
X Częstochowskie Dni Rodziny

26.05.2017 r. 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba” ul. Krakowska 80/3 (pok. 119) – godz. 11.00-
15.00 – porady wychowawcze dla rodziców. Porad udziela psychoterapeuta dzieci i młodzieży. 
Szkoła Podstawowa nr 11 ul Festynowa 24 – Szkolny konkurs „Mama, Tata i Ja” 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba” ul. Krakowska 80/3 (pok. 120) – godz. 17.00
– zajęcia profilaktyczne dla rodzin z dziećmi „Jestem bezpieczny w sieci, cyberprzemoc jak się przed
nią bronić” i  porady wychowawcze dla rodziców w godz. 11.00 - 15.00.
Biblioteka Publiczna:

 godz. 15.00 - 17.00 - „Warsztaty decoupage'u”. Zajęcia skierowane do rodzin. Podczas zajęć
uczestnicy będą ozdabiać szkatułki na rodzinne skarby. Konieczność wcześniejszych zapisów.
Szczegółowych  informacji  udziela,  Filia  nr  15  (ul.  Okulickiego  63,  tel.  34  322  76  19,
filia15@biblioteka.czest.pl),

 „Rodzina jak z książki” - konkurs na opowiadanie skierowany do uczniów klas I-III oraz IV-VI
szkoły  podstawowej.  Zadaniem  uczestników  jest  opisanie  swojego  ulubionego  bohatera
literackiego i jego rodziny wraz z uzasadnieniem wyboru. Prace konkursowe można składać
w Filii nr 23 od 26 maja do 20 czerwca. Rozwiązanie konkursu nastąpi 23 czerwca o godz.
16.00. Zaprasza oraz szczegółowych informacji  o regulaminie udziela Biblioteka Publiczna,
Filia nr 23 (ul. Ludowa 58, filia23@biblioteka.czest.pl).

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35 ul. 1 Maja 5: godz.9.00 –  dzień dobrych uczynków z Małym
Misiem,  godz.  9.30 –  Spotkanie  rodzinne  z okazji  „Dzień Mamy i  Taty”,  godz.  10.00  –  spotkanie
rodzinne  „Dzień Mamy i Taty”, wystawa rodzinnych prac plastycznych wychowanków.
Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny ul. Jasnogórska 34: godz. 13.30 – 15.00 - „Aktywne
formy poszukiwania pracy”, godz. 10.00 – 13.00 – szkolenie „Uzależnienia – zagrożenia, profilaktyka,
rodzaje”.
Szkoła podstawowa nr 14 ul. Waszyngtona 62 - konkurs plastyczny „Laurka dla mamy, taty”; prace
projektowe pt. „Moja rodzina”, Dzień Mamy i Taty.
Miejskie Przedszkole nr 17 ul. Kozia 18 – festyn Święto Rodziny. 
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43 ul. Czecha 17 – godz. 15.00 – 17.30 – festyn rodzinny. 
Miejskie Przedszkole nr 9 ul. Sabinowska 81/83 – godz. 9.30 – 11.00 - „Dzień Matki”.
Miejskie Przedszkole nr  27 ul.  Krasińskiego 1 -  godz.  13.00 -  „Święto  Rodziny”,  w programie:
występy artystyczne i konkursy dla przedszkolaków, godz. 14.00 – 17.00 – zabawy przedszkolaków
na zamku dmuchanym.
Szkoła Podstawowa nr 36 ul. Kasztanowa 7/9 – godz. 16.00 – dzień rodzinki.
Miejskie Przedszkole nr  5  ul.  Górska 8/10  – godz.  13.00 – 16.00 -  „Dzień Rodziny”  -  rodzinne
potyczki sportowe.
Szkoła Podstawowa nr 48 ul. Schillera 5 – godz. 17.00 - „Gotujemy dla naszych kochanych mam”,
pokaz kulinarny.
Zespół Szkól Specjalnych nr 28 ul. św. Barbary 9/11 – godz. 10.00 – 12.00 – Turniej Rodzinny.
Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3 ul. Łukasińskiego 70/74 – pogadanka pt.: „Rodzina i Ja”.
Miejskie Przedszkole nr 6 ul. Sosnowa 22/28 – godz. 15.00 - festyn rodzinny na terenie przedszkola.
Zespół Szkół Specjalnych nr  28 ul.  św. Barbary 9/11 – godz.  10.00 -  rozstrzygnięcie konkursu
plastycznego „Kocham moją mamę”, zajęcia warsztatowe dla laureatów.
26.05.2017 r. – 30.05.2017 r. 
Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Baczyńskiego 2a – Dzień Matki i Ojca - spotkania klasowe.
26.05.2017r. - 15.06.2017 r. 
Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Baczyńskiego 2a – wystawa prac plastycznych  „Rodzina w oczach
dziecka”.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 al. Jana Pawła II 95 – przedszkolny konkurs plastyczny „Mama,
Tata i ja”. 
27.05.2017 r. 
Dzień Samorządu Terytorialnego – godz. 20.30 - koncert poświęcony pamięci Krzysztofa Komedy
pn.: „Trzy dźwięki Komedy”. Miejsce: Plac Biegańskiego w Częstochowie. 
Muzeum Częstochowskie - godz.  11.00 -  13.00  – plastyczne warsztaty rodzinne pt.  „Artystyczna
majówka”. Miejsce: Galeria Dobrej Sztuki  Al. NMP 47. 
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35 ul. 1 Maja 5 - godz.10.30 – rodzinne plenerowe warsztaty
twórcze „Podróże z Małym Księciem””, Miejsce: Plac Biegańskiego.
Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny ul. Jasnogórska 34  – godz. 15.00 – 20.00 - piknik
rodzin, Miejsce: ul. Piastowska 225 (dzielnica Stradom).
Szkoła podstawowa nr 14 ul. Waszyngtona 62 – rajd górski – Beskid Śląski lub Żywiecki.
Szkoła Podstawowa nr 31 z oddziałami integracyjnymi ul. PCK 18 – godz. 9.00 – rodzinny turniej
tenisa stołowego.
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Gimnazjum nr 16 ul.  Ułańska 5/7 – godz.  15.00 – 19.00 -  „Festyn dzielnicy Stradom” -  występy
artystyczne uczniów, konkurs plastyczny „Moja Rodzina”, bieg dla dzieci i dorosłych, występy zespołów
muzycznych, Miejsce: Dzielnica Stradom.
Zespół Szkół nr 2 ul. Wirażowa 8 – godz. 12.00 – 20.00 – festyn szkolny.
28.05.2017 r. 
Szkoła podstawowa nr 24 ul. B. Hubermana 7 – godz. 13.00 - 18.00 - festyn rodzinny oraz turniej
piłki nożnej „O puchar Dyrektora Szkoły”.
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy ul. Słowackiego 35 – godz. 17.00 – 20.00 – Santa
Maria, Miejsce: Jasna Góra. 
29.05.2017 r.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba” ul. Krakowska 80/3 (pok. 119) – godz. 16.00-
18.00 – porady wychowawcze dla rodziców. Porad udziela psychoterapeuta dzieci i młodzieży. 
Szkoła  Podstawowa nr  33  ul.  S.  Goszczyńskiego  9/11  – godz.  15.00  –  rodzinne  świętowanie
(warsztaty dla rodziców, spektakle teatralne).
Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Waszyngtona 62 – godz. 14.00 – Dzień Mamy i Taty.
Specjalny Ośrodek Szkolno -  Wychowawczy nr  5  ul.  Słowackiego 35 –  konkurs  dla  uczniów
pt. „Mistrzowie Samoobsługi”.
Gimnazjum nr 18 ul. w. Orkana 95/109 – godz. 9.00 – SPARTAKIADA - „Sprawni inaczej”.
Miejskie Przedszkole nr 5 ul. Górska 8/10 – godz. 9.30 -11.30 - „Olimpiada Małolata” - konkursy
sportowe oraz zabawy na zamku dmuchanym. 
Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1 al. Jana Pawła II 95 – godz. 9.00 – 10.00 – szkolny konkurs
plastyczny „Ja i moja rodzina”. 
Gimnazjum nr 7 ul. Zamenhofa 23 – godz. 16.30 – spotkanie pod hasłem „Książka łączy pokolenia”.
29.05.2017 r.– 02.06.2017 r. 
Szkoła podstawowa nr 14 ul. Waszyngtona 62 – godz. 9.00 - „Wierszowanki, rymowanki o mojej
rodzinie”.
Gimnazjum nr  16  ul.  Ułańska 5/7 –  godz.  8.00  –  14.00  -  „Kobieta  we współczesnym świecie”,
wystawa szkolna.
29.05.2017 r.– 09.06.2017 r.
Miejskie Przedszkole nr 27 ul. Krasińskiego 1 – wystawa prac plastycznych przedszkolaków „Moja
Rodzina”, Miejsce: Biblioteka Publiczna - filia nr 5.
29.05.2017 r. – 12.06.2017 r.
Szkoła  Podstawowa  nr  14  ul.  Waszyngtona  62 –  godz.  13.30  –  14.30  zajęcia  pt.: „Portrety
rodzinne”. 
30.05.2017 r. 
Sala Sesyjna Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 - godz. 11.00 - XI Konferencja z okazji
Dnia  Rodzicielstwa  Zastępczego  pn.  „Moje  serce  dało  ci  dom".  Podczas  konferencji  zostaną
uhonorowane przez Prezydenta  Miasta  Częstochowy,  statuetką  Anioła  Rodzicielstwa Zastępczego,
rodziny zastępcze,  które  w sposób wyróżniający się  sprawują powierzoną im funkcję.  Konferencja
ma na celu m.in. promocję rodzicielstwa zastępczego na terenie Miasta Częstochowy. Organizator:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny. 
Biblioteka Publiczna:

 godz.  16.00  - „Papierowy żuraw” -  warsztaty  z  podstaw origami  dla  dzieci  i  młodzieży,
w czasie  których uczestnicy będą mogli  przygotować za pomocą techniki  origami  żurawie.
Konieczność  wcześniejszych  zapisów.  Zaprasza  oraz  szczegółowych  informacji  udziela
Biblioteka Publiczna,  Filia nr 7 (wypożyczalnia dla dzieci, Aleja Pokoju 16, tel. 34/323 27 26,
filia7dzieci@biblioteka.pl),

 16.00-18.00 -  „W  krainie mandali”-  zajęcia otwarte,  dla ok.  10 osób, skierowane do dzieci
w wieku szkolnym i ich rodziców/dziadków. Uczestnicy będą tworzyć mandale malując farbami
akrylowymi  na  blejtramach.  Mandale  będzie  można  zdobić  różnorodnymi  elementami  jak:
brokaty, cekiny, dżety.  Zaprasza oraz szczegółowych informacji udziela Biblioteka Publiczna,
Filia nr 8 (ul. Księżycowa 2, tel. 34 361 43 27, filia8@biblioteka.czest.pl),

 godz.  16.00  - „Decoupage  na  szkle”.  Warsztaty  skierowane  do  rodzin.  Podczas  zajęć
uczestnicy  będą  ozdabiać  szklane  przedmioty.  Konieczność  wcześniejszych  zapisów.
Zaprasza  oraz  szczegółowych  informacji  udziela  Biblioteka  Publiczna,  Filia  nr  10
(ul. K. Michałowskiego 20,  tel. 34 322 31 04, filia10@biblioteka.czest.pl).

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia ul. Kosmowskiej 5 – godz. 15.30 – spotkania dla rodziców
i nauczycieli  pt.  „  Warunki  kształcenia  uczniów  zdolnych.  Instytucje  działające  na  rzecz  uczniów
zdolnych – konsultacje”. 
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35 ul. 1 Maja 5 : godz. 15.00 – warsztaty kulinarne z rodzicami
w ramach innowacji pedagogicznej „Kalejdoskop Smaków Przedszkolaków”, godz. 15.00 – konkurs
wiedzy o Polsce dla dzieci i rodziców. 
Szkoła Podstawowa nr 33 ul. S. Goszczyńskiego 9/11 – godz. 16.30 – Dzień Rodziny – spektakl
„Kot w butach”.
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Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny ul. Jasnogórska 34 – godz. 12.30 – 14.00 – sposoby
radzenia sobie ze stresem, Techniki relaksacji.
Szkoła podstawowa nr 14 ul. Waszyngtona 62 – godz. 14.00 – Dzień Mamy i Taty – zajęcia otwarte
dla rodziców. 
Miejskie Przedszkole nr 16 ul S. Starzyńskiego 9 – godz. 15.00 – 16.30 - Wycieczka przedszkolna
„Rodzinne robienie zabawek”.
Miejskie  Przedszkole  nr  9  ul.  Sabinowska  81/83  -  „Bajka  z  morałem”  -  konkurs  plastyczny
dla przedszkolaków i ich rodziców.
Żłobek Miejski „Reksio” al. Armii Krajowej 66a – godz. 10.00 – 11.00 - propagowanie akcji „CAŁA
POLSKA CZYTA DZIECIOM”, czytanie bajek przez rodziców i zaproszonych gości.
Gimnazjum nr  20  ul.  Hubermana 7 –  rozstrzygnięcie  konkursu  literackiego  „Wiersz o  Rodzinie”
oraz konkursu plastycznego „To co w rodzinie najważniejsze”.
Zespół  Szkolno – Przedszkolny nr  1  al.  Jana Pawła II  95 –  godz.  13.00 – 15.00 –  uroczyste
przedstawienia w grupach przedszkolnych z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca.
Gimnazjum nr 7 ul. Zamenhofa 23  – Jesteśmy razem – zabawy integracyjne oraz przedstawienie
„Kopciuszek” w wykonaniu członków klubu Młodego Wolontariusza.
31.05.2017 r. 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba” ul. Krakowska 80/3 - godz. 17.00 (pok. 120)-
zajęcia profilaktyczne dla rodzin z dziećmi „Bądź ostrożny na drodze”. 
Biblioteka Publiczna:

 godz. 16.00 - 18.00 - „Turniej rodzinny”- pierwszy etap turnieju rozgrywania gier planszowych
dla  rodziców i  dzieci.  W  turnieju  mogą brać  udział  4  drużyny (przynajmniej  jedna  osoba
dorosła  i  jedno  dziecko  w  wieku  8-12  lat).  Zgłoszenia  należy  składać  w  Filii  nr  6  lub
telefonicznie do 26 maja 2017 r. Zaprasza oraz szczegółowych informacji udziela Biblioteka
Publiczna, Filia nr 6 (ul. Orkana 56A, tel. 34 363-93-32, filia6@biblioteka.czest.pl),

 godz. 15.00 - 17.00 - Gry planszowe - turniej gier planszowych dla dzieci, rodziców i dziadków.
Konieczność  wcześniejszych  zapisów.  Zaprasza  oraz szczegółowych  informacji  udziela
Biblioteka  Publiczna,  Filia  nr  21  (ul.  Orzechowa  14,  tel.  34  360  71  95,
filia21@biblioteka.czest.pl),

 godz. 16.00 - 17.30  - Środa z igłą i nitką – bajeczne aplikacje  - „Rodzinne środy – kreatywne
warsztaty dla rodzin” - zajęcia dla dzieci i ich rodziców i opiekunów. Dzieci w naturalny sposób
przejdą  kilka  etapów  nauki  szycia.  Konieczność  wcześniejszych  zapisów. Zaprasza
oraz szczegółowych informacji  udziela Biblioteka Publiczna, Oddział  dla Dzieci  i  Młodzieży
(ul. Kościuszki 4, tel. 34/360 61 09, oddim@biblioteka.czest.pl).

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia ul. Kosmowskiej 5 – godz. 17.45 – spotkania dla rodziców
i nauczycieli pt. „Jak wybrać z dzieckiem dobry zawód, wskazówki dla rodzica”.
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia  -  Miejsce:  ul.  Orkana 95/109 SP Nr  53 –  godz.  15.30  –
spotkania dla rodziców i  nauczycieli  pt.  „Tworzymy zespół – gry i  zabawy integracyjne dla małych
i dużych”.
Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny ul. Jasnogórska 34 – godz. 12.00 – 14.00 - „Rodzaje
wsparcia, jak poszukiwać wsparcia”.
Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Waszyngtona 62 – Quiz rodzinny w języku angielskim,  zajęcia otwarte
dla rodziców.
Zespół Szkół Specjalnych nr 45 ul. Czecha 15 – godz. 10.00 – 13.00 – święto szkoły. 
Gimnazjum nr 18 ul. w. Orkana 95/109 – godz. 11.00 – 13.00 - Międzyszkolne Spotkanie Muzyczno-
Poetyckie dla klas integracyjnych.
Zespół Szkól Specjalnych nr 28 ul. św. Barbary 9/11 – godz. 9.00 -14.00 -  Piknik Rodzinny. 
1.06.2017 r. 
Biblioteka Publiczna - godz. 16.00 -  „Czas decoupage” - warsztaty skierowane do rodzin. Podczas
zajęć uczestnicy będą ozdabiać drewniane zegary. Konieczność wcześniejszych zapisów.  Zaprasza
oraz szczegółowych informacji udziela Biblioteka Publiczna, Filia nr 9 (ul. Nowowiejskiego15, tel. 34
360 61 14).
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia ul. Kosmowskiej 5 – godz. 15.30 – spotkania dla rodziców
i nauczycieli pt. „Jak nauczyć dzieci mądrego radzenia sobie za złością”.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba” ul.  Krakowska 80/3 (sala sportowa Straży
Miejskiej) – godz. 17.00 - 18.30 – warsztaty teatralne dla rodzin z dziećmi  „Czy łatwo być aktorem”.
Warsztaty  teatralne  to  sposób  na  spędzenie  czasu  przez  całą  rodzinę,  wypracowanie  nowych
umiejętności i zdobycie nowej wiedzy. 
Świetlica Środowiskowa „Uśmiech Dziecka” ul.  Manganowa 12a – godz. 16.00-20.00 – festyn
z okazji  dnia  dziecka.  W  programie:  ognisko,  malowanie  twarzy,  gry  i  zabawy,  dyskoteka,  słodki
poczęstunek. 
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35 ul. 1 Maja 5 – godz. 9.00 – wycieczka plenerowa dla dzieci
„JURAJSKA SPIŻARNIA” Biała Wielka k/Lelowa.

3



Częstochowskie  Centrum  Wsparcia  Rodziny  ul.  Jasnogórska  34 –  szkoła  dla  rodziców
i wychowawców.
Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Waszyngtona 62 – godz. 11.45 – Zawody sportowe. 
Gimnazjum nr 14 ul. Św. Rocha 221 – impreza środowiskowa „Niebanalne formy spędzania czasu
z rodziną”.
Szkoła Podstawowa nr 31 z oddziałami integracyjnymi ul. PCK 18 - godz. 8.30 – rajd integracyjny,
Miejsce: Olsztyn koło Częstochowy; godz. 9.00 – Olimpiada Małolata 2017, Miejsce: Hala Polonia. 
Miejskie Przedszkole nr 16 ul S. Starzyńskiego 9 – piknik przedszkolny.
Szkoła Podstawowa nr 2 ul.  Baczyńskiego 2a – godz. 10.45 -  „Marszobieg rodzinny”,  Miejsce:
Promenada – Lasek Aniołowski.
Gimnazjum nr 16 ul.  Ułańska 5/7  – godz.  9.00 –  12.00 -  „Rodzinne sportowe granie”  -  zawody
sportowe.
Gimnazjum nr  12 ul.  Okólna  31/39 –  godz.  10.00 –  festyn środowiskowy z okazji  dnia  dziecka
pod hasłem „Żyj zdrowo, jedź kolorowo”.
Miejskie Przedszkole nr 27 ul. Krasińskiego 1 – godz. 14.00 – bajka pt. „Trzy Świnki” w wykonaniu
rodziców przedszkolaków.
Gimnazjum nr 21 ul.  Powstańców Warszawy 144a -  godz.  9.00 – 10.30 – rozgrywki  sportowe,
godz. - 9.00 - konkurs literacki pt.:„Obraz Rodziny w pamiętnikach i w listach”.
Szkoła Podstawowa nr 46 ul.  Szamotowa 8 –  festyn z okazji  dnia  dziecka  -  „Kawodrza Dolna
dzieciom”.
Gimnazjum nr 7 ul. Zamenhofa 23  – godz 10.00 – 13.00 oraz 16.00 – 18.00 - Happening „Ruch
i uśmiech – podaj dalej – dzień dziecka na Rakowie.
Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Warszawska 31 – godz. 9.00 – dzień dziecka na sportowo. 
1.06.2017 - 09.06.2017 r.
Miejskie Przedszkole nr 44 ul. Gilowa 23 – konkurs dla dzieci i rodziców pt. „Moja Częstochowa”.
1.06.2017 r. – 15.06.2017 r.
Szkoła Podstawowa nr 32 ul. K. Przerwy-Tetmajera – konkurs plastyczno- literacki „Moja rodzina-
być dobrym jak kromka chleba” oraz wystawa pokonkursowa prac plastycznych. 
1.06.2017 r. - 20.06.2017 r.
Gimnazjum nr 20 ul. Hubermana 7 – wystawa prac uczniowskich poświęconych rodzinie.
2.06.2017 r. 
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia ul. Kosmowskiej 5 – godz. 15.30 – spotkania dla rodziców
i nauczycieli pt. „Zabawy plastyczne na deszczowe popołudnie”.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba” ul. Krakowska 80/3 (pok. 119) – godz. 11.00
-15.00 – porady wychowawcze dla rodziców. Porad udziela psychoterapeuta dzieci i młodzieży. 
Fundacja Oczami Brata  – godz.16.00 - 17.30 – Międzypokoleniowe Warsztaty Rodzinne – Zrób to
sam! Miejsce. Biuro Organizowania Społeczności Lokalnej dzielnicy Zawodzie-Dąbie ul. Legionów 50A.
p. 03.
Szkoła Podstawowa nr 33 ul. S. Goszczyńskiego 9/11 – godz. 9.00 – 14.00 – Festyn Środowiskowy.
Szkoła Podstawowa nr 26 ul. Rakowska 42 – godz. 14.00 – 18.00 – XVIII Festyn Rodzinny. 
Szkoła Podstawowa nr 36 ul. Kasztanowa 7/9 – godz. 15.00 – 19.00 – festyn rodzinny, godz.16.00 –
zajęcia sportowe dla seniorów – turniej tenisa stołowego, lekkoatletyka dla każdego. 
Szkoła Podstawowa nr 35 ul. Ogrodowa 50/64 – rodzice – dzieciom, dzieci – rodzicom, rozgrywki
sportowe – zajęcia wewnątrzszkolne.
Szkoła Podstawowa nr 48 ul. Schillera 5 – godz. 15.30 – 19.00 – Piknik Rodzinny.
Szkoła Podstawowa nr 50 ul. Starzyńskiego 10 – Rodzinna Olimpiada Sportowa.
2.06.2017 r.- 4.06.2017 r. 
Filharmonia  Częstochowska -  koncerty  w  ramach  XIII  Hot  Jazz  Spring  Częstochowa  2017.
Szczegółowe informacje na www.filharmonia.com.pl

 02.06.2017 r. - godz. 19.00 – koncert inauguracyjny Swingujące Piosenki Polskie,
 03.06.2017 r. - godz. 19.00 -  Breckenridge-Karolak Connection; Singing Birds,
 04.06.2017 r. - godz. 17.00 – koncert finałowy.

3.06.2017 r.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba” ul. Krakowska 80/3  - godz. 17.00 - Pokaz
techniki pracy przewodnika z psem czyli „Jak mieć mądrego psa” (zależnie od pogody sala sportowa
Straży Miejskiej lub plener).
Biblioteka Publiczna  - godz. 16.00 - „Plenerowe spotkanie z Teatrzykiem Kamishibai”,  uczestnicy
wysłuchają opowiadań przedstawianych za pomocą japońskiego teatru obrazkowego – kamishibai.
Spotkanie dla wszystkich zainteresowanych na placu zabaw na terenie osiedla Wrzosowiak. Wstęp
wolny. Zaprasza oraz szczegółowych informacji udziela Biblioteka Publiczna, Filia nr 6 (ul. Orkana 56A,
tel. 34 363-93-32, filia6@biblioteka.czest.pl).
Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Księżycowa 6 – godz. 15.00 – 19.00 – Festyn Rodzinny. 
Miejskie  Przedszkole  nr  29  ul.  Osada  Młyńska  1  –  godz.  10.00  –  14.00  –  festyn  rodzinno-
integracyjny  „Rodzinnych zabaw czas...”, W programie m. in.: występy sportowe i artystyczne dzieci
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i rodziców; gry i zabawy z nagrodami; pokaz ratownictwa przedmedycznego; mobilne miasteczko ruchu
drogowego.
Szkoła  podstawowa  nr  14  ul.  Waszyngtona  62  –  godz.  8.00  –  16.00  Jura  Krakowsko
Częstochowska – Rajd rodzinny. 
4.06.2017 r.
Szkoła podstawowa nr 24 ul. B. Hubermana 7 – Festyn rodzinny – międzyszkolne rozrywki szkolne.
Gimnazjum nr 8 ul. Szczytowa 28/30 – godz. 15.00 – 20.00 – festyn rodzinny „Bezpieczna Rodzina
na Groszu”.
Zespół Szkolno-Przedszkolny „Czyż” ul. Rzepakowa 18 – godz. 14.00-18.00 – piknik rodzinny w
programie m.in.: gry i zabawy, animacje, występy uczniów, dmuchane zamki, zjeżdżalnie, fotobudka,
wstęp otwarty. 
5.06.2017 r. 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba” ul. Krakowska 80/3 (pok. 119) – godz. 16.00-
18.00 – porady wychowawcze dla rodziców. Porad udziela psychoterapeuta dzieci i młodzieży. 
Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Waszyngtona 62 – godz. 12.45 – Dzień Rodziny – Quiz przyrodniczy
„Rodzina na łonie natury”.
Miejskie Przedszkole nr 16 ul S. Starzyńskiego 9 – godz. 9.30 – 13.30 -  wyjazd do sali zabaw.
Miejskie Przedszkole nr 9 ul. Sabinowska 81/83 – Dzień Otwarty Przedszkola. 
05.06.2017 r. - 09.06.2017 r.
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 al. Jana Pawła II 95 –  konkurs plastyczny „Moja rodzina”.
6.06.2017 r. 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba” ul. Krakowska 80/3 (pok. 119) – godz. 15.00-
18.00 – warsztaty edukacyjne z matematyki.
Biblioteka Publiczna:

 godz.  14.00-17.00  -  „Gąsienica”  -  zajęcia  plastyczne  dla  dzieci,  ich  rodziców i  dziadków.
Konieczność  wcześniejszych  zapisów.  Zaprasza  oraz  szczegółowych  informacji  udziela
Biblioteka  Publiczna,  Filia  nr  21  (ul.  Orzechowa  14,  tel.  34  360  71  95,
filia21@biblioteka.czest.pl),

 godz.  15.30 -18.00 -  „Wielopokoleniowy plener miejski”  -  zajęcia otwarte dla ok.  10 osób,
skierowane  do  dzieci  w  wieku  szkolnym  i  ich  rodziców/dziadków.  Warsztaty  odbędą  się
w plenerze,  a  uczestnicy  zabawią  się  w  artystów  malując  pejzaż  miejski.  Zaprasza  oraz
szczegółowych informacji udziela Biblioteka Publiczna, Filia nr 8 (ul. Księżycowa 2, tel. 34 361
43 27, filia8@biblioteka.czest.pl).

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia ul. Kosmowskiej 5 – godz. 15.00 – spotkania dla rodziców
i nauczycieli pt. „Kształtowanie postaw młodzieży. Jak mówić i pisać, żeby nie dyskryminować”.
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowskie ul. Sikorskiego 78 -
dzień  otwarty  w  Ośrodku,  podczas  którego  będzie  wyświetlana  prezentacja  multimedialna
dot. działalności placówki.
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35 ul. 1 Maja 5 – godz. 15.00 – Zabawy literacko - teatralne –
pokazy dla rodziców.
Częstochowskie  Centrum  Wsparcia  Rodziny  ul.  Jasnogórska  34  –  godz.  12.30  –  14.00  -
„Cyberprzemoc”, Miejsce: ul. Kościuszki 13.
Szkoła  Podstawowa  nr  34  ul.  M.  Dąbrowskiej  5/9  – godz.  13.00  -  „Święto  Mamy  i  Taty”  -
przedstawienie dla rodziców.
Żłobek Miejski „Reksio” al. Armii Krajowej 66a – godz. 9.00 – 12.00 - spektakl dla dzieci.
Gimnazjum  nr  20  ul.  Hubermana  7  –  godz.  16.30  –  19.00  –  festiwal  talentów  uczniowskich
(przedstawienia teatralne; występy wokalne; występy taneczne; ogłoszenie wyników konkursów).
Szkoła  Podstawowa  nr  25  ul.  Rędzińska  23 –  godz.  17.00  –  Konferencja  dla  Rodziców
„Jak wzmacniać samoocenę dziecka ?”.
6.06.2017 r. - 9.06.2017 r. 
Biblioteka Publiczna – godz. 16.00 - 17.00 - zajęcia popołudniowe dla dzieci w wieku 5-8 lat, podczas
których  uczestnicy wysłuchają  wierszy o  rodzinie,  będą rozwiązywać zagadki,  a  następnie  wezmą
udział w zajęciach plastycznych. Zaprasza oraz szczegółowych informacji udziela Biblioteka Publiczna,
Filia nr 22 (ul. Rydla 4,  filia22@biblioteka.czest.pl).
Miejskie  Przedszkole  nr  42  ul.  PCK  16  – godz.  10.00  –  Rodzinne  czytanie  w  ramach  XVI
ogólnopolskiego tygodnia czytania dzieciom – Czytanie Zbliża.
7.06.2017 r. 
Biblioteka Publiczna:

 godz. 15.00 - „Zwierzęta w mojej rodzinie” - zajęcia literacko - plastyczne dla rodzin. Podczas
zajęć dzieci wraz z rodzicami i  opiekunami po wysłuchaniu fragmentów literatury dziecięcej
dot.  zwierząt  będą  tworzyć  swoje  wymarzone  zwierzątka.  Zaprasza  oraz  szczegółowych
informacji  udziela  Biblioteka  Publiczna,  Filia  nr  5  (ul.  Krasińskiego  4,  tel.  34/367  11  59,
filia5@biblioteka.czest.pl),
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 godz.  16.00  -  17.30  -  podstawy szydełkowania  -  „Rodzinne  środy –  kreatywne  warsztaty
dla rodzin” - zajęcia dla dzieci, rodziców i opiekunów. Dzieci będą uczyć się jak rozpoczynać
robótkę  oraz  jak  wykonać  podstawowe  sploty  szydełkowe.  Konieczność  wcześniejszych
zapisów. Zaprasza oraz szczegółowych informacji  udziela Biblioteka Publiczna, Oddział  dla
Dzieci i Młodzieży (ul. Kościuszki 4, tel. 34/360 61 09, oddim@biblioteka.czest.pl).

 godz.  16.00  –  18.00  -  „Turniej  rodzinny”-  finał  turnieju  rozgrywania  gier  planszowych
dla rodziców  i  dzieci.  Zgłoszenia  uczestnictwa  w  zabawie  należy  składać  w  Filii  nr  6
lub telefonicznie do 26 maja 2017 r. Zaprasza oraz szczegółowych informacji udziela Biblioteka
Publiczna, Filia nr 6 (ul. Orkana 56A, tel. 34 363-93-32, filia6@biblioteka.czest.pl).

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia ul. Kosmowskiej 5 – godz. 15.30 – spotkania dla rodziców
i nauczycieli pt. „Uczeń, nauczyciel, rodzic. Właściwe relacje drogą do sukcesu pedagogicznego”.
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia ul. Kosmowskiej 5 – godz. 15.30 – spotkania dla rodziców
i nauczycieli pt. „Jak pomóc dzieciom w efektywnym uczeniu się”.
Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny ul. Jasnogórska 34 – godz. 9.30 – 11.00 – szkolenie
„Syndrom współuzależnienie”.
Szkoła podstawowa nr 14 ul. Waszyngtona 62 – godz. 16.00 - Dzień Mamy i Taty. 
Szkoła  Podstawowa  nr  46  ul.  Szamotowa  8 –  pokaz  aktywnego  wypoczynku  rodzinnego
w wykonaniu uczniów.
Gimnazjum nr 18 ul. w. Orkana 95/109 – spektakl profilaktyczny „List Joli”.
Miejskie Przedszkole nr 5 ul. Górska 8/10  – godz. 13.00 – 15.00 – Rodzice dzieciom „Czerwony
Kapturek”; „Zumba dla każdego i dużego i małego”.
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 al. Jana Pawła II 95:  godz. 8.50 – 9.40 – Festiwal Piosenki
Rodzinnej  dla  uczniów,  godz.  9.50  –  11.30  –  szkolny  konkurs  pięknego  czytania  prozy  i  poezji
o tematyce rodzinnej, godz. 14.00 – 16.00 - „Rodzinne rewolucje kulinarne” - impreza integracyjna.
Szkoła Podstawowa nr 33 ul. S. Goszczyńskiego 9/11 – godz. 16.00 – uroczystość z okazji dnia
rodziny.
7.06.2017 r. i 21.06.2017 r. 
Biblioteka  Publiczna –  godz.  15.30  - zajęcia  plastyczne  dla  dzieci  i  ich  rodziców.  Konieczność
wcześniejszych zapisów.  Zaprasza oraz szczegółowych informacji  udziela Biblioteka Publiczna, Filia
nr 20 (ul. W. Gombrowicza 15, tel. 34 362 35 87, filia20@biblioteka.czest.pl).
8.06.2017 r. 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba” ul.  Krakowska 80/3 (sala sportowa Straży
Miejskiej) – godz. 17.00 - 18.30 – warsztaty teatralne dla rodzin z dziećmi „Czy łatwo być aktorem”.
Warsztaty  teatralne  to  sposób  na  spędzenie  czasu  przez  całą  rodzinę,  wypracowanie  nowych
umiejętności i zdobycie nowej wiedzy. 
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia.  Miejsce ul.  Jasnogórska 84/90 TZN – godz. 15.00 – „Od
marzenia do sukcesu – wpływ rodziny na motywowanie dziecka do nauki”.
Szkoła Podstawowa Nr 13 w Częstochowie ul. Wręczycka 111/115 – Rodzinny Rajd Integracyjny
po Jurze Krakowsko - Częstochowskiej.
Miejskie  Przedszkole  Integracyjne  nr  35  ul.  1  Maja  5  –  godz.  10.00  –  Plenerowe  warsztaty
plastyczne dla dzieci i rodziców – malowanie na dużych płaszczyznach.
Szkoła Podstawowa nr 24 ul. B. Hubermana 7 – międzyszkolny Turniej ringo „O puchar Dyrektora
Szkoły nr 24”.
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43 ul. Czecha 17 – godz. 9.30 - 12.00 - wyścig rowerowy,
Miejsce: Lasek  Aniołowski. 
Gimnazjum nr 7  ul.  Zamenhofa  23 –  „Dzień rodziny”  -  gry i  zabawy dla  dzieci,  młodzieży i  ich
rodziców. 
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 ul. Legionów 58 – godz. 8.30 – Dzień Rodziny
w połączeniu  z  Dniem  Sportu  (występy  artystyczne;  występy  sportowe;  lekcje  otwarte  z  zajęć
rewalidacyjnych).
Szkoła Podstawowa nr 50 ul. Starzyńskiego 10 – Sportowe Zawody Rodzinne.
9.06.2017 r.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba” ul. Krakowska 80/3 (pok. 119) – godz. 11.00-
15.00 – porady wychowawcze dla rodziców. Porad udziela psychoterapeuta dzieci i młodzieży. 
Fundacja Oczami Brata  – godz.16.00 - 17.30 – Międzypokoleniowe Warsztaty Rodzinne – Zrób to
sam! Miejsce: Biuro Organizowania Społeczności Lokalnej dzielnicy Zawodzie-Dąbie ul. Legionów 50A.
p. 03.
Biblioteka Publiczna:

 godz.  14.00  -  „Najbardziej  rozczytana  rodzina"  –  zakończenie  konkursu  na najbardziej
rozczytaną rodzinę. Na uroczyste rozdanie nagród zaprasza  Biblioteka Publiczna, Filia nr 8
(ul. Księżycowa 2, tel. 34 361 43 27, filia8@biblioteka.czest.pl),

 godz. 16.00 - 18.00 - „Z miłości do plastyki" – zajęcia plastyczne dla dzieci i ich rodziców oraz
opiekunów, odbywające się w ramach cyklu "Kreatywna biblioteka". Uczestnicy zajęć wykonają
gipsowe odlewy,  które  następnie  ozdobią.  Zaprasza oraz szczegółowych informacji  udziela
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Biblioteka  Publiczna,  Filia  nr  14  (ul.  Norwida  17/21,  tel.  34  364  34  12,
filia14@biblioteka.czest.pl).

Filharmonia  Częstochowska  –  godz.  19.00  –  koncert  oratoryjny.  Szczegółowe  informacje
na www.filharmonia.com.pl.
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35 ul. 1 Maja 5 - „Galeria zdjęć rodzinnych”.
Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny ul. Jasnogórska 34 – godz. 10.00 – 12.00 Szkolenie
dla rodziców „Jak modyfikować trudne zachowania dziecka?”.
Szkoła  podstawowa nr  14  ul.  Waszyngtona  62 –  godz.  9.50  –  10.35  –  Pogadanka  „Co  wiem
o swoich przodkach”.
Szkoła Podstawowa nr 31 z oddziałami integracyjnymi ul. PCK 18 – godz. 17.00 – festyn rodzinny. 
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 5 ul. Słowackiego 35:

 warsztaty  dla  rodziców  pt.  „Rozwijanie  zdolności  komunikacyjnych  i  mowy  u  uczniów
niepełnosprawnych”,

 warsztaty  dla  rodzeństwa  uczniów  niepełnosprawnych  pt.  „Dlaczego  mój  brat  jest  inny?
Dlaczego moja siostra jest inna?”.

Miejskie Przedszkole nr 9 ul. Sabinowska 81/83 – godz. 15.00 -18.00 - piknik rodzinny.
Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Baczyńskiego 2a – godz. 16.00 – 20.00 – festyn rodzinny. 
Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Szczytowa 28/30 – godz. 15.00 – 19.00 – festyn.
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych ul. Krótka 22 – godz. 11.00 – uroczystość szkolna „Dzień
Rodziny”.
Miejskie Przedszkole nr 12 ul. Broniewskiego 18 - piknik rodzinny - „Mamo, Tato baw się ze mną”.
Gimnazjum nr 18 ul. w. Orkana 95/109 – godz. 14.00 – 19.00 – festyn integracyjny „Wrzosowiak”.
Szkoła Podstawowa 53 i  Gimnazjum Nr 18 ul.  Orkana 95/109  – godz.  14.00 – 19.00 – festyn
integracyjny „Wrzosowiak”. 
Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Warszawska 31: godz. 17.00 – Piknik Rodzinny; godz. 17.00 – Turniej
drużyn podwórkowych w piłce nożnej 3H. 
Szkoła Podstawowa nr 48 ul. Schillera 5 – godz. 18.00 – 19.30 – rodzinne zawody pływackie.
Zespół  Szkolno-  Przedszkolny nr  3  ul.  Łukasińskiego  70/74 – godz.  12.30  –  17.00  –  festyn
rodzinny. 
10.06.2017 r. 
Stowarzyszenie  Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba” ul.  Krakowska 80/3  - godz.  17.00 pokaz
techniki pracy przewodnika z psem czyli „Jak mieć mądrego psa” (zależnie od pogody sala sportowa
Straży Miejskiej lub plener, tylko właściciele czworonogów).
Zespół  Poradni  Psychologiczno  –  Pedagogicznych –  godz.  9.00  -  13.00  –  dzień  otwarty,
konsultacje  dla  rodziców,  pełnoletnich  uczniów  i  innych  osób  zainteresowanych.  Miejsce:  ZPP-P
ul. Marysia 93B, ul. Kosmowskiej 5, Łukasińskiego 40.
Zespół  Szkół  nr  1 z  Oddziałami  Integracyjnymi ul.  Kukuczki  30 –  godz.  10.00 –  14.00 – gry
i zabawy  sportowe;  zdrowa  żywność;  prezentacja  talentów  plastycznych  i  muzycznych;  wspólne
grillowanie. 
Szkoła  Podstawowa nr  25  ul.  Rędzińska  23:  godz.  17.00  –  18.00  –  Warsztaty  Integracyjno  -
Profilaktyczne dla  rodziców w ramach wewnątrzszkolnego programu „Żyjemy zdrowo,  ekologicznie
i na sportowo”;  godz.  17.00  –  20.00  –  piknik  rodzinny,  rozgrywki  sportowe;  Quiz  „Czy  znam
Częstochowę ?”.
12.06.2017 r. 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba” ul. Krakowska 80/3 (pok. 119) – godz. 16.00 -
18.00 – porady wychowawcze dla rodziców. Porad udziela psychoterapeuta dzieci i młodzieży. 
Szkoła podstawowa nr 14 ul. Waszyngtona 62 – godz. 12.45 – Dzień Rodziny – Quiz przyrodniczy
„Rodzina na łonie natury”.
Miejskie Przedszkole nr 16 ul. S. Starzyńskiego 9 – godz. 9.30 – 13.30 - wycieczka przedszkolna.
13.06.2017 r.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba” ul. Krakowska 80/3 (pok. 119) – godz. 15.00 -
18.00 – warsztaty edukacyjne z matematyki.
Zespół Szkół Specjalnych Nr 28 w Częstochowie ul. Św. Barbary 9/11 – godz. 10.00 - 13.00 -
Jubileusz 65-lecia szkoły. Szczegółowe informacje na  www.zssnr28.info. 
Miejskie  Przedszkole  Integracyjne  nr  35  ul.  1  Maja  5  – godz.  14.30  –  zawody „UNIHOKEJA”
dla dzieci i rodziców.
Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny ul. Jasnogórska 34 – godz. 17.00 – 18.30 - „Nasze
dzieci  nasza  sprawa,  czyli  kształtowanie  dobrej  komunikacji  rodziców  z  dziećmi”,  Miejsce:
ul. Kościuszki 13.
Miejskie Przedszkole nr 16 ul S. Starzyńskiego 9 – godz. 14.00–17.00 – pożegnanie starszaków.
Żłobek Miejski „Reksio” al. Armii Krajowej 66a – godz. 9.00 – 11.00 -  warsztaty Eko Rodzina.
13.06.2017 r. - 14.06.2017 r.
Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Festynowa 24 – Święto rodziny (impreza wewnątrzszkolna). 
13.06.2017r. - 15.06.2017 r.
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Fundacja Oczami Brata  – godz. 10.00-14.00 - dni otwarte w placówce opiekuńczo-specjalistycznej,
prowadzonej przez Fundację Oczami Brata. Miejsce: Hala Sportowa Częstochowa ul. Żużlowa 4. 
14.06.2017r. 
Biblioteka Publiczna – godz. 16.00 - „Rodzice konta dzieci – czyja kartka jest ciekawsza?" – zajęcia
plastyczne, podczas których dzieci wraz z rodzicami stworzą kartki okolicznościowe z wykorzystaniem
techniki quillingu. Konieczność wcześniejszych zapisów. Zaprasza oraz informacji  udziela Biblioteka
Publiczna, Filia nr 16 (ul. Krakowska 46/50, te. 34 360 61 12, filia16@biblioteka.czest.pl).
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia ul. Kosmowskiej 5 – godz. 16.00 – wykład „Obraz rodziny
w tekstach kultury”.
Zespół Szkół Specjalnych Nr 28 w Częstochowie ul. Św. Barbary 9/11 – godz. 10.00-13.00 - dzień
otwarty, konsultacje dla rodziców. Szczegółowe informacje na  www.zssnr28.info. 
Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny ul. Jasnogórska 34: godz. 10.00 – 13.00 – Warsztaty
dla  rodziców:  „Blaski  i  cienie  rodzicielstwa”,  Miejsce:  ul. Kościuszki  13,  godz.  12.00  –  13.30  –
Prawidłowa komunikacja. 
Miejskie Przedszkole nr 9 ul. Sabinowska 81/83 – godz.14.00 - pożegnanie starszaków.
15.06.2017 r.
Szkoła podstawowa nr 14 ul. Waszyngtona 62 – godz. 8.55 – 9.40 – Dzień Rodziny.
Szkoła Podstawowa nr 46 ul. Szamotowa 8 – Międzyszkolny plener plastyczny „Moja Rodzina”.
16.06.2017 r.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba” ul. Krakowska 80/3 (pok. 119) – godz. 11.00-
15.00 – porady wychowawcze dla rodziców. Porad udziela psychoterapeuta dzieci i młodzieży. 
Fundacja  Oczami  Brata  – godz.16.00 -  17.30 –  Międzypokoleniowe Warsztaty Rodzinne  – Zrób
to sam! Miejsce: Biuro Organizowania Społeczności Lokalnej - Zawodzie-Dąbie ul. Legionów 50A. p.
03.
Szkoła Podstawowa nr 46 ul. Szamotowa 8 – dzielnicowy turniej piłki nożnej z sąsiednimi szkołami.
16.06.2017 r. -20.06.2017 r. 
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie Al. NMP 64 – konkurs  „Co jest ładne, co ciekawe?” czyli
rodzinne fotografowanie Miasta Częstochowy. Konkurs popularyzuje i prezentuje amatorską twórczość
fotograficzną  dzieci  i  dorosłych.  Uczestnikami  konkursu  będą  zespoły  rodzinne.  Szczegółowych
informacji  udziela Miejska Galeria Sztuki pod nr tel. 34/324-60-57.
17.06.2017 r. 
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia - Miejsce Al. Jana Pawła II 126/131 – godz. 10.00 – spotkanie
dla rodziców i nauczycieli pn „Formy aktywności ruchowej dla rodziny trzypokoleniowej”.
19.06.2017 r. 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba” ul. Krakowska 80/3 (pok. 119) – godz. 16.00 -
18.00 – porady wychowawcze dla rodziców. Porad udziela psychoterapeuta dzieci i młodzieży. 
Biblioteka Publiczna -  godz.  15.00 -  17.00  „Lis  i  sowa” -  zajęcia plastyczne dla dzieci,  rodziców
i dziadków.  Konieczność  wcześniejszych  zapisów.  Zaprasza  oraz szczegółowych  informacji  udziela
Biblioteka Publiczna, Filia nr 21 (ul. Orzechowa 14, tel. 34 360 71 95, filia21@biblioteka.czest.pl).
Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny ul. Jasnogórska 34 – godz. 10.00 – 12.00 szkolenie
dla rodziców: „Okulary na ADHD”.
Ośrodek  Promocji  Kultury  Gaude  Mater  ul.  Dąbrowskiego  1  –  godz.  19.00  –  Wystąpi  Chór
Mieszany Coralmente – repertuar rozrywkowy.
20.06.2017 r.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba” ul. Krakowska 80/3 (pok. 119) – godz. 15.00
-18.00 – warsztaty edukacyjne z matematyki. 
Biblioteka Publiczna -  godz. 16.00 – 18.00 - „Quilling – zakręcone magnesy” - zajęcia otwarte, dla
dzieci, ich rodziców i dziadków. Przy użyciu oryginalnych materiałów do quillingu uczestnicy wykonają
zabawne  magnesy-zwierzątka.  Zaprasza  i  informacji  udziela  Biblioteka  Publiczna,  Filia  nr  8
(ul. Księżycowa 2, tel. 34 361 43 27, filia8@biblioteka.czest.pl).
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35 ul. 1 Maja 5 – godz. 14.30 – Zabawy muzyczno-ruchowe
dla dzieci i rodziców „Poćwicz ze mną”.
Szkoła Podstawowa nr 11 ul Festynowa 24 – Święto Rodziny (impreza wewnątrzszkolna).
Częstochowskie  Centrum  Wsparcia  Rodziny  ul.  Jasnogórska  34 –  godz.  17.00  –  18.30
„Kreatywność – sposób na stres, rozwój i zabawę”, Miejsce: ul. Kościuszki 13.
21.06.2017 r.
Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny ul. Jasnogórska 34 – 12.00 – 13.30 - „Prawidłowa
komunikacja. O roli aktywnego słuchania”.
Szkoła podstawowa nr 14 ul. Waszyngtona 62 – godz. 8.55 – 9.40 – Dzień Rodziny.
22.06.2017 r.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba” ul.  Krakowska 80/3 (sala sportowa Straży
Miejskiej)  – godz. 17.00-18.30 – warsztaty teatralne dla rodzin z dziećmi „Czy łatwo być aktorem”.
Warsztaty  teatralne  to  sposób  na  spędzenie  czasu  przez  całą  rodzinę,  wypracowanie  nowych
umiejętności i zdobycie nowej wiedzy. 
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Częstochowskie  Centrum  Wsparcia  Rodziny  ul.  Jasnogórska  34 –  Szkoła  dla  rodziców
i wychowawców.
23.06.2017 r.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba” ul. Krakowska 80/3 (pok. 119) – godz. 11.00 -
15.00 – porady wychowawcze dla rodziców. Porad udziela psychoterapeuta dzieci i młodzieży. 
Biblioteka Publiczna - godz. 14.00 – 17.00 -  „Plastusiowy świat” - zajęcia plastyczne dla dzieci, ich
rodziców oraz dziadków. Konieczność wcześniejszych zapisów. Zaprasza i informacji udziela Biblioteka
Publiczna, Filia nr 21 (ul. Orzechowa 14, tel. 34 360 71 95, filia21@biblioteka.czest.pl).
Filharmonia  Częstochowska –  godz.  19.00  –  Zakończenie  sezonu  artystycznego  2016/2017.
Szczegółowe informacje na www.filharmonia.com.pl.
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie Al. NMP 64 - otwarcie wystawy pokonkursowej  „Co jest
ładne, co ciekawe?” czyli rodzinne fotografowanie Miasta Częstochowy.
Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny ul.  Jasnogórska 34 – 10.00 – 11.30 – szkolenie
dla rodziców „Dorosłe Dzieci Alkoholików”.
Ponadto w terminie:
26.05.2017 r. - 23.06.2017   r. 
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowskie ul. Sikorskiego 78
prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży na temat uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych
oraz punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy domowej  oraz z problemami uzależnień. Punkt czynny
będzie w dni robocze w godzinach od 7.00-19.00. 

Za  ewentualne  zmiany  w  programie  X  Częstochowskich  Dni  Rodziny  odpowiadają  poszczególne
placówki. 
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