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7 października 2019
Senioralia 2019

Serdecznie zapraszamy Seniorki i Seniorów do udziału w tegorocznych Senioraliach,
które odbędą się w dniach 10-11 października w Hali Sportowej przy ul. Żużlowej 4
Szczegółowy program Senioraliów znajduje się na załączonym plakacie.
"Koncert Haliny Kunickiej oraz wypełniony piosenkami z lat 50. spektakl ,,Zaczarowany
koń” to główne atrakcje tegorocznych ,,Senioraliów”, które odbędą się, jak poprzednio, w
Hali Sportowej Częstochowa. Nie zabraknie propozycji rekreacyjnych czy oferty
organizacji działających na rzecz seniorek i seniorów.
,,Senioralia” będą jak zwykle okazją, aby wspólnie bawić się, tańczyć, ćwiczyć i aktywnie
spędzić czas w gronie znajomych. Coroczna impreza – łącząca propozycje kulturalne z
rekreacyjnymi – jest istotnym elementem miejskiego programu ,,Częstochowa wspiera
seniorów.”
– To, że żyjemy w Częstochowie, mieście z tyloma zakładami pracy, osiedlami, drogami i
szkołami, zawdzięczamy tym osobom, które je budowały, czyli seniorom – powiedział podczas
spotkania z dziennikarzami zapowiadającymi „Senioralia” prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. –
Zawsze mówię o takich osobach, że one już nic nie muszą, a wszystko mogą. To z myślą o nich
powstał program „Częstochowa wspiera seniorów”, a także same „Senioralia”.
10 października, w holu głównym Hali Sportowej Częstochowa już o godz. 10.00 otwarte
zostaną stoiska organizacji działających na rzecz seniorek i seniorów. Na arenie głównej
będzie można natomiast wziąć udział w zajęciach Zumby, gimnastyce ogólnorozwojowej czy
ćwiczeniach służących dobrej kondycji kręgosłupa. Wstęp na imprezy pierwszego dnia jest
bezpłatny. W czwartek ,,Senioralia” skupią się na propozycjach rekreacyjnych.
– Częstochowski samorząd – w granicach swoich kompetencji – bardzo mocno stawia na
środowisko seniorek i seniorów – mówił przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski i lekarz
jednocześnie. – Zapewniamy im to, co możemy – programy prozdrowotne, ofertę rekreacyjną
czy kulturalną. Nie ma lepszego lekarstwa na spowolnienie procesu starzenia niż aktywność
fizyczna i intelektualna.
Drugi dzień – 11 października – będzie dniem koncertowym. Główną gwiazdą będzie ciesząca
się od dekad niezmienną sympatią publiczności Halina Kunicka. Wejdzie na scenę o godz.
20.00. Piosenkarka doceniana za charyzmę i wokalne umiejętności ma na koncie 17 albumów,
sprzedanych w łącznym nakładzie ponad miliona egzemplarzy. Koncertuje w Polsce i za
granicą, zawsze przy wypełnionej do ostatniego miejsca widowni. Reprezentowała Polskę w
ekipie artystycznej na Olimpiadzie w Monachium w 1972. Była też pierwszą Polką, która
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otrzymała Nagrodę Publiczności na Festiwalu w Sopocie i pierwszą, która wygrała
Międzynarodowy Festiwal Przebojów w Dreźnie. Dwukrotnie wygrała plebiscyt na
Najpopularniejszą Polską Piosenkarkę w Chicago. Jej repertuar obejmuje zarówno efektowne
przeboje, jak i piosenki kabaretowe i aktorskie. Na ,,Senioraliach” pewnie będzie można więc
usłyszeć „To były piękne dni”, „Niech no tylko zakwitną jabłonie, „Orkiestry dęte”, „Upływa
szybko życie”, „Czumbalalajkę” czy „Od nocy do nocy”.
Przed koncertem Haliny Kunickiej, o godz. 18.00, Teatr im. A. Mickiewicza wystąpi z
widowiskiem muzycznym ,,Zaczarowany koń.”
– To spore wyzwanie zadowolić tak liczną i wymagającą publiczność, zabrać ich w piękną
podróż w czasie – komentuje zastępca prezydenta Częstochowy Jarosław Marszałek. –
Zastanawialiśmy się, co mogłoby być równie atrakcyjne jak zeszłoroczny występ Maryli
Rodowicz. Obok koncertu Haliny Kunickiej, postawiliśmy więc na ,,Zaczarowanego konia” w
wykonaniu znakomitego zespołu naszego Teatru. Dla częstochowskich artystów będzie to duże
wyzwanie - czym innym jest przecież grać dla kilkuset osób na teatralnej scenie, a czym innym
– dla pięciu czy sześciu tysięcy.
Na widowisko złożą się teksty satyryczne, fragmenty starych kronik filmowych i piosenek, które
śpiewane są do dzisiaj przez rzesze estradowych i teatralnych wykonawców. Zabrzmią zarówno
utwory liryczne – „Kasztany”, „Pamiętasz, była jesień” czy „Kaziu, zakochaj się” – jak i te
żywiołowe i dynamiczne, w rodzaju „Serduszko puka w rytmie cza-cza”, „Kuba wyspa, jak
wulkan gorąca” czy „Cicha woda”. O muzyczną oprawę zadba częstochowski zespół
Makabunda.
Po widowisku ,,Zaczarowany koń” zostaną wręczone nagrody w konkursie „Częstochowski
Aktywny Senior”, a po koncercie Haliny Kunickiej będzie można jeszcze bawić się przy muzyce
DJ-a.
Wśród osobowości, których zaproszenie na tegoroczne święto seniorów brano pod uwagę, była
także Irena Santor. Ostatecznie wybór padł jednak na Halinę Kunicką – również dlatego, że
Irenę Santor, wielką damę polskiej piosenki, będzie można usłyszeć w Filharmonii
Częstochowskiej już 20 października.
Spotkanie prasowe poświęcone tegorocznym Senioraliom odbyło się 26 września w Urzędzie
Miasta.
Bilety na koncerty 11 października osoby powyżej 60. roku życia będą mogły kupić w
cenie 10 zł. Wszyscy inni – w cenie 100 zł.

Bilety będą dostępne od 1 października w Miejskim Domu Kultury #℣佐⌡⌀甀氀⸀ 䄀甀欀愀猀椁䐀猀欀椀攀最漀 㔀 ⼀㘀㠀
Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater” #℣佐⌡⌀甀氀⸀ 䐁Ԁ戀爀漀眀猀欀椀攀最漀 ⌡⍃倣℣, Miejskiej Galerii Sztuki #
Najświętszej Maryi Panny 64#℣䍐⌡⌀Ⰰ 䌀稁ᤀ猀琀漀挀栀漀眀猀欀椀攀樀 伀爀最愀渀椀稀愀挀樀椀 吀甀爀礀猀琀礀挀稀渀攀樀 ⌡⍏倣℣al. N
Polonia” #℣佐⌡⌀甀氀⸀ 䐀攀欀愀戀爀礀猀琀眀 㐀㌀⌡⍃倣℣ oraz Hali Sportowej Częstochowa #℣佐⌡⌀甀氀⸀ 笀甁簀氀漀眀愀 㐀
dystrybuowane w uniwersytetach trzeciego wieku, na spotkaniach inaugurujących nowy rok
akademicki.
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W trakcie ,,Senioraliów” zostaną uruchomione specjalne linie autobusowe dojeżdżające z
przystanku na pl. Biegańskiego do Hali Sportowej Częstochowa.
Organizatorami dwudniowego święta seniorów są Urząd Miasta Częstochowy, Miejski Dom
Kultury, Hala Sportowa Częstochowa oraz Stowarzyszenie Sportowa Częstochowa."
Marcin Breczko
źródło: www.czestochowa.pl

SPECJALNE AUTOBUSY PODWIOZĄ NA "SENIORALIA"
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