I Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski” – godz. 18.00
Prezentacja filmu Krzysztofa Kasprzaka, produkcja KAS film
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45 

Spotkanie Toastmasters: Maraton mów – godz. 18.00
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90

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

Spektakl teatralny: „Szewczyk Dratewka” 
godz. 15.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł

= Popkulturowe przyjemności: Przegrana gra? (o tron) 
 godz.17.30  
= Warsztaty tańca dawnego – godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

05.06 środa
Spektakl teatralny: „Szewczyk Dratewka” 
godz. 9.00 i 10.30
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł

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

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

Seans filmowy: 
= „Praziomek” /Dzień dziecka/– godz. 15.00
= „Panda i banda” /Dzień dziecka/- godz. 16.45
= „Gloria Bell” - godz. 18.30
= „Cała prawda o Szekspirze” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Kreatywne spotkania z plastyką - godz. 15.30
Zajęcia plastyczne  dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 362 35 87, 
filia20@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 20, ul. Gombrowicza 15

„Stolik pełen bajek” – godz. 16.00 – 17.30 
Cykliczne spotkania o charakterze literacko-plastycznym 
dla dzieci. Obowiązują wcześniejsze zapisy: 
tel. 34 322 31 04, filia10@biblioteka.czest.pl   
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20 

= Warsztaty literackie Klubu „Złota Jesień” 
 godz. 16.00
= Promocja tomiku wierszy „Filiżanka nadziei”  
 autorstwa Romana Kowalskiego - godz. 18.00
 Oprawa muzyczna: zespół „IMPAST”
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, 
ul. Dąbrowskiego 1       

Warsztaty artystyczne z elementami grafiki 
warsztatowej – godz. 16.30-19.00
Zajęcia dla dzieci w wieku od 10 do 13 lat.  
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 695 590 101, 
n.talarek@gmail.com 
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 35 zł

„Sztuka w plenerze” - godz. 17.00-19.30 
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 881 494 992 
Pracownia ZetPeTe, ul. Wańkowicza 4  
Koszt: 35 zł (pojedyncze wejście), 60 zł (karnet na 2 spotkania 
w miesiącu) 
             
Nietolerancje pokarmowe – kiedy jedzenie 
nie szkodzi?- godz. 17.00 
Cykliczne spotkania dotyczące zdrowego stylu życia, 
odżywiania, diety, typowania metabolicznego  
Biblioteka Publiczna, Aleja Najświętszej Maryi Panny  22

Otwarcie wystawy „Stefan Chabrowski – Malarstwo” 
godz. 18.00
Muzeum Częstochowskie, Pawilon Wystawowy 
w Parku im. S. Staszica
Więcej s.16

06.06 czwartek
= Muzyczna Strefa Brzdąca – godz. 10.00 – 10.45
 Zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat
 Koszt: 25 zł
= Strefa Zabawy - godz. 11.00-13.00
 Przestrzeń na wspólną zabawę dzieci w wieku 
 od 1 do 4 lat
 Koszt: 12 zł/h 
Zgłoszenia: tel. 501 011 475 
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a

Maraton czytelniczy „Bohaterowie Naszej Historii” 
godz. 10.00-13.00
Biblioteka Publiczna, Aleja Najświętszej Maryi Panny  22

Spektakl teatralny: „Stopklatka” – godz. 11.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł

Czytanie na dywanie – godz. 11.00-12.00
Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci do lat 4 i ich 
rodziców 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 1

Seans filmowy: 
= „Green Book” /Kino Seniora/ – godz. 12.00
= „Praziomek” /Dzień Dziecka/- godz. 14.45
= „Dumbo” /Dzień Dziecka/- godz. 16.30
= „Gloria Bell” - godz. 18.30
= „Cała prawda o Szekspirze” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Wdzięczne litery – godz. 16.00
Głośne czytanie dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat, organizo-
wane we współpracy z Fundacją Chrześcijańską Adullam. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 360 61 12, 
filia16@biblioteka.czest.pl 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 16, ul. Krakowska 46/50

Kursy rysunku, malarstwa i grafiki artystycznej 
godz. 16.30-19.30
Zajęcia dla młodzieży i dorosłych.  
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 695 590 101, 
n.talarek@gmail.com 
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 40 zł

„Sztuka w plenerze” - godz. 17.00-19.30 
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 881 494 992 
Pracownia ZetPeTe, ul. Wańkowicza 4  
Koszt: 35 zł (pojedyncze wejście), 60 zł (karnet na 2 spotkania 
w miesiącu) 

Warsztaty literackie prowadzone przez Towarzystwo 
Galeria Literacka – godz. 17.00
Muzeum Częstochowskie, Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświa-
towskiej, ul. Jasnogórska 23 

Spotkanie Stowarzyszenia polsko-włoskiego „Due 
Terre”- godz. 17.00
Spotkanie z Adamem Sośnickim, o życiu, miłości, 
sukcesach i tragedii Al Bano i Rominy Power
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1 

Aleje - tu się dzieje!: Wycieczka z Julkiem Sętowskim 
„Częstochowskie areszty
W XIX I XX wieku” – godz. 18.00  
Zbiórka: Plac Biegańskiego 
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Spotkanie członków SENIOR TUR - godz. 18.00 
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21 

15. Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego 
HOT JAZZ SPRING: Koncert Smooth Gentlemen -
godz. 19.00
Jazz Club Five O`Clock, Wilsona 16  

Aleje - tu się dzieje!: Teatr im. A. Mickiewicza. Spektakl 
„Nie tylko kobieta...” – godz. 20.00  
Scena między Ratuszem i Odwachem, Plac Biegańskiego

07.06 piątek
7-8 czerwca
Święto Szlaku Zabytków Techniki - Industriada 2019
Więcej s. 13

7-9 czerwca
Festiwal Summer Chill 
Więcej s. 10 

„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:
= „Stopklatka” – godz. 11.00
 Bilety: 20 zł
= „Mayday” – godz. 19.00
 Bilety: 40 zł (normalne parter), 35 zł (ulgowe parter), 35 zł 
(normalne balkon), 30 zł (ulgowe balkon)
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

Seans filmowy: 
= „Niedobrani” – godz. 14.00
= „Rocketman” - godz. 16.45
= „Catalina” - godz. 18.30
= „Rocketman” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Kreatywna biblioteka – malowanie na tkaninie” - 
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 

Kursy rysunku, malarstwa i grafiki artystycznej -
godz. 16.30-19.30
Zajęcia dla młodzieży i dorosłych. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 695 590 101, 
n.talarek@gmail.com 
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 40 zł

15. Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego 
HOT JAZZ SPRING: Parada Nowoorleańska -
godz. 18.00
Zbiórka Plac Biegańskiego

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

Promocja książki Krzysztofa Gołucha „Co siódmy...” -
godz. 18.00
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45 

Wykład „Szkoła dla rodziców” – godz. 18.00 – 20.00 
Prowadząca: Agnieszka Matyjaszczyk.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 796 096 366 
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 32/2 
Koszt: 50 zł

15. Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego HOT 
JAZZ SPRING: Koncert Hot Jazz Spring All Stars - 
godz. 19.00

Tadeusz Orgielewski – kornet, Scott Hamilton (USA) – 
saksofon tonerowy, Wojtek Kamiński – fortepian, Wojciech 
Karolak – organy hammonda, Trevor Richards (GB) – 
perkusja, Michael Jaros – kontrabas, Magdalena Howorska 
– wokal, Jagoda Wojciechowska – wokal
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16

Aleje - tu się dzieje!: Michał Walczak Zaprasza – Koncert 
Any Andrzejewskiej – godz. 20.00
Plac Biegańskiego

Koncert Cochise – godz. 20.30
Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 29
Bilety: 20 zł (przedsprzedaż), 30 zł  (w dniu koncertu)

15. Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego 
HOT JAZZ SPRING: 
= Siergiej Wowkotrub Gypsy Swing Quartet – godz. 22.00 
= Jam Session – godz. 23.00 
Jazz Club Five O`Clock, Wilsona 16  

08.06 sobota
IV Otwarte Mistrzostwa Adwokatury w BOCCE o Puchar 
Dziekana ORA w Częstochowie – godz. 10.00  
Organizator: Komisja Sportu przy Okręgowej Radzie Adwokackiej 
w Częstochowie 
Korty tenisowe ASPRO w Częstochowie, ul. Wręczycka 259 

„Leśne SensoPsoty” - godz. 10.00 i 15.00
Warsztaty super-sensoryczne z elementami sensoplastyki 
dla dzieci w wieku od 1,5 do 5 lat  
Zgłoszenia: tel. 501 011 475 
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a
Koszt: 40 zł

Dzień Dziecka w TKKF Pegaz  
8 czerwca – godz. 12.00-21.00
TKKF Pegaz, ul. Mirowska 46 
Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF „Pegaz” zaprasza na 
piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka. W programie na 
całe rodziny czekać będą liczne atrakcje m.in.: przejażdżki 
bryczką; przejażdżki konne dla dzieci; pokazy jazdy konnej, 
prezentacja sprzętu policyjnego, przejażdżki wojskowymi 
samochodami, prezentacja czołgu T-55, loteria fantowa, 
dmuchawce-skakańce; gry i zabawy dla dzieci. Dodatkowo 
będzie to okazja, by wysłuchać koncertów zespołów Tayka 
(godz. 17.00) i Apress Band (godz. 19.15). Wstęp wolny.  

Rodzinne wycieczki – Sokole Góry – godz. 10.00-13.00
Organizator: Latające Biuro Podróży
Obowiązują wcześniejsze zapisy: 696 171 058    Koszt 30 zł 

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

Międzynarodowy Dzień Archiwów: Uroczyste otwarcie 
plenerowej wystawy materiałów archiwalnych „100 
dokumentów na 100-lecie Archiwum Państwowego 
w Częstochowie” - godz. 10.00
Plac Biegańskiego   

„Ruszamy Częstochowę. Ciało mój dom” -
godz. 10.00-18.00 
W programie: Spotkanie z dotykiem - warsztat z elemen-
tami masażu, joga, taniec spontaniczny, uwolnij oddech 
i sesja dostrajająca kamertonami  
Jest Lepiej - Centrum Fizjoterapii i Sportu, ul. Wilsona 6 

Międzynarodowy Dzień Archiwów: Dzień otwarty 
w Archiwum – godz. 12.00 
Archiwum Państwowe w Częstochowie, ul. Rejtana 13

Dzień Dziecka w TKKF Pegaz  – godz. 12.00-21.00
TKKF Pegaz ul. Mirowska 46 

Seans filmowy: 
= „Niedobrani” – godz. 14.15
= „Van Gogh i Japonia” /Wielka sztuka na ekranie/ -
 godz. 17.00
= „Catalina” - godz. 18.40
= „Rocketman” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

15. Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego HOT 
JAZZ SPRING: Koncert Leliwa Jazz Band -
godz. 15.00-18.00
Aleje Najświętszej Maryi Panny

15. Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego HOT 
JAZZ SPRING: „Waldemar Malicki Gershwin forever” -
godz. 19.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16

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

15. Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego 
HOT JAZZ SPRING: 
= Koncert Five O’Clock Orchestra – godz. 22.00
= Jam Session – godz. 23.00 
Jazz Club Five O`Clock, Wilsona 16  

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

V Otwarte Mistrzostwa Częstochowy Nordic Walking -
godz. 11.00
Organizatorzy: Fundacja Jest Lepiej, Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Częstochowie, Nordic Team Częstochowa 
Promenada im. Czesława Niemena 

15. Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego HOT 
JAZZ SPRING: Piknik na ulicy Jazzowej – godz. 12.00
ul. Jazzowa 

Seans filmowy: 
= „Niedobrani” – godz. 14.00
= „Rocketman” - godz. 16.15
= „Catalina” - godz. 18.30
= „Rocketman” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

15. Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego HOT 
JAZZ SPRING: Koncert Neil Wilde & Forsal i The Sazerac 
Swingers – godz. 17.00  
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16

Bartek Kaszuba - MY on tour - godz. 17.30
Klub Rura, Aleja Najświętszej Maryi Panny 38

Spektakl teatralny: 
= „Nagle, zeszłego lata - godz. 18.00
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= „Ostra jazda” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 40 zł (normalne parter), 35 zł (ulgowe parter), 35 zł (normal-
ne balkon), 30 zł (ulgowe balkon)

PGE Ekstraligi: forBET Włókniarz Częstochowa - Falubaz 
Zielona Góra - godz. 19.00
Organizator: Włókniarz Częstochowa S.A.
Miejski Stadion „Arena Częstochowa”, ul. Olsztyńska 123/127

10.06 poniedziałek
Konsultacje komputerowe dla seniorów -
godz. 11.00 i 12.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 322 31 04, 
filia10@biblioteka.czest.pl 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. K. Michałowskiego 20  

Seans filmowy: 
= „Niedobrani” – godz. 14.00
= „Rocketman” - godz. 16.15
= „Catalina” - godz. 18.30
= „Rocketman” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

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

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

Seans filmowy: „Przedszkolanka” /DKF Rumcajs/ -
godz. 18.00 
Akademickie Centrum Kultury, Aleja Armii Krajowej 23/25 

11.06 wtorek
= Strefa Twórczego Brzdąca – godz. 10.00 – 10.45
zajęcia plastyczno-sensoryczne dla dzieci w wieku 
od 1 do 3 lat
Koszt: 25 zł
= Mali Twórcy – godz. 16.15-17.45
zajęcia artystyczne dla dzieci w wieku od  5 do 9 lat
Koszt: 30 zł
Zgłoszenia: tel. 501 011 475 
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a

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

Konsultacje komputerowe dla seniorów -
godz. 11.00 i 12.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 322 31 04, 
filia10@biblioteka.czest.pl 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. K. Michałowskiego 20  

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

= „W samo południe z muzyką country” Mirosława 
 Desperaka – godz. 12.00
= „Pamiętaj, że piękny jest świat i dobrze jest żyć” - 
 wieczór piosenki lirycznej Aleksandra Markowskiego -  
godz. 18.00
= Warsztaty tańca dawnego – godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1 

Seans filmowy: 
= „Catalina” – godz. 14.15
= „Rocketman” - godz. 16.15
= „Jutro albo pojutrze” /30 filmów na 30-lecie kina/-
 godz. 18.30
= „Rocketman” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

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

Warsztaty plastyczne – godz. 16.30-18.30
Zajęcia dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat.  
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 695 590 101, 
n.talarek@gmail.com 
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 30 zł

Aleje - tu się dzieje!: Spotkanie fotograficzne 
z Arkadiuszem Golą 
11 czerwca - godz. 18.00
Odwach obok Ratusza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45 A
Arkadiusz Gola zajmuje się fotografią dokumentalną, 
głównie rejestrując zmiany zachodzące w społeczeństwie 
na Górnym Śląsku po 1989 roku. Szczególnie interesują 
go miejsca związane z przemysłem ciężkim, który pod 
koniec XX wieku w Polsce znacznie się skurczył. Jako foto-
reporter prasowy pracuje od 1991 roku w redakcji „Dzien-
nika Zachodniego”. Zdobywał nagrody w najważniejszych 
krajowych konkursach fotografii prasowej, dziennikarz 
roku Dziennika Zachodniego 2003. Jego zdjęcia znajdują 
się w zbiorach muzeów w Sosnowcu, Rudzie Śląskiej, 
Katowicach, Zabrzu, Krakowie, czeskim Ołomuńcu 
i francuskim Nord Pas de Calais. Jest członkiem ZPAF oraz 
autorem książki „Poziom na dwa łamy” i albumów „Lu-
dzie z węgla”, „Nie muszę wracać…”, „Stany graniczne”, 
„Ogrodowa 1”, „Nieznany dworzec”.

Latarnik w bibliotece „Selfuj się kto może” -
godz. 16.00
Spotkanie dla dorosłych, którzy dopiero oswajają nowe 
technologie. Uczestnicy uczą się jak prosto i efektownie 
edytować swoje zdjęcia, wykorzystując proste narzędzia 
online. Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34/323 29 44, 
filia13@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28

Konsultacje specjalistyczne ECK
= Oligofrenopedagog, Tyflopedagog, specjalista w za-
kresie wczesnego wspomagania rozwoju, wychowania 
fizycznego, terapeuta dziecka z autyzmem, Oligofreno-
pedagog – godz. 15.00-16.00
= Oligofrenopedagog, Tyflopedagog, Socjoterapeuta, 
Terapeuta specyficznych trudności w nauce j. polskiego 
-  16.00-17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, ul. Legionów 54 a

Otwarcie wystawy malarstwa Doroty Supkowskiej 
„Barwne podróże” - godz. 17.00
Ekspozycja do 28 czerwca
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, 
ul. Ogińskiego 13 a

Spotkanie Toastmasters „Jak angażować, aby nie trzeba 
było motywować?”– godz. 18.00
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90

Rytmy Orientu – cykliczne warsztaty bębniarskie 
18.00-20.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 887 854 542
ul. Mielczarskiego 1/3 
Kosz: 20 zł

Aleje - tu się dzieje!: Spotkanie fotograficzne 
z Arkadiuszem Golą - godz. 18.00
Odwach obok Ratusza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45 A

„Budowanie więzi” - nietypowy wykład -
godz. 18.00 – 20.15
Prowadzące: Maja Wyremblewska i Dominika Miedzińska 
– Golczyk. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 663 663 698 
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 32/2 
Koszt: 50 zł
 
Spektakl teatralny: „Nagle, zeszłego lata” - godz. 18.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

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

Seans filmowy: 
= „Catalina” – godz. 15.00
= „Dzika grusza” /Ze światowych festiwali/ -
 godz. 17.00
= „Rocketman” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

= Warsztaty literackie Klubu „Złota Jesień” -
 godz. 16.00
= Warsztaty dla dzieci „Teatr nieoczywisty” -
 godz. 17.00 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1 

Warsztaty artystyczne z elementami grafiki warsztato-
wej – godz. 16.30-19.00
Zajęcia dla dzieci w wieku od 10 do 13 lat.  
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 695 590 101, 
n.talarek@gmail.com 
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 35 zł

„Sztuka w plenerze” - godz. 17.00-19.30 
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 881 494 992 
Pracownia ZetPeTe, ul. Wańkowicza 4  
Koszt: 35 zł (pojedyncze wejście), 60 zł (karnet na 2 spotkania 
w miesiącu) 

„Genealogia bł. księdza Ludwika Rocha Gietyngiera” -
godz. 17.00
Wykład księdza dra Jacka Kapuścińskiego, dyrektora Archi-
wum Archidiecezjalnego w Częstochowie
Organizator: Towarzystwo Genealogiczne Ziemi Częstochowskiej
Urząd Stanu Cywilnego ul. Focha 19/21

Spektakl teatralny: „Nagle, zeszłego lata” - godz. 18.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł
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Rytmy Afryki Zachodniej – cykliczne zajęcia 
bębniarskie – godz. 18.00-20.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 887 854 542
ul. Mielczarskiego 1/3 
Koszt: 20 zł

13.06 czwartek
Popis taneczny pracowni choreograficznej U.Janik
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68 

= Muzyczna Strefa Brzdąca – godz. 10.00 – 10.45
 Zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat
 Koszt: 25 zł
= Strefa Zabawy - godz. 11.00-13.00
 Przestrzeń na wspólną zabawę dzieci w wieku 
 od 1 do 4 lat
 Koszt: 12 zł/h 
Zgłoszenia: tel. 501 011 475 
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a

Spotkania z historią żydowską –  godz. 10.00 
Wycieczka na Cmentarz Żydowski z przewodnikiem  
Wiesławem Paszkowskim. 
Projekt dofinansowany z Budżetu Obywatelskiego. 
Organizator:  Biblioteka Publiczna, Filia nr 9
Zbiórka przed bramą cmentarza lub na przystanku linii nr 13  (ul. Łanowa)

„Pielęgnacja i bliskość od pierwszych dni maluszka” -
godz. 11.00-13.00 
Spotkanie dla rodziców z fizjoterapeutą Marleną Potiomkin 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3 ul. Ułańska 1 

„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: 
= „Catalina” – godz. 14.00
= „Rocketman” - godz. 16.00
= „Rocketman” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Wdzięczne litery – godz. 16.00
Głośne czytanie dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat, organizo-
wane we współpracy z Fundacją Chrześcijańską Adullam. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 360 61 12, 
filia16@biblioteka.czest.pl 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 16, ul. Krakowska 46/50

Wspólne quizowanie w Klubokawiarni 
Alternatywa 21  - godz. 16.00
Filmy science fiction
Klubokawiarnia Alternatywa 21, ul. Mielczarskiego 20 

Kursy rysunku, malarstwa i grafiki artystycznej -
godz. 16.30-19.30
Zajęcia dla młodzieży i dorosłych.  
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 695 590 101, 
n.talarek@gmail.com 
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 40 zł

„Sztuka w plenerze” - godz. 17.00-19.30 
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 881 494 992 
Pracownia ZetPeTe, ul. Wańkowicza 4  
Koszt: 35 zł (pojedyncze wejście), 60 zł (karnet na 2 spotkania 
w miesiącu) 

Warsztaty literackie prowadzone przez Towarzystwo 
Galeria Literacka – godz. 17.00
Muzeum Częstochowskie, Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświa-
towskiej, ul. Jasnogórska 23 

„Podobne, a tak różne życie...” promocja książki -
godz. 18.00
Korespondencja Ludmiły Marjańskiej i Wisławy 
Szymborskiej
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

Spektakl teatralny: „Czyż nie dobija się koni” -
godz. 18.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

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

Spotkanie członków SENIOR TUR - godz. 18.00 
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21 

Afrocuban Latino – cykliczne warsztaty bębniarskie -
godz. 18.00-20.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 887 854 542.
 ul. Mielczarskiego 1/3 
Kosz: 20 zł

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

Aleje - tu się dzieje!: Czwarty Dźwięk Tygodnia - koncert 
Pawła Szymiczka - godz. 20.00
Plac Biegańskiego

14.06 piątek
Impreza charytatywna – Rotary Club Częstochowa
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68

Otwarcie wystawy Ogólnopolskiego Konkursu Twór-
czości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Szlakiem Orlich 
Gniazd”
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68 

Seans filmowy: 
= „Rocketman” - godz. 14.00
= „Milcząca rewolucja” - godz. 16.10
= „Rocketman” - godz. 18.15
= „Tajemnice Joan” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 

„Scriptorium” - Warsztaty kaligrafii - godz. 16.00-17.30 
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi 
Panny 64

„Piknik literacki dla dzieci z rodzicami”  -
 godz. 11.00-16.00
Warsztaty plastyczne z Natalią Talarek-Oswald, przed-
stawienie Teatru Maska z Krakowa „Opowieści z Teczki 
Profesora Książeczki”, warsztaty plastyczne z Karoliną 
Chmielecką-Makles. Impreza finansowana z środków 
Budżetu Obywatelskiego.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2

„Kreatywna biblioteka – tworzymy komiks” -
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 
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„Czerpanie papieru” – godz. 16.00-17.00 
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat 
prowadzone przez Natalię Talarek-Oswald. Obowiązują 
wcześniejsze zapisy:  tel. 34 322 31 04, 
filia10@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. K. Michałowskiego 20 

Baśniowe piątki – godz. 16.00-17.00
Rodzinne spotkania, podczas których uczestnicy 
wysłuchują różnych baśni, bajek i opowiadań. 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Orlik-Rückemanna 35/37

Kursy rysunku, malarstwa i grafiki artystycznej -
godz. 16.30-19.30
Zajęcia dla młodzieży i dorosłych.  
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 695 590 101, 
n.talarek@gmail.com 
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 40 zł

Relaksacja dla dzieci z udziałem rodziców -
godz. 17.00 i 18.00
Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. 
Prowadzące: Maja Wyremblewska i Dominika Miedzińska 
– Golczyk. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: 663-663-698 
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 32/2 
Koszt: 25 zł

Wystawa „Udział Częstochowian w powstaniach 
śląskich 1919-1921” - godz. 17.00 
Ekspozycja do 28 czerwca 
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie,  ul. Ogińskiego 13 a

Dyskusyjny Klub Książki „Książkopolis” - godz. 18.30
Kontakt: ksiazkopolis.dkk@gmail.com
Kawiarni „Inny wymiar”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 29

Festiwal Frytka OFF-jazd: 
= Koncert Sołtys – godz. 17.00
= Koncert Mery Spolsky – godz. 18.00 
= Koncert Dezerter – godz. 19.30
= Koncert Kapela ze Wsi Warszawa – godz. 21.00
= Koncert Mela Koteluk – godz. 22.30
= Koncert - Biernaski (scena dj´ska) – godz. 23.30 
Park Lisiniec 

Spektakl teatralny: „Czyż nie dobija się koni” -
godz. 18.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 60 zł (normalne parter), 50 zł (ulgowe parter), 
50 zł (normalne balkon), 40 zł (ulgowe balkon)

Zakończenie Sezonu Artystycznego 2018/2019: 
„Straszny dwór” wersja sceniczna na podstawie opery 
Stanisława Moniuszki – godz. 19.00
Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Często-
chowskiej, Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium 
Cantorum, Janusz Siadlak – przygotowanie chóru, Hanna 
– Małgorzata Trojanowska – sopran, Jadwiga – Agnieszka 
Makówka – mezzosopran, Cześnikowa – Justyna Kopiszka – 
mozzosopran, Stefan – Leszek Świdziński – tenor, Zbigniew 
– Patryk Rymanowski – bas, Miecznik – Włodzimierz Skal-
ski – baryton, Maciej – Stanisław Duda – Baryton, Skołuba 
– Robert Ulatowski – bas, Adam Klocek – drygent, Jacek 
Woleński – opracowanie, scenariusz, reżyseria, narracja.
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 40 zł (normalny), 35 zł (ulgowy), 20 zł (UTW)

Aleje - tu się dzieje!: Jazz Tradycyjny – koncert Sergiej 
Wowkotrub i Wojciech Kamiński - godz. 20.00
Plac Biegańskiego 

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

Kamishibai - warsztaty dla dzieci  - godz. 11.00 – 12.30
Spotkanie z teatrem Kamishibai i warsztaty plastyczne 
dla dzieci od 6 do 12 lat.
Zgłoszenia: tel. 501 011 475 
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a
Koszt: 40 zł

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

Tajemnice Jurajskiego Morza – godz. 11.00-12.30
Rodzinne warsztaty plastyczne
Muzeum Częstochowskie, Pawilon Wystawowy 
w Parku im. S. Staszica
Koszt: 10 zł od dziecka, opiekun – wstęp nieodpłatny

IX Święto Pułkowe 27 Pułku Piechoty – godz. 11.00
Współorganizatorzy: IPN oddz. Katowice, Stowarzyszenie 
Historyczne Reduta Częstochowa, Urząd Miasta Często-
chowy
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

Ślady Czarnego Kota Trzy – godz. 12.00
Międzynarodowy projekt artystyczno-terapeutyczny.
Autorka projektu: Anna Glińska-Kupczyk
Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie ul. Ogrodowa 68 

Seans filmowy: 
= „Rocketman” - godz. 14.00
= „Milcząca rewolucja” - godz. 16.10
= „Rocketman” - godz. 18.15
= „Tajemnice Joan” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 

„Scriptorium” - Warsztaty kaligrafii -
godz. 16.00-17.30 
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Kreatywne spotkania z plastyką - godz. 15.30
Zajęcia plastyczne  dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 362 35 87, 
filia20@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 20, ul. Gombrowicza 15

Wernisaż wystawy Joanny Ambroz – godz. 17.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1 

Festiwal Frytka OFF-jazd:
= Koncert Kozak System- godz. 16.30
= Koncert Acid Drinkers – godz. 18.00 
= Koncert Xxanaxx – godz. 19.30 
= Koncert LUC&Rebel Babel – godz. 21.00
= Koncert Krzysztof Zalewski – godz. 22.30 
= Koncert Noisy Pots (scena dj´ska) – godz. 23.30 
Park Lisiniec

16.06 niedziela
„Joga na śniadanie” Praktykuj jogę w Parku Lisiniec -
godz. 10.30
Prowadzący: Joanna Będuch i  Marek Będuch
Taras restauracji „La Playa”, Park Lisiniec 

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

Aleje - tu się dzieje!: Spotkanie podróżnicze 
z Łukaszem Superganem 
13 czerwca – godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Łukasz Supergan to specjalista od długodystansowych wypraw pieszych. Siłą własnych nóg przeszedł szlak z Warszawy 
do Santiago de Compostela, pokonał Łuk Karpat (jako pierwszy samotnie), całość Pirenejów, Alp i irańskich gór Zagros, 
Izrael i Terytoria Palestyńskie. Autor książek i artykułów, współpracuje z Olympus Polska. W trakcie spotkania w ramach 
akcji „Aleje – tu się dzieje!” opowie o wyprawie, której celem było przejście Islandii ze wschodu na zachód, między 
skrajnymi punktami geograficznymi: przylądkiem Gerpir, najdalszym na wschodzie i Bjargtangar, na zachodzie. Po 
drodze - setki kilometrów pustkowi i kilka tygodni marszu przez islandzki interior. Podróż przez Islandię to pokonywanie 
wulkanicznych pustkowi, lodowców,  rwących rzek oraz zmaganie z pogodą. Tego wyzwania Łukasz podjął się samotnie, 
wybierając najdłuższy możliwy kierunek marszu przez wyspę. Posługując się mapami i kompasem, starając się poznać 
Islandię od jej dzikiej i mało odwiedzanej strony, przewędrował 935 kilometrów ścieżkami i bezdrożami przez środek 
kraju, by ostatecznie ukończyć wędrówkę we Fiordach Zachodnich Islandii.

„Van Gogh i Japonia” /Wielka sztuka na ekranie/ 
8 i 16 czerwca - godz. 17.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 
„Zazdroszczę Japończykom” napisał Van Gogh do swojego brata Theo. Na wystawie, na podstawie której powstał ten 
film – „Van Gogh i Japonia” w Muzeum Van Gogha w Amsterdamie – można zrozumieć, dlaczego. Choć Vincent van 
Gogh nigdy nie odwiedził Japonii, to kraj ten wywarł największy wpływ na niego samego i jego sztukę. Nie można zrozu-
mieć Van Gogha bez zrozumienia, w jaki sposób sztuka japońska dotarła do Paryża w połowie XIX wieku, a także tego, 
jak głęboki wpływ wywarła na artystów takich, jak Monet, Degas, a przede wszystkim Van Gogh. 
Odwiedzając nowe galerie sztuki japońskiej w Paryżu, a następnie tworząc swój własny wizerunek Japonii – poprzez 
dogłębne badania, kolekcjonowanie drzeworytów i szczegółowe dyskusje z innymi artystami – spotkanie Van Gogha 
z japońskimi dziełami sztuki nadało jego pracom nowy i ekscytujący kierunek. Po opuszczeniu Paryża wyjechał na 
południe Francji: do tego, co uważał za zbliżone do swego rodzaju Japonii – takiej, jaką mógł znaleźć. Film przenosi 
widza nie tylko do Francji i Holandii, ale także do Japonii właśnie, aby mógł dalej eksplorować niezwykłe dziedzictwo, 
które wpłynęło na autora „Gwiaździstej nocy” i uczyniło go artystą, którego znamy dzisiaj.
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Seans filmowy: 
= „Milcząca rewolucja” - godz. 14.10
= „Van Gogh i Japonia” /Wielka sztuka na ekranie/ -
 godz. 17.00
= „Tajemnice Joan” - godz. 18.45
= „Rocketman” - godz. 20.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 

„Z psem i koniem zawsze raźniej” - godz. 14.00-19.00
Organizatorzy: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Częstocho-
wie, Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF Pegaz
TKKF Pegaz ul. Mirowska 46 

„Serca na Dzień Ojca”  - godz 16.00-18.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci. Zajęcia dofinansowane 
z Budżetu Obywatelskiego.
Obowiązują wcześniejsze zapisy:  tel. 34 361 43 27, 
filia8@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2

Jubileusz 20–lecia Społecznej Szkoły Baletowej 
i 60–lecia Społecznego Ogniska Baletowego  -
godz. 17.00
Organizator: Towarzystwo Upowszechniania Sztuki Baletowej 
„TERPSYCHORA”
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16

17.06 poniedziałek
Konsultacje komputerowe dla seniorów -
godz. 11.00 i 12.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 322 31 04, 
filia10@biblioteka.czest.pl 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. K. Michałowskiego 20  

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

Seans filmowy: 
= „Rocketman” - godz. 14.00
= „Milcząca rewolucja” - godz. 16.10
= „Tajemnice Joan” - godz. 18.15
= „Rocketman” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64  

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

Seans filmowy: „Milcząca rewolucja” /DKF Rumcajs/ -
godz. 18.00 
Akademickie Centrum Kultury, Aleja Armii Krajowej 23/25 

18.06 wtorek
18-19 czerwca
„Herkules” spektakle muzyczne Zespołu Tanecznego 
„Antidotum” MDK
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68 

= Strefa Twórczego Brzdąca – godz. 10.00 – 10.45
 zajęcia plastyczno-sensoryczne dla dzieci w wieku 
 od 1 do 3 lat
 Koszt: 25 zł
= Mali Twórcy – godz. 16.15-17.45
 zajęcia artystyczne dla dzieci w wieku od  5 do 9 lat
 Koszt: 30 zł
Zgłoszenia: tel. 501 011 475 
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a

„Konsultacje komputerowe” – godz. 11.00 – 12.00 
Zajęcia dla seniorów mających problemy z obsługą kom-
putera. Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 361 43 27, 

filia8@biblioteka.czest.pl  
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2

Konsultacje komputerowe dla seniorów -
godz. 11.00 i 12.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 322 31 04, 
filia10@biblioteka.czest.pl 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. K. Michałowskiego 20  

Seans filmowy: 
= „Wywiad z Bogiem” /Kino Seniora/- godz. 12.00
= „Rocketman” - godz. 14.00
= „Milcząca rewolucja” - godz. 16.10
= „Kler” /30 filmów na 30-lecie kina/- godz. 18.10
= „Tajemnice Joan” - godz. 20.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 

„Tajemnice Joan” 
14,15,17,19 i 20 czerwca – godz. 20.30
16 i 18 czerwca - godz. 20.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 
Rok 2000, przedmieścia Londynu. Spokojne życie 
starszej pani, Joan Stanley, przyjmuje nieoczekiwany 
obrót, kiedy zostaje aresztowana przez MI5 i oskarżona 
o szpiegostwo na rzecz komunistycznej Rosji. Rok 1938. 
Młoda Joan (Sophie Cookson) studiuje fizykę w Cam-
bridge. Nieśmiała i łatwowierna dziewczyna szybko daje 
się uwieść uroczemu i tajemniczemu Leo (Tom Hughes), 
który wkrótce staje się jej przewodnikiem po obcym, 
ale intrygującym świecie ideologii komunistycznej. Ro-
mantyczna idylla trwa aż do momentu wybuchu II wojny 
światowej. Joan pracuje w ośrodku badań nad bombą 
atomową, gdy Leo prosi ją o przekazanie Rosjanom ściśle 
tajnych akt. Joan dowiaduje się, że jest tylko narzędziem 
w rękach ukochanego i sama musi wybrać pomiędzy mi-
łością i zdradą swojego kraju a bliskimi i ich ocaleniem.

Konsultacje  specjalistyczne ECK
= Tyflopedagog, Socjoterapeuta, Oligrofrenopedagog -
 godz. 15.00-16.00
= Sudropedagod, Tyflopedagog, Socjoterapeuta,   
 Oligrofrenopedagog, terapeuta specyficznych 
 trudności nauczania początkowego -
 godz. 16.00-17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, ul. Legionów 54 a

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

Warsztaty plastyczne – godz. 16.30-18.30
Zajęcia dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 695 590 101, n.tala-
rek@gmail.com 
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 30 zł

= Wernisaż wystawy fotografii Joanny Sidorowicz 
 „Jaźnie” - godz. 18.00
= Warsztaty tańca dawnego – godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1 

Spotkanie Toastmasters” Książkobranie” – uwalniamy 
książki (odtwórca agenda)–godz. 18.00
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90

Popis uczniów Jasnogórskiej Szkoły Muzycznej -
godz. 18.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16

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

Rytmy Orientu – cykliczne warsztaty bębniarskie -
godz. 18.00-20.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 887 854 542.
ul. Mielczarskiego 1/3 
Kosz: 20 zł

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

Seans filmowy: 
= „Kraina cudów” /Młody Iluzjonista/- godz. 11.00
= „Rocketman” - godz. 14.00
= „Milcząca rewolucja” - godz. 16.10
= „Rocketman” - godz. 18.15
= „Tajemnice Joan” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 

Kreatywne spotkania z plastyką - godz. 15.30
Zajęcia plastyczne  dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: 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 w wieku dzieci 
od lat 5 do 12 lat 
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, 
Aleja Kościuszki 4

= Warsztaty literackie Klubu „Złota Jesień” -
 godz. 16.00
= Projekcja filmu „Strach” Hala Hartleya -
 godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1 

Warsztaty artystyczne z elementami grafiki 
warsztatowej – godz. 16.30-19.00
Zajęcia dla dzieci w wieku od 10 do 13 lat.  
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 695 590 101, 
n.talarek@gmail.com 
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 35 zł

Popis Zespołu Tanecznego SPLOT – godz. 17.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
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Odkrywanie Częstochowy – godz. 18.00
Spotkanie z Władysławem Ratusińskim
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45 

Spotkanie niezależnej grupy fotograficznej 
Foto Plastykon – godz. 18.00
Galeria „Pod Arkadami”, ul. 1 Maja 27

Rytmy Afryki Zachodniej – cykliczne zajęcia 
bębniarskie – godz. 18.00-20.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 887 854 542
ul. Mielczarskiego 1/3 
Kosz: 20 zł

20.06 czwartek
Seans filmowy: 
= „Kraina cudów”/Młody Iluzjonista/ - godz. 11.00
= „Rocketman” - godz. 14.00
= „Milcząca rewolucja” - godz. 16.10
= „Rocketman” - godz. 18.15
= „Tajemnice Joan” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 

Afrocuban Latino – cykliczne warsztaty bębniarskie – 
godz. 18.00-20.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 887 854 542
ul. Mielczarskiego 1/3 
Kosz: 20 zł

21.06 piątek
Seans filmowy: 
= „Kraina cudów”/Młody Iluzjonista/ - godz. 11.00
= „Oszustki” - godz. 14.30

= „Petra” - godz. 16.30
= „Oszustki” - godz. 18.30
= „Królowa Kier” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 

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

„Kreatywna biblioteka –  prezent dla taty” 
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

Kursy rysunku, malarstwa i grafiki artystycznej 
godz. 16.30-19.30
Zajęcia dla młodzieży i dorosłych.  
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 695 590 101, 
n.talarek@gmail.com 
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 40 zł

Aleje - tu się dzieje!: Warsztaty z ilustratorka Marianną 
Oklejak – godz. 18.00 
Odwach obok Ratusza,  Aleja Najświętszej Maryi Panny 45 A

Koncert Jan-Rapowanie – godz. 19.00
Klub Rura, Aleja Najświętszej Maryi Panny 38

Aleje - tu się dzieje!: Jazz Tradycyjny – koncert Paulski / 
Białowolski Quartet – godz. 20.00 
Plac Biegańskiego

22.06 sobota
Zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
z rysunku, malarstwa, ceramiki, grafiki warsztatowej, 

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

KartoNOWE wyprawy - godz. 11.00 – 13.00
Wielkoformatowe warsztaty konstruktorskie dla dzieci 
w wieku od 6 do 10 lat.
Zgłoszenia: tel. 501 011 475 
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a
Koszt: 35 zł

Moja kosmiczna rodzina – godz. 11.00
Rodzinne warsztaty plastyczne realizowane w oparciu 
o wystawę „Ku gwiazdom”
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45 
Koszt: 10 zł od dziecka, opiekun – wstęp bezpłatny

Seans filmowy: 
= „Kraina cudów” -/Młody Iluzjonista/ - godz. 11.00
= „Petra” - godz. 15.00
= „Oszustki” - godz. 17.00
= „Romeo i Julia” /Met Opera – letnie powtórki/
 godz. 19.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 

Popis uczniów Akademii Sztuki Baletowej Ballerina 
godz. 13.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16

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

Koncert „Dźwięki Ziemi i Przestrzeni” - godz. 19.00  
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1 
Bilety 30 zł (ulgowe),40 zł (normalne)

Koncert „Dźwięki Ziemi i Przestrzeni” 
22 czerwca - godz. 19.00  
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1 
Zapraszamy do niezwykłej podróży przez naturę i moc 
dźwięku. „Dźwięki Ziemi i Przestrzeni” to wyjątkowe 
przedstawienie muzyczne, które mocno relaksuje 
i regeneruje ciało, przywracając spokój i harmonię. 
Działa kojąco na zmysły i umysł, wzbogaca wyobraźnię 
oraz pobudza do refleksji nad tym, co naprawdę liczy 
się w życiu. Artyści wykorzystują instrumenty, takie jak: 
flety, okaryny, misy dźwiękowe i gongi, Hang-drumy, 
instrumenty rdzennych plemion Południowej Ameryki, 
bębny szamańskie, kryształowe piramidy, misy kryształo-
we i misy alchemiczne. Oprócz instrumentów usłyszymy 
także dźwięki pochodzące z natury - muszli morskich, 
piór Ary, kamieni, minerałów, złota itp. 

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

Aleje - tu się dzieje!: Jazz Tradycyjny – koncert Paulski / Białowolski Quartet 
21 czerwca – godz. 20.00 
Plac Biegańskiego
Zespół powstał z zamiłowania do muzyki ery bebopu oraz z potrzeby rozwijania wspólnej pasji, jaką jest nieczęsto 
spotykana w dzisiejszych czasach chęć bezpośredniego nawiązywania do korzeni. Liderzy zespołu poznali się w szkole 
na „Bednarskiej” w Warszawie, ale pomysł stworzenia wspólnego zespołu zrodził się podczas międzynarodowych 
warsztatów jazzowych, prowadzonych przez legendarnego pianistę i edukatora Barry’ego Harrisa w Rzymie (marzec 
2017), w których obaj uczestniczyli. Główną inspiracją dla zespołu jest tradycja muzyki bebopu oraz utwory pochodzą-
ce z filmów i musicali amerykańskich lat 30. i 40. W repertuarze znajdują się mało już dziś znane standardy jazzowe, 
dawniej wykonywane przez m.in: Nat King Cole’a, Ellę Fitzgerald, George’a Shearinga, Buda Powella czy Barry’ego 
Harrisa. Na tym gruncie Paulski i Białowolski tworzą również własne kompozycje przeznaczone na kwartet. W skład 
kwartetu wchodzą doświadczeni, wielokrotnie nagradzani muzycy, koncertujący w Polsce i za granicą.
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Giełda ryb, roślin i ptaków egzotycznych -
godz. 10.00 – 13.00
Organizator: Liga Ochrony Przyrody, Klub Akwarystów
VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego, ul. Łukasińskiego 40 

Seans filmowy: 
= „Kraina cudów” /Młody Iluzjonista/- godz. 11.00
= „Królowa Kier” - godz. 13.30
= „Walka: życie i zaginiona twórczość Stanisława 
 Szukalskiego” spotkanie z twórcami 
 /NIEŚMIERTELNI/- godz. 16.00-20.00
= „Oszustki” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64  

Rodzinne wycieczki – Złoty Potok – godz. 12.15-15.15
Organizator: Latające Biuro Podróży
Obowiązują wcześniejsze zapisy: 696 171 058 
Koszt: 30 zł 

Aleje - tu się dzieje!: 
= Spektakl „TOTOTITOTAMTO” oraz warsztaty 
 tworzenia lasu w słoikach – godz. 16.00
= Muzyczny Punkt Spotkań Jarosława Woszczyny - 
 koncert Ewa Uryga i Dariusz Ziółek 
 „Jedno spojrzenie” - godz. 18.00
Plac Biegańskiego

24.06 poniedziałek
Konsultacje komputerowe dla seniorów -
godz. 11.00 i 12.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 322 31 04, 
filia10@biblioteka.czest.pl 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. K. Michałowskiego 20  

Seans filmowy: „Kafarnaum” /DKF Rumcajs/ 
24 czerwca - godz. 18.00 
Akademickie Centrum Kultury, Aleja Armii Krajowej 23/25 
„Kafarnaum” to najnowszy film Nadine Labaki („Karmel” 
i „Dokąd teraz?”), który stał się sensacją  festiwalu 
w Cannes. Film zebrał entuzjastyczne recenzje światowej 
krytyki i zdobył Nagrodę Jury, któremu przewodniczyła 
Cate Blanchett. Tytuł pochodzi od nazwy biblijnego mia-
sta, zwanego „drugą ojczyzną Chrystusa”. Nigdzie Jezus 
nie dokonał tylu cudów, co w Kafarnaum, jednak jego 
mieszkańcy kpili z niego i jawnie go odrzucali.
Zain ma 12 lat, a ulica jest jego szkołą przetrwania. Kiedy 
rodzice wydają jego młodszą siostrę – wbrew jej woli 
– za starszego mężczyznę, chłopiec buntuje się i ucieka 
z domu. Postanawia zrobić wszystko, by uratować 
najbliższą mu osobę. Wkrótce na swej drodze spotyka 
parę cyrkowców o gołębich sercach oraz samotna matkę 
z maleńkim synkiem. Ich losy połączy wspólny cel: 
poszukiwanie miejsca, które mogliby nazwać domem. Po-
równywany przez krytykę do „Slumdog. Milioner z ulicy”, 
film „Kafarnaum” to przejmujące kino drogi. Pełna emocji 
współczesna opowieść o tym, że najwspanialsze ludzkie 
gesty i czyny można spotkać w miejscach pozornie 
pozbawionych nadziei.

Seans filmowy: 
= „Oszustki” - godz. 14.30
= „Petra” - godz. 16.15
= „Królowa Kier”  - godz. 18.15

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

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

Promocja książki „Nasze Miasto Częstochowa” -
godz. 18.00
Spotkanie autorskie z Julitą Paprotną i Joanną Ambroz 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1 

Seans filmowy: „Kafarnaum” /DKF Rumcajs/ -
godz. 18.00 
Akademickie Centrum Kultury, Aleja Armii Krajowej 23/25 

25.06 wtorek
Konsultacje komputerowe dla seniorów – 
godz. 11.00 i 12.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 322 31 04, 
filia10@biblioteka.czest.pl 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. K. Michałowskiego 20  

Pozytywnie zakręcone wakacje w bibliotece muzycznej -
godz. 10.30-14.30 
Cykl zajęć dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat  
Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna, Aleja Niepodległości 41

„Konsultacje komputerowe” – godz. 11.00 – 12.00 
Zajęcia dla seniorów mających problemy z obsługą kom-
putera. 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 uczęsz-
czają do przedszkoli) i ich opiekunów
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, 
Aleja Kościuszki 4 

Seans filmowy: 
= „Petra” - godz. 14.00
= „Królowa Kier” - godz. 16.00
= „Cinema Paradiso” /30 filmów na 30-lecie kina/ -
  godz. 18.15
= „Oszustki” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64  

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

Warsztaty plastyczne – godz. 16.30-18.30
Zajęcia dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat.  
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 695 590 101, 
n.talarek@gmail.com 
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 30 zł

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

Spotkanie Toastmasters „Kto jest twoim 
superbohaterem?” – godz. 18.00
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90

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

Rytmy Orientu – cykliczne warsztaty bębniarskie – 
godz. 18.00-20.00
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Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 887 854 542
ul. Mielczarskiego 1/3 
Kosz: 20 zł

26.06 środa
Seans filmowy: 
= „Łowcy czarownic” /Młody Iluzjonista/- godz. 11.00
= „Oszustki” - godz. 15.00
= „Petra” - godz. 16.45
= „Oszustki” - godz. 18.45
= „Królowa Kier” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64  

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

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

Warsztaty artystyczne z elementami grafiki warsztato-
wej – godz. 16.30-19.30
Zajęcia dla dzieci w wieku od 10 do 13 lat.  
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 695 590 101, 
n.talarek@gmail.com 
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 35 zł

Podstawy szydełkowania dla seniorów – godz. 16.30
Warsztaty
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3 , ul. Ułańska 1

Rytmy Afryki Zachodniej – cykliczne zajęcia 
bębniarskie – godz. 18.00-20.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 887 854 542
ul. Mielczarskiego 1/3 
Kosz: 20 zł

27.06 czwartek
Pozytywnie zakręcone wakacje w bibliotece muzycznej - 
godz. 10.30-14.30 
Cykl zajęć dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat  
Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna, Aleja Niepodległości 41

Seans filmowy: 
= „Łowcy czarownic”/Młody Iluzjonista/ - godz. 11.00
= „Królowa Kier” - godz. 14.30
= „Oszustki” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64  

„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

Wdzięczne litery – godz. 16.00
Głośne czytanie dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat, organizo-
wane we współpracy z Fundacją Chrześcijańską Adullam. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 360 61 12, 
filia16@biblioteka.czest.pl 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 16, ul. Krakowska 46/50

Kursy rysunku, malarstwa i grafiki artystycznej 
godz. 16.30-19.30
Zajęcia dla młodzieży i dorosłych.  
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 695 590 101, 
n.talarek@gmail.com 
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 40 zł

Aleje - tu się dzieje! - Filmowy czwartek:
= Seans filmu „Wspomnienie lata”- godz. 17.00
= Spotkanie z reżyserem filmu Adamem Guzińskim -

godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64  

Warsztaty literackie prowadzone przez Towarzystwo 
Galeria Literacka – godz. 17.00
Muzeum Częstochowskie, Dom Poezji – Muzeum Haliny 
Poświatowskiej, ul. Jasnogórska 23 

Afrocuban Latino – cykliczne warsztaty bębniarskie -
godz. 18.00-20.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 887 854 542
ul. Mielczarskiego 1/3 
Kosz: 20 zł

Wykład psiego behawiorysty „Psi spacer – wyjście 
do wc, czy coś więcej” – godz. 18.00 – 20.15
Prowadzenie: Ewa Skupień.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 880 223 932 
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 32/2 
Koszt: 30 zł

Aleje - tu się dzieje! - Filmowy czwartek: Seans filmu 
„Wspomnienie lata” i spotkanie z reżyserem filmu 
Adamem Guzińskim
27 czerwca – godz. 17.00 
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Adam Guziński jest gościem czerwcowego filmowego 
czwartku. Guziński jest reżyserem, scenarzystą i kom-
pozytorem filmowym. Za swoją etiudę szkolną „Jakub” 
(1998) otrzymał nagrodę Grand Prix Cinéfondation na 
festiwalu filmowym w Cannes. Jego kolejny film – krótko-
metrażowy „Antychryst” (2002) był pokazany na ponad 
80 festiwalach, gdzie zdobył liczne nagrody i wyróżnie-
nia. „Wspomnienie lata” (2016) to drugi film fabularny 
reżysera. Zdjęcia do niego były realizowane głównie na 
terenie województwa śląskiego, m.in. w Pyskowicach, 
Zabrzu, Woźnikach, Kaletach a także w Częstochowie - 
w okolicach budynków przy ul. Mokrej 14 i Krakowskiej 
67/69 oraz 71. W filmie  w rolach głównych występują Ur-
szula Grabowska i Robert Więckiewicz. Guziński jest też 
reżyserem seriali „ W rytmie serca”, „Na dobre i na złe”.

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

Aleje - tu się dzieje!:  Alternatywa Miedzy Ścianami 
Spektakl „Księżniczka na opak wywrócona” -
godz. 20.00
Scena między Ratuszem i Odwachem, Plac Biegańskiego 

28.06 piątek
Seans filmowy: 
= „Łowcy czarownic” /Młody Iluzjonista/ -
 godz. 11.00
= „Oszustki” - godz. 12.45
= „Ja teraz kłamię” - godz. 14.30
= „Oszustki” - godz. 16.45
= „Ja teraz kłamię” - godz. 18.30
= „Anna” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 

Aleje - tu się dzieje!: Literacki piątek - spotkanie 
z Witem Szostakiem 
28 czerwca – godz. 18.00  
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Wit Szostak – pisarz, z wykształcenia filozof, na co 
dzień nauczyciel akademicki. Zaczynał jako autor cyklu 
powieści fantasy o Smoczogórach, na który złożyły się 
„Wichry Smoczogór”, „Poszarpane granie”, „Ględźby 
Ropucha” oraz tom prozy „Oberki do końca świata”. 
Uznanie przyniosła mu tzw. trylogia krakowska” (już 
niezwiązana z fantastyką), w skład której wchodzą powie-
ści: „Chochoły”, „Dumanowski” i „Fuga”. Ostatnia część 
tego trójksięgu została nominowana do Nagrody Nike, 
wcześniejsze zaś ogniwo stało się podstawą literacką 
słuchowiska wyreżyserowanego przez Jana Klatę i zreali-
zowanego w Radiu Kraków. Ostatnio Szostak związany 
jest z wydawnictwem Powergraph, w którym ukazały się 
jego „Zagroda zębów”, „Wróżenie z wnętrzności” oraz 
nominowane do Paszportu Polityki „Sto dni bez słońca”. 
Do Częstochowy pisarz  przyjedzie promować swoją 
najnowszą powieść „Poniewczasie”, która pojawiła się 
w księgarniach kilka tygodni temu. 

Kursy rysunku, malarstwa i grafiki artystycznej – 
godz. 16.30-19.30
Zajęcia dla młodzieży i dorosłych.  
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 695 590 101, 
n.talarek@gmail.com 
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 40 zł

Relaksacja dla dzieci z udziałem rodziców – 
godz. 17.00 i 18.00
Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. 
Prowadzące: Maja Wyremblewska i Dominika Miedzińska 
– Golczyk. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: 663 663 698 
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 32/2 
Koszt: 25 zł

„Literatura węgierska” - godz. 17.00
Prowadząca: Elżbieta Gumuła 
Organizator: Klub Społecznych Opiekunów Zabytków OM PTTK
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21

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

„Spacer po Lwowie i Podolu” - godz. 18.30 
Prowadząca: Izabela Adamicka
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21

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

GET UP, STAND-UP! Powered by moovsy – godz. 19.30 
Akademickie Centrum Kultury, Aleja Armii Krajowej 23/25

Aleje - tu się dzieje!: Muzyczne podróże z Michałem Ro-
ratem - koncert Bartosza Jaskowskiego – godz. 20.00 
Cafe Belg, Aleja Najświętszej Maryi Panny 32

29.06 sobota
VI runda Indywidualnych Mistrzostw Polski 
(klasa 80-125 cc) 
Organizator: Włókniarz Częstochowa S.A. 
Tor Miniżużlowy, ul. Brzegowa 

Seans filmowy: 
= „Łowcy czarownic”/Młody Iluzjonista/ - godz. 11.00
= „Oszustki” - godz. 12.45
= „Ja teraz kłamię” - godz. 14.30
= „Oszustki” - godz. 16.45
= „Ja teraz kłamię” - godz. 18.30
= „Anna” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 

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

29-30 czerwca
Aleje - tu się dzieje!: „Sztuka dla każdego. Sztuka 
w mieście. Miasto sztuki” - godz. 11.30 – 19.00
Plac Biegańskiego

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

Rodzinne wycieczki – Ojców – godz. 9.00-19.00
Organizator: Latające Biuro Podróży
Obowiązują wcześniejsze zapisy: 696 171 058 
Koszt 90 zł 

Seans filmowy: 
= „Łowcy czarownic”/Młody Iluzjonista/ - godz. 11.00
= „Ja teraz kłamię” - godz. 15.00
= „Salvador Dali: w poszukiwaniu nieśmiertelności” /
 Wielka sztuka na ekranie/ - godz. 17.00
= „Oszustki” - godz. 19.00
= „Anna” - godz. 20.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 

Aleje - tu się dzieje!: Muzyczny Punkt Spotkań 
Jarosława Woszczyny - Emilia Hamerlik i Dariusz Jaros 
z tematami filmowymi - godz. 18.00
Plac Biegańskiego

= Promocja książki Mariusza Czubaja „Około Północy”  -
 godz. 19.00
= Koncert Kornet Olemana  - godz. 20.00 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1 



BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
IM. DR. WŁ. BIEGAŃSKIEGO
Wystawa malarstwa Jolanty Małek
Biblioteka Publiczna, Filia nr 6,  ul. Orkana 56 A 

Wystawa lalek Teatru Nieoczywistego
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20

do 15 czerwca
Wystawa fotograficzna Łukasza Figury
Biblioteka Publiczna, Filia nr 1, Aleja Niepodległości 11
 
Wystawa fotografii Mariana Pendrasika
Biblioteka Publiczna, Biblioteka Główna, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 22

MUZEUM 
CZĘSTOCHOWSKIE
RATUSZ

Wystawa stała:
Dzieje miasta Częstochowy – wystawa historyczna 

Prezentacje długoterminowe:
Kweclich, Sętowski, Michalik, Stępniak, Bulik… – ko-
lekcja obrazów współczesnych malarzy częstochowskich

Spacer po dawnej i współczesnej Częstochowie – 
stare i nowe fotografie miasta na wieży ratuszowej  

Wystawy czasowe:
(Bez)miar objętości. Kolekcja Mieczysława Szyca -  
w cyklu „Pasje Częstochowian”

Ku gwiazdom  

Nowe Pokolenie  – wystawa poplenerowa 
Huty Częstochowa 

GALERIA DOBREJ SZTUKI

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

Wystawy czasowe:
Stop! Smog  – zbiorowa wystawa artystów z Często-
chowy, Katowic, Gliwic, Krakowa, Zamościa, Rzeszowa, 
Poznania, Cegielni, Pajęczna i Zaczernia, pokazuje 
stanowisko autorów, którzy  alarmują i proszą o podjęcie 
radykalnych środków w walce ze smogiem. Ich prace 
w warstwie wizualnej i warsztatowej w różnoraki sposób 
analizowały trudny dla wszystkich temat. Począwszy od 
realizacji właściwych sztuce przedstawieniowej, poprzez 
rozwiązania ekspresjonistyczne, nacechowane symbo-
lizmem, po prace abstrakcyjne. W malarstwie, rysunku, 
grafice, fotografii twórcy, poprzez wykorzystanie środków 
artystycznego wyrazu, twórcy zgłębili: strukturę i wrogą 
materię smogu; jego wpływ na degradację środowiska 
naturalnego, zdrowie człowieka, płodu; nieodwracalne 
skutki cywilizacyjnego piętna, krótkowzroczności homo 
sapiens oraz perspektywę realnego wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii.
Pierwsza ekspozycja wystawy miała miejsce na początku 
kwietnia w Domu Polski Południowej w Brukseli. 
Następnie wystawa przywędrowała do Polski. Do tej pory 
eksponowana była w Ustroniu, Zabrzu i w Katowicach.
Organizatorzy i partnerzy: Muzeum Częstochowskie, Jerzy Buzek 

- Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań i Energii Parlamentu 
Europejskiego, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego 
(2009-2012), Premier RP (1997-2001), Grupa EPL w Parlamencie 
Europejskim, Parlament Europejski, Grupa artystyczna ATINA. 

do 26 czerwca
Prezentacja prac Anity Grobelak /Galeria Wejściówka/

od 27 czerwca
Prezentacja prac Malwiny Cieślik /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

Wystawa stała:
Żydzi Częstochowianie

PAWILON WYSTAWOWY W PARKU IM. S. STASZICA

Wystawy czasowe:

Skamieniałości jurajskie – klucz do przeszłości ziemi 
częstochowskiej 

Stefan Chabrowski. Malarstwo

ZAGRODA WŁOŚCIAŃSKA

Wystawa czasowa:

„Pasje twórcze” wystawa tkanin członków Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych im. Wandy Wereszczyńskiej 
w Częstochowie
             
Godziny otwarcia Muzeum Częstochowskiego
wystawy w Ratuszu (pl. Biegańskiego), Galerii Dobrej Sztuki 
(Aleja Najświętszej Maryi Panny 47), Pawilonach Wystawowych 
w Parku Staszica, Domu Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej 
(ul. Jasnogórska 23), Kamienicy Mieszczańskiej. Muzeum Żydów 
Częstochowian (ul. Katedralna 8)

czynne w okresie letnim (czerwiec-wrzesień): 
wtorek, czwartek, piątek 9.00 – 15.30 
środa 11.00 – 17.30 
sobota, niedziela 11.00 – 17.00
poniedziałek: nieczynne

Rezerwat Archeologiczny (ul. Łukasińskiego 20) czynny w okresie 
letnim (czerwiec-wrzesień):
sobota, niedziela: 11.00–17.00 – wystawa czynna tylko w każdą 
trzecią sobotę i niedzielę miesiąca,
poniedziałek: nieczynne

CO / GDZIE / KIEDY: W CZERWCU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WAŻNIEJSZE
DANE TELEADRESOWE
DLA SENIORÓW
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MIEJSKA GALERIA SZTUKI 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

do 20 czerwca
„NOKTURN 08” wystawa Matyldy Ślosarskiej 
Galeria Zwiastun 
Najnowsze prace Matyldy Ślosarskiej prezentowane w Ga-
lerii Zwiastun w Miejskiej Galerii Sztuki to seria obrazów 
inspirowanych nocą. Autorkę fascynuje jej tajemniczy 
charakter i wrażenie przestrzeni, która łączy ciała niebie-
skie i mikrostruktury, jednocześnie dając im niezależność. 
Światy, które kreuje są pełne życia, choć tętno nocy nadaje 
im spokojny rytm.  W świetle gwiazd wszystko nabiera 
nowego znaczenia. Noc daje schronienie i odpoczynek, ale 
jest też miejscem koegzystencji, wzajemnego przenikania 
się istot i ich przestrzeni. Z ciemności wyłaniają się 
nieznane wcześniej kształty i detale, a w polu widzenia 
zostają najbardziej jaskrawe elementy. W pracach autorki 
wszystkie płaszczyzny tworzone są odręcznie z drobnych 
elementów – kropki budują linię, kółka i kreski tworzą 
zawiłe formy i wibrujące struktury. Misterne, ażurowe 
kształty przeplatają się i pulsują. Ich podstawą jest gra 
kontrastu i zabawa skalą.

Wystawa „Jan Lebenstein. In memoriam…”

do 30 czerwca 
Wystawa „Wygnani z raju. Betlej-Strelnik-Majka”

OŚRODEK PROMOCJI 
KULTURY „GAUDE MATER”
ul. Dąbrowskiego 1 

od 15 czerwca 
Wystawa Joanny Ambroz

od 18 czerwca
Wernisaż wystawy fotografii Joanny Sidorowicz 
„Jaźnie”

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

„Bogurodzica. Splendor Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów” - ekspozycja sztuki wotywnej. Na wystawie 
zgromadzono blisko 500 eksponatów – cenne wota przez 
wieki przynoszone przez pielgrzymów i składane przed 
cudownym obrazem Matki Bożej. Jest to jedna z najnowo-
cześniejszych i najciekawszych wystaw w Polsce.
„Narodowy zryw Solidarności w wotach pielgrzymów 
jasnogórskich” - ekspozycja przygotowana z okazji 
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 la-
tach 1929-1938, obrazuje blisko tysiąc lat polskiej historii, 
począwszy od dynastii Piastów. 
„Ave Maria” - cykl obrazów prof. Stanisława Słoniny 
- motywem przewodnim  jest sylwetka Matki Boskiej 
Częstochowskiej.
SKARBIEC
Wystawa stała - prezentuje wota przekazywane dla Matki 
Bożej Jasnogórskiej w ciągu stuleci przez wszystkie stany 
narodu polskiego.
MUZEUM 600-LECIA
Wystawa stała – Eksponaty w Muzeum 600 - lecia 
ukazują sześćsetletnią obecnością Zakonu Paulinów na 
Jasnej Górze.
Epitafium Smoleńskie – poświęcone ofiarom tragedii 
smoleńskiej, 10 kwietnia 2010 r.

MUZEA I GALERIE
Muzeum Jasnogórskie, ul. Kordeckiego 2, 
tel. 34 377 77 77 
Muzeum Częstochowskie,  
Aleja Najświętszej Maryi Panny 47, tel. 34 360 56 31 
Galeria Sztuki Odlewniczej im. prof. Wacława 
Sakwy, Aleja Armii Krajowej 19, tel. 34 325 07 51 
Galeria Ośrodka Promocji Kultury ,,Gaude Mater”, 
ul. Dąbrowskiego 1, tel. 34 324 36 38 
Planetarium Instytutu Fizyki Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długo-
sza w Częstochowie, Aleja Armii Krajowej 13/15, 
tel. 782 237 375  
Muzeum Produkcji Zapałek,  ul. Ogrodowa 68,  
tel. 34 324 12 10  
Muzeum Historii Kolei, ul. Pułaskiego 100/120,  
dworzec PKP Częstochowa Stradom, tel. 502 128 687 
Miejska Galeria Sztuki,  
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64, tel. 34 324 55 81 
Muzeum Monet i Medali JP II, ul. Jagiellońska 67/71, 
tel. 34 365 19 82 
Muzeum Wyobraźni Tomasza Sętowskiego,  
ul. Oławska 2, tel. 34 366 66 28,  505 410 165  
Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych 
,,Konduktorownia”, ul. Piłsudskiego 34/36,  
tel.  601 487 237, 501 03 44 11 
Park Miniatur Sakralnych, ul. Złota, tel.  605 870 790     

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

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

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

WAŻNIEJSZE
DANE TELEADRESOWE

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

Kolekcja stała 

REGIONALNY OŚRODEK 
KULTURY
ul. Ogińskiego 13 a

od 3 do 25 czerwca 
Wystawa fotografii Michała Bogacza „Multiekspozycje” 

od 11 do 28 czerwca 
Wystawa malarstwa Doroty Supkowskiej  
„Barwne podróże” 

REKREACJA

MIEJSKI OŚRODEK 
SPORTU I REKREACJI
Pływalnia Letnia, ul. Dekabrystów 45 
Planowany termin uruchomienia Pływalni Letniej to sobota 
22 czerwca. Termin ten uzależniony jest od warunków 
atmosferycznych i może ulec zmianie. Dokładna data 
otwarcia Pływalni oraz dni i godziny jej funkcjonowania 
w czerwcu ogłoszone będą  na www.mosir.pl

„BiegamBoLubię” 
Bezpłatne treningi dla amatorów z instruktorami lekkoatletyki
Miejski Stadion Lekkoatletyczny 
przy ul. Dąbrowskiego 58/64, każda sobota godz. 9.30

Letnia Olimpiada Sportowa 
„Przełam Bariery z ISD Huta Częstochowa”
5.06.2019 r., godz.  10.00 – 12.00 
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64 

Oferta nieodpłatnych zajęć dla Seniorów 60+:

każdy czwartek
Ćwiczenia ogólnorozwojowe –  godz. 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

Oferta płatnych zajęć dla Seniorów 60+:

Gimnastyka w wodzie: 
soboty –  godz. 12.00-13.00
Pływalnia kryta „Sienkiewicz Częstochowa”, Aleja Najświętszej 
Maryi Panny 56 
wtorki, czwartki – godz. 12.30-13.15
środy -godz. 11.00-11.45
Pływalnia kryta, Aleja Niepodległości 20/22 

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
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Adam Florczyk: Dlaczego 
akurat Halina Poświatowska? 
Wydaje się, że dziś poezja ma 
zdecydowanie mniejszą siłę 
rażenia niż kiedyś, że stała się 
literaturą dla prawdziwych 
smakoszy. Nadal czytacie jej 
wiersze, czy ten projekt był ra-
czej powrotem i  artystycznym 
przetworzeniem lektury obo-
wiązkowej ze szkoły?  

Marta Kotaszewska: W  dzi-
siejszym zabieganym i  nałado-
wanym przeróżnymi bodźcami 
świecie, poezja faktycznie scho-
dzi na dalszy plan. Pomyślałyśmy 
więc, że może taka nasza rola, 
żeby tę romantyczną i  delikatną 
formę „ożywić” muzyką, sceno-
grafią i  światłem. Stworzyłyśmy 
w  Ośrodku Promocji Kultury 
„Gaude Mater” Jednodniowe Mu-
zeum Miłości im. Haliny Poświa-
towskiej. Bardzo nas ta postać 
zaintrygowała i zainspirowała. 
Olga Ziębińska: Halina Poświa-
towska to dla nas przede wszyst-
kim kobieta, w której znalazłyśmy 
kawałek nas samych. Tak samo 
bez pamięci się zakochujemy, 
tułamy się po świecie, a  potem 
stęsknione wracamy do domu, 
a dom mamy akurat tu, gdzie ona 
- w  Częstochowie. To wszystko 

sprawiło, że jej poezja jest nam 
bliska, chętnie do niej wracamy, 
chętnie zabieramy ją ze sobą 
w dalekie i długie podróże. Dzię-
ki temu mamy w  walizce i  dom 
i przyjaciółkę.

„Heartbeats”, czyli Jednodnio-
we Muzeum Miłości im. Haliny 
Poświatowskiej było projek-
tem wieloaspektowym. Może-
cie o nim krótko opowiedzieć? 

Olga: No cóż, to przede wszyst-
kim projekt o  miłości. Lepszej 
patronki niż Halina Poświatowska 
dla Muzeum Miłości nie mogły-
śmy sobie wymarzyć. Chciałyśmy 
opowiedzieć o  romantycznej 
i erotycznej miłości. O miłości do 
życia, do rzeczy małych i wielkich, 
o  miłościach Haliny Poświatow-
skiej, o naszych miłościach i o mi-
łościach tych, którzy nas w  Mu-
zeum odwiedzili. Chciałyśmy 
stworzyć miejsce, gdzie się moż-
na zakochać albo zatęsknić. Przy 
okazji wysłałyśmy parę listów od 
zakochanych do zakochanych 
częstochowian. 
Marta: Muzeum Miłości otworzy-
łyśmy, żeby w trochę inny sposób 
pokazać poezję. Nie jesteśmy 
ekspertkami słowa, więc poezję 
chciałyśmy przepisać na muzykę, 

barwę, światło. Nie był to koncert, 
teatr, wernisaż - to było Muzeum 
z duchem Haliny Poświatowskiej 
unoszącym się nad nami. 

To nie był Wasz pierwszy 
wspólny projekt, który zderzał 
literaturę, muzykę ze sztukami 
wizualnymi. Dlaczego, waszym 
zdaniem, warto bawić się w ta-
kie eksperymenty, patchworki? 

Marta: Przede wszystkim dlate-
go, że tylko wtedy możemy pra-
cować razem (śmiech).  Jesteśmy 
już po szkołach, ale chyba dopie-
ro teraz zaczyna się prawdziwa 
zabawa z  odkrywaniem zakąt-
ków naszych zawodów artystycz-
nych. Synteza tych dziedzin sztu-
ki jest najlepszym pretekstem do 
tego, by się otworzyć, rozwijać 
i  odkrywać nowe, wspólne ob-
szary. Niezwykła to satysfakcja, 
gdy takie poszukiwania można 
zakończyć projektem i  dać por-
cję różnorodności słuchaczowi/
widowni.
Olga: Wiele się od siebie uczymy 
i  to jest w  tym chyba najlepsze. 
Myślę, że nie chodzi tu o  to, że 
muzyka i sztuki wizualne to miks 
idealny. Idealnie jest, kiedy się 
chcemy nawzajem uzupełniać, 
wzbogacać, pracować nad swo-

im ego. Moment tego ostatecz-
nego spotkania w Muzeum Miło-
ści, tuż przed otwarciem, był dla 
mnie zupełnie magiczny. Posta-
wiłam scenografię, Poświatow-
ska napisała wiersze, ale wszyst-
ko ożyło dopiero, kiedy Marta 
zaczęła grać. My siebie nawzajem 
prawdopodobnie widzimy tak: ja 
jestem od sztuki cichej, a  Marta 
od niewidzialnej. 

Studiowałyście w  Łodzi i  War-
szawie, a  później poza grani-
cami kraju. W  tym kontekście 
chciałem spytać, czy „Heartbe-
ats” było jednorazowym eks-
cesem, czy też można liczyć na 
Wasze kolejne artystyczne po-
wroty do Częstochowy i wspól-
ne działania tutaj?     

Marta: Jak najbardziej! Choć 
trudno nas tutaj razem złapać, to 
z wielką radością powracamy do 
naszego rodzinnego miasta. Jeśli 
tylko nadarzy się okazja, to z chę-
cią tu znowu „zamieszamy”.

Szczegóły dotyczące Stypendiów twór-
czych i artystycznych Prezydenta Miasta 

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

stypendia, konkursy, nagrody. 
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Marta jest wiolonczelistką, a Olga specjalistką od projektowania i sztuk wizualnych. W ramach Stypendium 
Prezydenta Miasta Częstochowy stworzyły wspólnie unikalne Jednodniowe Muzeum Miłości im. Haliny Poświatowskiej 

„Heartbeats”. Rozmawiamy z nimi o poezji, muzyce, sztuce i zderzaniu różnych dziedzin. 

Zwycięzca majowej edycji konkursu: 
Marcin Szczygieł

Zdjęcie wykonane podczas finałowego 
koncertu Międzynarodowego Festiwalu 

Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”  
w Filharmonii Częstochowskiej. 

Zapraszamy do dalszej wspólnej zabawy!

JAKUB KONIECZKO – MUZYK, ANIMATOR KULTURY 

  KSIĄŻKA  

„Eric Clapton. 
Autobiografia“ 
Eric Clapton 

Moim ulubionym 
rodzajem litera-
tury są historie 
opisujące twórców 
wszelakich. 

Szczególnie lubuję się w biografiach muzyków. 
Wiadomo, że w tego typu książkach jest wiele 
opisów życia, które  na pierwszy rzut oka, wy-
daje się piękne i usłane różami, a tak naprawdę 
jest przesiąknięte używkami, presją, ogromem 
odpowiedzialności i tragediami. Szczególnie 
poruszyła mnie biografia Erica Claptona, która 
od pierwszej strony wciąga i pochłania. A histo-
ria tego artysty jest pod wieloma względami 
szczególna. Dopiero po przeczytaniu tej książki 
zrozumiałem, o czym opowiada nam ten arty-
sta w swojej twórczości. 

  PŁYTA  
 
„Za niebawem”
Voo, Voo  

Ostatnią moją 
miłością wśród 

polskich artystów jest Voo Voo. Przyznam 
szczerze, że długo dorastałem do ich twórczo-
ści, jednak wreszcie nadszedł ten moment. 
Uwielbiam w tym zespole bezkompromiso-
wość w tworzeniu ze swojego pomysłu mu-
zyki, wyjątkowe brzmienie oraz cudną poezję, 
śpiewaną przez Wojciecha Waglewskiego. 
Ich ostatnia płyta  jest ciekawym odbiciem 
otaczającej nas rzeczywistości, podziałów 
społecznych, kontrowersji... Dodatkowo 
zachwyciłem się sposobem zaserwowania 
tego dania. Mam tu na myśli użycie lopperów, 
samplerów oraz innych efektów. Muzyka Voo 
Voo zabiera mnie w inną rzeczywistość, poza 
to wszystko, co mnie otacza.  A ich koncerty 
to dopiero uczta.  

  FILM  

„Żegnaj Chri-
stopher Robin” 
Simon Curtis 

Oglądałem ostat-
nio wiele filmów, 
wiele nowości 
kinowych, jednak 
to ten obraz 

wywarł na mnie największe wrażenie. Historia 
z pozoru prosta, opowiada o życiu małego 
chłopca. Jego ojcem jest pisarz, który wypro-
wadził się na angielską wieś w celu stworzenia 
dzieła swojego życia. To właśnie tam urodził 
się tytułowy Christopher i tam się wychowy-
wał. Przez wiele lat jego ojcu nie udawało się 
nic interesującego stworzyć, aż zainspirował 
go syn i jego wyjątkowa wrażliwość. Piękna, 
wzruszająca opowieść o relacjach rodziciel-
skich, dorastaniu oraz o świecie Prosiaczka, 
Tygrysa, Kubusia Puchatka i Krzysia. 

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

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

a jej autor otrzyma 300 zł!

Olga
Ziębińska

Marta
Kotaszewska



 14 CZERWCA (PIĄTEK) 

 15.00-1.30 FOOD FEST 

 17.00 SOŁTYS 
 18.00 MERY SPOLSKY 

 19.30 DEZERTER 
 21.00 KAPELA ZE WSI WARSZAWA 

 22.30  MELA KOTELUK 
 23.30 BIERNASKI (SCENA DJ’SKA) 

 15 CZERWCA (SOBOTA) 

 12.00-1.30 FOOD FEST 

 16.30 KOZAK SYSTEM 
 18.00 ACID DRINKERS 

 19.30 XXANAXX 
 21.00 L.U.C & REBEL BABEL ENSEMBLE 

 Z ORKIESTRĄ DĘTĄ OSP KONOPISKA 
 GOŚCINNIE – MARCELINA / ABRADAB 

 22.30  KRZYSZTOF ZALEWSKI 
 23.30 NOISY POTS (SCENA DJ’SKA) 

 POZOSTAŁE ATRAKCJE: 
 ŻYWE POMNIKI / SZCZUDLARZE / KUGLARZE / AKTYWIŚCI OTWARTE KLATKI 

PATRONI MEDIALNI PARTNERZY


