
26 – 31.05.2016 r. 
Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi ul. PCK 18 - Dzień Matki i Ojca 
(impreza wewnątrzszkolna).
26.05.2016 r. 
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 ul. Łukasińskiego 70/74 - „Dzień Mamy i Taty” (impreza 
wewnątrzszkolna). 
Szkoła Podstawowa nr 14  ul. Waszyngtona 62 - przedstawienie pt.: „Dzień Matki”.
27.05.2016 r. 
Biblioteka Publiczna - godz. 17.30 „Spotkania plastyczno-literackie", zajęcia dla dzieci w wieku 
5-8 lat, podczas których uczestnicy wysłuchają fragmentów opowiadań i wierszy o tematyce 
rodzinnej, Miejsce: Filia Nr 3 ul. Ułańska 5/7, tel. 34/369-70-72.
Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny ul. Jasnogórska 34 - godz. 16.00-18.00 - 
warsztaty oraz konkurs dla dzieci w wieku 10-15 lat pn.: „Zasady savoir vivre”. Kontakt 
502-985-101.
Żłobek Miejski „Reksio”Al. Armii Krajowej 66 a - „Dzień Matki i Ojca" (impreza wewnętrzna).
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 ul. Łukasińskiego 70/74 - prelekcje dla uczniów 
pn.: „Ja i moja rodzina” (impreza wewnętrzna).
28.05.2016 r. 
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie Al. NMP 64 - „Zbudujemy kolorowe miasto" – 
warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 5-9 lat oraz rodziców, podczas których uczestnicy 
z barwnych elementów: kartonów, tkanin, obiektów ze styropianów zbudują bajkowe miasto. 
28.05.2016 r. 
Plac Biegańskiego w Częstochowie – godz. 18.30 - 19.30 koncert, w repertuarze 
m.in.: swing, jazz, covery hitów lat 60, 70; godz. 20.00 - 22.00 - koncert poświęcony pamięci 
Kaliny Jędrusik.
Hala Sportowa w Częstochowie ul. Żużlowa 4 - od godz. 9.00 – bezpłatne zajęcia sportowe 
i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywać się będą również w dniach 4.06.2016 r., 
11.06.2016 r., 18.06.2016 r. Szczegółowe informacje pod numerem tel.: 510-408-454 oraz na 
www.sportowaczestochowa.com.pl. Organizator: Stowarzyszenie Sportowa Częstochowa.
Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny ul. Jasnogórska 34 - godz. 14.00 - 16.00 - 
warsztaty dla dorosłych pn.: „Komunikacja  międzypokoleniowa”. Kontakt telefoniczny: 
502-985-101.
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 ul. Łukasińskiego 70/74 - „Dzień Mamy i Taty”.
29.05.2016 r.
Szkoła Podstawowa nr 11 w Częstochowie ul. Festynowa 24 - przedstawienie 
pn.: „Jaś i Małgosia – dla mamy i taty" (impreza wewnątrzszkolna).
Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny ul. Jasnogórska 34 - godz. 15.00 - 18.00 - 
warsztaty dla  dorosłych pn.: „Budowanie wizerunku”. Kontakt telefoniczny: 502-985-101.
Promenada im. Czesława Niemena - godz. 11.00 - 18.00 - prezentacja partnerów kart: 
„Rodzina+” i „Częstochowski Senior”, w programie m.in.: konkursy, wiele upominków dla 
mieszkańców, atrakcje dla dzieci, pokazy sprzętów sportowych, leczniczych, bezpłatny pomiar 
ciśnienia, instruktaż tańca argentyńskiego, występy fitnessowe, konsultacje fizjoterapeutyczne.
30.05.2016 r. 
Gimnazjum nr 9 w Częstochowie ul. Sobieskiego 15 - prezentacja „Bezpieczeństwo 
w Internecie”.
Gimnazjum nr 1 w Częstochowie ul. Starzyńskiego 10 - godz. 16.00 - 18.00 - dni otwarte 
szkoły w programie m.in.: turniej piłki siatkowej - rodzice kontra uczniowie, ścieżka zdrowia do 
Lasku Aniołowskiego (w zależności od pogody), prezentacja prac uczniowskich 
pn.: „Nasi uczniowie potrafią”.
Sala Sesyjna Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 - od godz. 11.00 konferencja  
organizowana z okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego pn.: „Moje serce dało ci 
dom”. Organizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie oraz Stowarzyszenie 
na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY".
Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny ul. Jasnogórska 34 - godz. 16.00 - 18.00 - 
warsztaty dla dorosłych pn.: „Szkoła dla rodziców i wychowawców - uczucia" Kontakt 
telefoniczny: 502-985-101.
Szkoła Podstawowa nr 14 wCzęstochowie ul. Waszyngtona 62 - rajd rodzinny.
31.05.2016 r. 
Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny ul. Jasnogórska 34 - godz. 16.00 - 18.00 - 
warsztaty dla dorosłych pn.: „Komunikacja bez przemocy”. Kontakt telefoniczny: 502-985-101.
Gimnazjum nr 20 ul. Hubermana 7 – godz. 8.00 – 14.00 - Konkurs fotograficzno – plastyczny, 
literacki, festiwal talentów uczniowskich, w tym występy taneczne, wokalne i teatralne. 
Miejskie Przedszkole nr 36 w Częstochowie ul. Kukuczki 4 - godz. 9.30 – 12.00 - festyn.
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 Al. Jana Pawła II 95 - konkurs pięknego czytania poezji.
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Częstochowie ul. Łukasińskiego 70/74 - wystawa 
prac konkursowych „Światowy dzień bez papierosa”.
1- 5.06.2016 r. 
Kino Studyjne OKF Iluzja w Częstochowie Al. NMP 64 - pokazy filmów dla młodych widzów. 
Cena biletu 10 zł. Szczegółowe informacje na www.okf.czest.pl lub pod nr tel. 34/324-60-58.

1.06.2016 r. 
Plac Biegańskiego w Częstochowie - godz. 10.00 - „Ogólnopolski Głos Profilaktyki”.
Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny ul. Jasnogórska 34 - godz. 16.00 - 18.00 - 
zajęcia dla dzieci pn.: „Kinderaerobic dla dzieci wraz z warsztatami manualnymi".
Szkoła Podstawowa nr 46 w Częstochowie ul. Szamotowa 8 - festyn „Kawodrza 
Dzieciom”.
Gimnazjum nr 9 w Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego 15 – rozgrywki sportowe oraz 
konkurs pn.: „Rodzinny dzień sałatki” (impreza wewnątrzszkolna).
Gimnazjum nr 12 w Częstochowie ul. Okólna 31/39 - godz. 10.00 – 13.00 - festyn rodzinny 
„Jedz zdrowo i żyj kolorowo”. Festyn otwarty.
Gimnazjum Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Orkana 95/10 - warsztaty dla uczniów 
klas pierwszych pn.: „Prawa dziecka w rodzinie”.
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 Al. Jana Pawła II 95 - godz. 8.00 – 12.00 konkurs 
plastyczny „Moja rodzina” (impreza wewnętrzna).
Zespół Szkół Specjalnych nr 28 ul. Św. Barbary 9/11 - godz. 10.00 - 13.00 „Dzień Dziecka - 
Dzień Sportu - potyczki rodzinne” (impreza wewnątrzszkolna).
Żłobek Miejski „Reksio” w Częstochowie Al. Armii Krajowej 66a oraz Filia Żłobka ul. 
Sportowa 34a - godz. 14.00 – 16.00 - „Dzień Dziecka” (impreza wewnętrzna).
Zespół Szkół Specjalnych nr 45 ul. Czecha 15 - godz. 10.00 - 13.00 - festyn „Święto Szkoły”.
Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie ul. PCK 18 - 
godz. 9.00- 12.00 - Olimpiada Małolata 2016. Miejsce: Hala Polonia.
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie ul. I. Kosmowskiej 5 w godz.:
15.00 – 16.00 - panel pn.: „Bezpieczeństwo dziecka w sieci”,
15.00 – 16.00 - panel pn.: „Jak wybrać z dzieckiem dobry zawód?” - wskazówki dla rodzica. 
Zespół Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie ul. Legionów 58 - godz. 9.00 – 12.00 - 
Święto Szkoły - Dzień Dziecka (impreza wewnątrzszkolna).
Gimnazjum nr 2 w Częstochowie ul. Baczyńskiego 2 A - godz. 9.00 - 12.00 - „Dzień sportu” 
oraz spotkanie plenerowe pn.: „Ja i moja rodzina” (impreza wewnątrzszkolna).
Szkoła Podstawowa nr 2 w Częstochowie ul. Baczyńskiego 2 A - Marszobieg. Miejsce 
Promenada im. Czesława Niemena.
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Częstochowie ul. Łukasińskiego 70/74 - dzień 
dziecka (impreza wewnątrzszkolna).
Szkoła Podstawowa nr 35 w Częstochowie ul. Ogrodowa 50/64 - rozgrywki sportowe 
pn.: „Rodzice – Dzieciom, Dzieci – Rodzicom” (wewnątrzszkolne), rajd po Jurze „Poznajemy 
okolice Częstochowy” (termin uzależniony od pogody, rajd przeznaczony dla dzieci ze szkoły i 
ich rodziców).
Szkoła Podstawowa nr 22 w Częstochowie ul. Żabia 1 - godz. 12.00 - 14.00 - spotkanie 
„Z rodziną zdrowo na sportowo”. Miejsce Park im. Gabriela Narutowicza oraz SP nr 22.
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 5 w Częstochowie ul. Słowackiego 35 – godz. 10.00 
– 12.00 – festyn rodzinny w programie m.in.: gry i zabawy sportowe, festyn otwarty. 
1-17.06.2016 r.
Szkoła Podstawowa nr 22 w Częstochowie ul. Żabia 1 - godz. 10.00 - 16.00 - imprezy 
okolicznościowe pn. „Dni rodzin”: w tym warsztaty z rękodzieła, karaoke, zajęcia taneczne 
i  integracyjne, konkurencje sportowe dla dzieci, rodziców i dziadków pn.: „Zabawy z dawnych lat”.
2.06.2016 r.
Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny ul. Jasnogórska 34 - godz. 16.00-18.00 - 
warsztaty dla dorosłych pn.: „Zmiana wizerunku. Fryzura”. Kontakt telefoniczny: 502-985-101.
3-17.06.2016r. 
Filharmonia Częstochowska: koncerty w ramach XII Hot Jazz Spring Częstochowa 2016: 
03.06.2016 r. - godz. 19.00 - Bluss symfonicznie, 4.06.2016 r. - godz. 19.00 Ladies day, 5.06. 
2016 r.- godz. 17.00 Koncert finałowy, 10.06.2016 r. - godz. 17.00 - Koncert symfoniczny. 
www.filharmonia.com.pl.
3.06.2016 r.
Biblioteka Publiczna - godz. 17.30 - audycja muzyczna „Muzykujące rodziny” dla małych 
i dużych wielbicieli muzyki. Miejsce: Filia Muzyczna Al. Niepodległości 41, tel. 34/363-39-37.
Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny ul. Jasnogórska 34 - godz. 16.00 - 18.00 - 
warsztaty kierowane do kobiet pn.: „Spełniona kobieta, szczęśliwa rodzina”. Kontakt telefoniczny: 
502-985-101.
Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie ul. Św. Barbary 9/11 - godz. 8.00 - 15.00 
Jurajski Rajd Rodzinny (impreza wewnętrzna).
Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie ul. Orkana 95/109 – godz. 
13.00 - 19.00 - Festyn Integracyjny „Wrzosowiak”, festyn ma charakter otwarty.
Miejskie Przedszkole nr 17 w Częstochowie ul Kozia 18 - godz. 15.00 - festyn rodzinny 
„W zdrowym ciele zdrowy duch” dla wychowanków ich rodziców i bliskich oraz sympatyków 
placówki.
Miejskie Przedszkole nr 9 w Częstochowie ul. Sabinowska 81/83 - godz. 14.30 - 17.00 - 
„Piknik rodzinny z zabawami sportowymi”.
Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych w Częstochowie ul. Kubiny 10/12 – godz. 10.00 
-16.00 - dzień otwarty placówki, w programie m.in.: tor przeszkód, konkurs plastyczny, 
muzyczny, (karaoke), kręgle, malowanie twarzy, przejażdżka wojskowymi pojazdami, sesje 
zdjęciowe dzieci, pokaz ratownictwa i inne niespodzianki.

O godz. 15.00 przedstawienie teatralne pt.: „Księżniczka na ziarnku grochu”. Ponadto możliwość 
konsultacji z pedagogiem specjalnym, psychologiem, logopedą, terapeutą i rehabilitantem. 
Kontakt tel. 034/324-90-68.
Gimnazjum nr 16 w Częstochowie ul. Ułańska 5/7 - godz. 9.00 - konkurs 
pn.: „Dzień Sałatki" (impreza wewnątrzszkolna).
Szkoła Podstawowa nr 34 w Częstochowie ul. Dąbrowskiej 5/9 - godz. 14.00 - 
przedstawienie  „Święto Mamy i Taty” (impreza wewnątrzszkolna).
Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi ul. PCK 18 - godz. 9.00 - 12.00 - 
festyn rodzinny.
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie ul. I. Kosmowskiej 5 - godz. 13.00 
– 14.00  panel pn:. „Logopedyczne pomysły na udaną zabawę". 
Szkoła Podstawowa nr 33 w Częstochowie ul. Goszczyńskiego 9/11 - godz. 15.00 - 18.00 - 
festyn rodzinny, festyn ma charakter otwarty. 
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Częstochowie Al. Jana Pawła II 95 - godz. 8.00 – 
12.00  konkurs plastyczny pn.: „Moja rodzina” (impreza wewnątrzszkolna).
Miejskie Przedszkole nr 27 w Częstochowie ul. Ściegiennego 27 – przedstawienie dla 
dzieci pt.: „Baśń o dwunastu miesiącach” w wykonaniu rodziców.
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Częstochowie ul. Łukasińskiego 70/74 - festyn 
rodzinny.
4.06.2016 r.
Biblioteka Publiczna w Częstochowie - godz. 12.00 - 15.00 – impreza plenerowa dla dzieci 
i rodziców: w programie m.in.: quiz książkowy, teatrzyk Kamishibai, gry i zabawy chustą Klanzy. 
Miejsce: Filia nr 25 ul. Wirażowa 8 A, tel. 34/365-88-48, filia25@bilblioteka.czest.pl.
Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny ul. Jasnogórska 34 - godz. 14.00-16.00 - 
warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych „Szkoła Survivalu”. Kontakt telefoniczny: 502-985-101.
Muzeum Częstochowskie - godz. 11.00 – 13.00 - rodzinne warsztaty plastyczne pn.: „Mały 
Botanik, zielnikowa przygoda".  Miejsce: Ratusz. Zapisy pod numerem tel. 504-757- 502.
Szkoła Podstawowa nr 14  w Częstochowie ul. Waszyngtona 62 - festyn 
pn. „Dzień Rodziny".
Miejskie Przedszkole nr 23 Szymanowskiego 3 A - godz. 10.00 - festyn rodzinny„Sprawmy 
dzieciom radość”.
5.06.2016 r. 
Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Sportowymi w Częstochowie ul. Szczytowa 28/30 - godz. 
15.00 – 20.00 - festyn środowiskowy „Bezpieczna Rodzina na Groszu”.
Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny ul. Jasnogórska 34 - godz. 14.00 - 16.00 - 
warsztaty „Zagrożenia w świecie młodzieży". Kontakt telefoniczny: 502-985-101.
6.06. 2016 r. 
Biblioteka Publiczna - godz. 9.30 - zajęcia literacko – plastyczne„Moja rodzina” skierowane dla 
dzieci w wieku przedszkolnym. Miejsce: Filia Nr 22, ul. Rydla 4 filia22@bibliotka.czest.pl, godz. 
10.00 – 11.00 „Tworzenie teatrzyku obrazowego". Miejsce: Filia nr 5, ul. Krasińskiego 4, 
tel. 34 367 11 59.
Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny ul. Jasnogórska 34 - godz. 16.00-18.00 - 
warsztaty  „Wypalenie zawodowe". Kontakt telefoniczny: 502-985-101.
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Częstochowie Al. Jana Pawła II 95 - konkurs 
plastyczny „Ja i moja rodzina" (impreza wewnętrzna).
Szkoła Podstawowa nr 14 w Częstochowie ul. Waszyngtona 62 - konkurs „Moje drzewo 
genealogiczne".
6-10.06.2016r.
Szkoła Podstawowa nr 14 w Częstochowie ul. Waszyngtona 62 - „Przegląd Talentów 
Rodzinnych" oraz „Dzień Matki, Dzień Ojca".
7.06.2016 r. 
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Częstochowie ul. Krótka 22 - 
„Dzień Rodziny" (impreza wewnątrzszkolna).
VI Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie ul. Łukasińskiego 40 - godz. 11.30 - skecz 
„Z humorem przez życie", występy wokalne, spektakl o tematyce związanej z profilaktyką 
uzależnień. 
Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny ul. Jasnogórska 34 - godz. 16.00 - 18.00 - 
warsztaty dla dorosłych „Szkoła dla rodziców i wychowawców – uczucia". Kontakt telefoniczny: 
502-985-101.
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Częstochowie Al. Jana Pawła II 95 - godz. 8.00 – 
12.00 - festiwal piosenki rodzinnej( impreza wewnętrzna).
Miejskie Przedszkole nr 27 w Częstochowie ul. Krasińskiego 1 - warsztaty dla rodziców  
pn.: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie" z udziałem specjalistów z poradni psychologiczno – 
pedagogicznej.
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Częstochowie ul. Łukasińskiego 70/74 - spotkanie 
dla przedszkolaków pn.: „Poczytaj mi przyjacielu" - głośne czytanie bajek przez zaproszonych 
gości.
7-8.06.2016 r. 
Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Festynowa 24 w Częstochowie – integracyjne spotkanie 
rodzinne.


