
Betlejemskie Œwiat³o Pokoju  
Od 14.12. (poniedzia³ek) do 17.12. (czwartek) w godz. 17.00 – 19.00

na stoisku Hufca ZHP harcerze bêd¹ przekazywaæ bezp³atnie mieszkañcom 
Czêstochowy i odwiedzaj¹cym nasze miasto goœciom Betlejemskie Œwiat³o 
Pokoju. W dniach od 18 do 20 grudnia (pi¹tek – niedziela) stoisko harcerzy 

bêdzie czynne w godz. 14.00 – 19.00. 

CZÊSTOCHOWA 2009, III Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny

3. TARGI BO¯ONARODZENIOWE
 11-20 grudnia

ZAPROSZENIE
 

patronat medialny

sponsorzy

 Urz¹d Miasta Czêstochowy

Impreza dofinansowana przez 

organizator:
Czêstochowska Organizacja Turystyczna
Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 65
42-217 Czêstochowa
Tel./fax 034 368 22 60                                                                                           
e-mail: czot@czestochowa.um.gov.pl
www.czestochowa-czot.pl 

Zarz¹d Województwa Œl¹skiego



Serdecznie zapraszamy czêstochowian i odwiedzaj¹cych nasze miasto goœci na
3. Targi Bo¿onarodzeniowe „GWIAZDKOWA ALEJA”. Na œrodkowym pasa¿u 
III Alei Najœwiêtszej Maryi Panny w specjalnie zaaran¿owanej scenerii œwi¹tecznej 
bêd¹ rozmieszczone stoiska wystawców. Na stoiskach zwiedzaj¹cy bêd¹ mogli 
dokonaæ zakupu produktów zwi¹zanych z Bo¿ym Narodzeniem, ozdób 
choinkowych, upominków œwi¹tecznych, uczestniczyæ w degustacjach i pokazach 
przygotowanych przez wystawców, rozgrzaæ siê gor¹cym winem korzennym 
czy piwem imbirowym.

Targi bêd¹ czynne codziennie od 11 do 20 grudnia w godz. 11.00 – 19.00.

PROGRAM IMPREZ TOWARZYSZ¥CYCH: 
Scena przed Liceum im. H. Sienkiewicza

11.12. (pi¹tek)
godz. 16.00 – pokaz rzeŸbienia w lodzie figury renifera przez laureata 
presti¿owego Miêdzynarodowego Festiwalu RzeŸb Lodowych Ottawa 2009
godz. 16.00 – kolêdy i pastora³ki w wykonaniu Roberta Mateuszuka –ucznia 
Katolickiej Szko³y Przysposabiaj¹cej do Pracy SPSK im. Œw. Antoniego z Padwy.
godz. 17.00 – przygotowania do Œwi¹t Bo¿onarodzeniowych w wykonaniu 
Studenckiego Ko³a Teatralnego „naJana” –ods³ona pierwsza.

12.12. (sobota)
godz. 15.00 - aukcja sprzeda¿y bombek œwi¹tecznych podpisanych przez 
znanych czêstochowian i nie tylko...na rzecz Domu Ma³ych Dzieci 
w Czêstochowie.
– aukcja sprzeda¿y piernikowych domków i figur œwi¹tecznych wykonanych 
przez uczniów szkó³ gastronomicznych regionu czêstochowskiego na konkurs 
„Œwi¹teczne wyroby cukiernicze” organizowany przez Katolick¹ Szko³ê 
Zawodow¹ Specjaln¹ w Czêstochowie.
godz. 16.00 – przygotowania do Œwi¹t Bo¿onarodzeniowych 
w wykonaniu Studenckiego Ko³a Teatralnego „naJana” – ods³ona druga.
godz. 17.00 – koncert kolêd w wykonaniu harcerzy Hufca ZHP 
w Czêstochowie.

13.12. (niedziela)
GWIAZDKOWA ALEJA DZIECIOM
godz. 13.00 – 14.30 - dekorowanie choinek przez dzieci z Domów Dziecka, 
Specjalnych Oœrodków Szkolno-Wychowawczych oraz œwietlic
œrodowiskowych, konkurs na najpiêkniejsz¹ choinkê. 

godz. 13.30 – 14.00 –jase³ka i kolêdy w wykonaniu zespo³u teatralnego 
„Skrzaty” z Zespo³u Szkó³ Specjalnych nr 23 w Czêstochowie.
godz. 14.00 – 14.30 - wystêpy dzieci z domów dziecka i oœrodków szkolno-
wychowawczych.
godz. 14.30 - og³oszenie wyników konkursu i wrêczenie nagród na scenie.
godz. 14.45 – wysy³anie balonów nape³nionych helem z listami dzieci do Œwiêtego 
Miko³aja.
godz. 15.00 - kolêdy i pastora³ki w wykonaniu Roberta Mateuszuka – ucznia 
Katolickiej Szko³y Przysposabiaj¹cej do Pracy SPSK im. Œw. Antoniego z Padwy.
godz. 16.00 – koncert kolêd w wykonaniu harcerzy Hufca ZHP w Czêstochowie.

18.12 (pi¹tek)
godz. 16.00 - „Jase³ka”  w wykonaniu ko³a teatralnego uczniów gimnazjum 
z Opatowa.
godz. 17.00 – „Jase³ka Bo¿onarodzeniowe” w wykonaniu uczniów szko³y
 podstawowej w Turowie, gm. Olsztyn

19.12 (sobota)
godz. 13.00 – 15.00 – Papieskie Dzie³o Misyjne Dzieci – kolêdnicy misyjni, 
koncert zespo³u „Missio”.
godz. 16.00 – kolêdy i pastora³ki œwi¹teczne w wykonaniu harcerzy Hufca ZHP 
w Czêstochowie.
godz. 16.30 –koncert kolêd w wykonaniu Jasnogórskiego Chóru
M³odzie¿owego „Camerata”.
godz. 17.00 – przygotowania do Œwi¹t Bo¿onarodzeniowych w wykonaniu 
Studenckiego Ko³a Teatralnego „naJana” – ods³ona trzecia i ostatnia.

20.12 (niedziela) 
godz. 15.00 - grupa kolêdnicza „Herody” z D¹browy Zielonej.
godz. 15.30 - kolêdy i pastora³ki œwi¹teczne w wykonaniu harcerzy Hufca ZHP 
w Czêstochowie. 
godz. 16.00 – og³oszenie wyników konkursu i wrêczenie nagród 
na „Najpiêkniejsz¹  witrynê œwi¹teczn¹”. 
godz. 16.30 – og³oszenie wyników konkursu i wrêczenie nagród 
„Na najpiêkniejsze stoisko Targów Bo¿onarodzeniowych „Gwiazdkowa Aleja 
2009”.  
godz. 17.00 - koncert kolêd w wykonaniu zespo³u „OR E SHALOM”. 

W programie tak¿e: 
- zabawy ze Œwiêtym Miko³ajem
- wspólne œpiewanie kolêd
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