LATO 2021

LETNI WYPOCZYNEK
DZIECI I MŁODZIEŻY

Forma działań: półkolonia
Termin realizacji: 28.06 – 09.07
Godziny zajęć: 8.00 – 14.00
Planowana liczba uczestników: ok. 60 uczniów (klasy I-IV)
Wyżywienie zapewnione przez szkołę w cenie uczestnictwa (śniadania i obiady).
Koszt uczestnictwa: 240 zł (120 zł za tydzień)
Forma działań: zajęcia rekreacyjne (sportowe)
Termin realizacji: 28.06. – 09.07
Godziny zajęć: 9.30 – 13.30
Planowana liczba uczestników: ok. 30 uczniów z klas IV-VIII

Forma działań: półkolonia
Termin realizacji: 28.06. – 09.07
Godziny zajęć: 8.00 – 14.00
Planowana liczba uczestników: ok. 24 uczniów
Wyżywienie zapewnione przez szkołę w cenie uczestnictwa (śniadania i obiady).
Koszt uczestnictwa: 180 zł za tydzień

Forma działań: półkolonia
Termin realizacji: 16.08. – 27.08
Godziny zajęć: 9.00 – 14.00
Planowana liczba uczestników: 24 uczniów
Koszt uczestnictwa: 180 zł za tydzień
Wyżywienie zapewnione przez szkołę w cenie uczestnictwa (śniadania i obiady).

Forma działań: półkolonia
Termin realizacji: 28.06. - 16.07
Godziny zajęć: 8.00 – 15.00
Planowana liczba uczestników: 30 uczniów
Koszt uczestnictwa: 100 zł za tydzień
Wyżywienie zapewnione przez szkołę w cenie uczestnictwa (śniadania i obiady).

Forma działań: półkolonia
Termin realizacji: 09.08. - 20.08.2021 r.
Godziny zajęć: 8.00 – 14.00
Planowana liczba uczestników: 36 uczniów
Koszt uczestnictwa: 130 zł za tydzień
Wyżywienie zapewnione przez szkołę w cenie uczestnictwa (śniadania i obiady).

Forma działań: półkolonia
Termin realizacji: 28.06. - 02.07
Godziny zajęć: 9.00 – 15.00
Planowana liczba uczestników: 20 uczniów
Koszt uczestnictwa: bezpłatne
Wyżywienie zapewnione przez szkołę – 1 posiłek w formie obiadu (odpłatnie).

Forma działań: Kolonia 2021 z programem profilaktycznym
Termin realizacji: 25.06. – 10.07
Planowana liczba uczestników: 58

Forma działań: Kolonia letnia TPD – Pogorzelica 2021 z elementami programu profilaktycznego
„Spójrz inaczej”
Termin realizacji: 30.07. – 13.08
Planowana liczba uczestników: 55
Forma działań: Aktywne lato z TPD – półkolonia letnia z elementami programu profilaktycznego
Termin realizacji: 28.06. – 16.07.2021 r.
Planowana liczba uczestników: 60

Forma działań: Półkolonie socjoterapeutyczne Wakacje w Kontakcie 2021
Termin realizacji: 2 turnusy po 10 dni (brak informacji o dokładnym terminie).
Planowana liczba uczestników: 12

Forma działań: Obóz pod namiotami
Termin realizacji: 02.08. – 15.08
Planowana liczba uczestników: 42

Forma działań: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja i przeprowadzanie
profilaktyczno-sportowych zajęć, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży Gminy Cieszyn
Termin realizacji: 19.07. – 26.07
Planowana liczba uczestników: 10

Forma działań: Wakacje z Hokejem na Trawie – Obóz – Łazy
Termin realizacji: 06.08. – 15.08
Planowana liczba uczestników: 18

Forma działań: Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w Gąskach z przeprowadzeniem
programu profilaktycznego
Termin realizacji: 04.07. – 14.07
Planowana liczba uczestników: 15

W dniach 16-18 lipca na cieszyńskim rynku, na boiskach do siatkówki plażowej na terenie Kąpieliska Miejskiego
w Cieszynie oraz na boisku na terenie SportParku „Pod Wałką” odbędzie się Grand Prix Polski w siatkówce
plażowej kobiet i mężczyzn „Plaża Open”. Tydzień wcześniej (10 lipca) na boiskach do siatkówki plażowej na
terenie Kąpieliska Miejskiego w Cieszynie odbędzie się turniej Młoda Plaża Open skierowany do dzieci i
młodzieży.
Fundacja Talent Cieszyn – „Wakacje z Talentem” - zajęcia ogólnorozwojowe z elementami tenisa
stołowego oraz zajęciami relaksacyjnymi na basenie, zajęcia tenisa ziemnego, zajęcia piłki siatkowej
Klub Sportowy MarioSport – „Wakacyjna Nauka Pływania”
Klub Sportowy MarioSport – “Wakacyjna nauka gry w tenisa”
Cieszyńskie Bractwo Kurkowe – „Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez sport – zajęcia ze
strzelectwa sportowego dla młodzieży’
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Freestyle Sports Union Cieszyn – „Tenisowe lato 2021”
Oddział Miejski Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Cieszynie – cykliczne
zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży
Miejski Uczniowski Klub Sportowy „SZS” Cieszyn – „Wakacje z lekkoatletyką”
Klub Sportowy Cieszyn – „Wakacje z Hokejem na Trawie – ogólnorozwojowe zajęcia, gry i zabawy”
Klub Sportowy LUCE Cieszyn – „Sportowe Lato na rolkach z KS LUCE Cieszyn”
Szczegóły dostępne na stronie sport.cieszyn.pl

ROLKOWISKO ul. SPORTOWA 1
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00
Połowa płyty rolkowiska dostępna wyłącznie dla grup zorganizowanych po wcześniejszym ustaleniu terminu w
recepcji Hali Widowiskowo-Sportowej. Grupy korzystać mogą z połowy rolkowiska.
KORTY TENISOWE ul. SPORTOWA 1
Godziny otwarcia: codziennie w godz. 9:00-20:00
Do dyspozycji grających są 4 w pełni przygotowane korty tenisowe o nawierzchni ceglanej, w tym dwa
oświetlone.
KĄPIELISKO MIEJSKIE al. JANA ŁYSKA 23
Godziny otwarcia: czerwiec-lipiec - codziennie w godz. 9:30-19:30; sierpień – codziennie w godz. 9:30-19:00
Na terenie kąpieliska można skorzystać z dużego basenu o wymiarach olimpijskich 50m x 25m, mniejszego
połączonego z krętą zjeżdżalnią oraz brodzika dla najmłodszych ze zjeżdżalnią słoniem. Do dyspozycji
korzystających z obiektu przygotowane są dwa boiska do siatkówki plażowej i stoły do tenisa stołowego.
Funkcjonować będą punkty gastronomiczne.
STREFA REKREACJI I WYPOCZYNKU NA OSIEDLU MIESZKANIOWYM MARKLOWICE ul. FRYSZTACKA
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-20:00; sobota-niedziela w godz. 10:00-20:00
Na boisku o wymiarach 44 m x 26 m można grać w koszykówkę, siatkówkę i mini piłkę nożną. Na boisku
zamontowane są następujące urządzenia: zestaw do piłki nożnej młodzieżowej, zestawy do piłki siatkowej,
zestawy do piłki koszykowej. Nawierzchnia jest syntetyczna, boisko ma oświetlenie co umożliwia korzystanie z
placu gry również po zapadnięciu zmroku.
BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ ULICZNEJ ul. Sportowa 1
Godziny otwarcia: codziennie w godz. 10.00 – 20.00
Boisko rozłożone jest za Halą Widowiskowo – Sportową im. Cieszyńskich Olimpijczyków przy ul. Sportowej 1 w
Cieszynie od strony Al. Piastowskiej.

Zapraszamy dzieci do zaczarowanego świata sztuki. Podczas półkolonii poznamy nowych artystów, ich świat
oraz kierunki w sztuce. Będziemy tworzyć niepowtarzalne dzieła sztuki, śpiewać i tańczyć. Zabierzemy Was
również na spacery z przewodnikiem. Podczas wakacji spędzimy wspólnie czas ucząc się poprzez zabawę i
działanie.
12 – 16.07
Liceum Sztuk Plastycznych w Cieszynie (ul. Jana Kochanowskiego 8)
W pracowni Stanisława Wyspiańskiego
19 – 23.07
Liceum Sztuk Plastycznych w Cieszynie (ul. Jana Kochanowskiego 8)
Kolorowy świat Fridy Kahlo
26 – 30.07
Szkoła Podstawowa nr 5 w Cieszynie
Zaczarowany kołowrotek – półkolonie z nutką folkloru i tradycji Śląska Cieszyńskiego
2 – 6.08
Liceum Sztuk Plastycznych w Cieszynie (ul. Jana Kochanowskiego 8)
Gustav Klimt i jego złoty świat
Półkolonie dla dzieci w wieku 6 – 12 lat, I turnus trwa 5 dni w godzinach 9.00 – 16.00.
Cena za półkolonie to 350 zł (kwota obejmuje: II śniadanie, obiad, opiekę wychowawcy oraz instruktorów,
materiały na zajęcia) Półkolonie „Zaczarowany kołowrotek” są darmowe. Zapisy pod nr 33 851 07 11 lub 668 860
354

Propozycja obejmuje następujące warsztaty:
Śladami Stanisława Wyspiańskiego – warsztaty podczas, których wykonamy witraż kwiatowy (zabawa
pastelami, kredkami, ołówkami),
Tadeusz Makowski – warsztaty wykonania kolażu artystycznego,
Gustaw Klimt – warsztaty artystyczne - kolaż inspirowany obrazem Złota Adel,
Leonardo da Vinci - warsztaty artystyczne wykonania kolażu na podstawie obrazu Mona Lisa,
Keith Haring - grę z rysunkami postaci,
Korona kwiatowa Fridy Kahlo – warsztaty podczas, których wykonamy kolaż oraz bibułkowe kwiaty,
Joan Miró - grę zespołową,
Salvador Dalí – warsztaty artystyczne inspirowane obrazem „Płonąca żyrafa” i filmem edukacyjnym,
Claude Monet – warsztaty nawiązujące do impresjonizmu (kolaż, malarstwo),
Henri Matisse – warsztaty wykonania kolorowej wycinanki
zajęcia organizowane dla grup szkolnych
koszt pojedynczych zajęć to 10 zł/os.
Warsztaty dla dzieci 6 – 12 lat
Czas trwania ok. 2 godziny

Zapraszamy na warsztaty artystyczne z nutką tradycji i folkloru! Przeprowadzimy je u Państwa w szkołach
podstawowych!
PROPONUJEMY!
Beskidzka zakładka do książki – warsztaty artystyczne inspirowane haftem krzyżykowym,
Brokatowy hoczek – zajęcia artystyczne z wykorzystaniem papieru i brokatu,
Papierowy żywotek – warsztaty inspirowane strojem cieszyńskim,
Tańcząca Cieszynianka – warsztaty artystyczne polegające na wykonaniu papierowej Cieszynianki,
Utopiec – warsztaty z wykorzystaniem masy solnej, nawiązujące do Śląska Cieszyńskiego,
Papierowa trówła cieszyńska – warsztaty artystyczne inspirowane starymi skrzyniami cieszyńskimi.
Zajęcia organizowane dla grup szkolnych
zajęcia bezpłatne
Warsztaty dla dzieci 6 – 12 lat
Czas trwania ok. 1 godziny. Ilość miejsc ograniczona, zapisy grup szkolnych oraz ustalenie terminu i
godziny pod nr tel. 668 860 354

05.07 (poniedziałek), godz. 9.00-12.00 – Wakacje z Teddy Eddie
Zajęcia dla dzieci do lat 8. W programie: gry i zabawy językowe z native speakerem i polską lektorką (dużo
ruchu, śmiechu i świetnej zabawy), warsztaty kreatywne o tematyce misiowej, zmywalne tatuaże z Teddy Eddie,
odwiedziny dużej maskotki Teddy Eddie i zabawy z dziećmi, robotyka i programowanie klocków LEGO.
12.07 (poniedziałek), godz. 9.00-12.00 – Wakacje z robotami
Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. W programie: robotyka i programowanie klocków LEGO, gry i zabawy
ruchowe, warsztaty kreatywne.
19.07 (poniedziałek), godz. 9.00-12.00 – Wakacje z Minecraftem
Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. W programie: kodowanie w Minecraft Education Edition, warsztaty
kreatywne o tematyce Minecraft, gry i zabawy ruchowe.
26.07 (poniedziałek), godz. 9.00-12.00 – Wakacje z kodowaniem
Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. W programie: kodowanie w code.org + dyplom dla każdego dziecka,
rozwiązywanie zagadek w stylu escape room, robotyka LEGO + kodowanie w Scratch 3.0.
05.08 (czwartek), godz. 9.00-12.00 – Wakacje z Minecraftem
Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. W programie: kodowanie w Minecraft Education Edition, szyfrowanie w stylu
Minecraft - gry i zabawy ruchowe.
12.08 (czwartek), godz. 9.00-12.00 - Wakacje z robotami
Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. W programie: robotyka i programowanie klocków LEGO, gry i zabawy
ruchowe, warsztaty kreatywne.
19.08 (czwartek), godz. 9.00-12.00 - Wakacje z Teddy Eddie
Zajęcia dla dzieci do lat 8. W programie: gry i zabawy językowe z native speakerem i polską lektorką (dużo
ruchu, śmiechu i świetnej zabawy), warsztaty kreatywne o tematyce misiowej, zmywalne tatuaże z Teddy Eddie,
odwiedziny dużej maskotki Teddy Eddie i zabawy z dziećmi, robotyka i programowanie klocków LEGO.
26.08 (czwartek), godz. 9.00-12.00 - Wakacje z robotami
Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. W programie: robotyka i programowanie klocków LEGO, gry i zabawy
ruchowe, warsztaty kreatywne.

30.06 (środa), godz. 9.00-12.00 Domek dla bohatera - warsztaty projektowo-modelarskie
Uczestnicy warsztatów w wieku 6-12 lat sprofilują potrzeby ulubionych bohaterów książkowych, a następnie
wykonają dla nich makiety domku lub mieszkania. Zastanowią się jaki kolor ścian wybrałby Kubuś Puchatek, czy
Piaskowy Wilk chciałby mieszkanie z balkonem, a Muminek zamieszkałaby w domku na wsi. Wszystkie projekty
zostaną zaprezentowane w witrynie Biblioteki Miejskiej. Warsztaty poprowadzi Dominika Ludwig, autorka
projektu Tiny Places - tworzenia miniatur i domków dla lalek.
08.06 (piątek), godz. 9.00- 11.30 Zróbmy sobie książkę! - warsztaty dla dzieci
Uczestnicy stworzą książki artystyczne z wykorzystaniem instalacji, grafiki, sitodruku. Warsztaty poprowadzi
Natalia Nowacka - artystka, kuratorka, specjalistka od książki artystycznej. Wspólnie z artystką uczestnicy
zajmą się translacją tekstu na odbiór wizualny, zabawą skalą, ciężarem, kolorem. Zajęcia będą inspiracją do
dalszych rodzinnych zabaw wokół książki.
14.07 (środa), godz. 9.00-11.30 Zrób to sam - warsztaty literacko-plastyczne
Uczestnicy zajęć w wieku 12-14 lat wykonają picturebooki i artystyczne wprawki, mające zachęcić do
poznawania i własnej plastycznej, interpretacji sztuki. Warsztaty poprowadzą Mariola i Grzegorz Ptak - cenieni
artyści.

poniedziałki (czerwiec-wrzesień) Kino vintage! - warsztaty dla dzieci
Zajęcia dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat, podczas których, uczestnicy oglądają bajki i filmy prezentowane przy
użyciu rzutnika diaskopowego. Warsztaty odbywają się w specjalnie przygotowanej, zupełnie zaciemnionej sali
gdzie jedząc paluszki i popijając oranżadę dzieci oglądają stare filmy
wtorki (czerwiec-wrzesień) Stacja plastyka! - warsztaty dla dzieci
Uczestnikami zajęć są dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Każdy warsztat ma osobny temat przewodni, według niego
przygotowywane są teksty z literatury dla dzieci. Po wysłuchaniu, dzieci zainspirowane usłyszaną historią
wykonują pracę plastyczną
środy (czerwiec-wrzesień) Strefa czytania! - warsztaty dla dzieci
Uczestnikami zajęć są dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Bibliotekarz przygotowuje tekst z literatury dla dzieci, który
odczytuje uczestnikom zajęć. Następnie odbywa się wspólna praca nad tematem, którego dotyczyło głośne
czytanie. Są to prace plastyczne, zagadki i zgadywanki, zabawy lub dyskusja.
piątki (czerwiec-wrzesień) WyGRYwamy! - warsztaty dla dzieci
Zajęcia dla dzieci w wieku od 3 do 99 lat. W tym przypadku limit wieku i uczestników nie istnieje!
Są to turnieje gier planszowych, gdzie uczestnicy korzystają w „planszówek” dostępnych w Oddziale dla dzieci.
Wygrane są notowane i na koniec miesiąca wyłaniany i nagradzany jest zwycięzca!
07.07.2021, (środa), godz. 10.00 Wakacje na start! - rodzinna impreza plenerowa
Z okazji rozpoczynających się wakacji proponujemy dzień pełen zabaw i atrakcji. Wspólnie z Hollywoodzka
Family zapraszamy wszystkich małych i dużych na watę cukrową, występ Teatru Bajkowe Skarby Śląska, tory
przeszkód, zamykanie w bańce mydlanej, popcorn, gry z animatorami i kiermasz książek dziecięcych.

31.08.2021, (wtorek), godz. 10.00 Wakacje do mety! - rodzinna impreza plenerowa
Z okazji rozpoczynających się wakacji proponujemy dzień pełen zabaw i atrakcji. Wspólnie z Hollywoodzka
Family zapraszamy wszystkich małych i dużych na watę cukrową, występ Teatru Bajkowe Skarby Śląska, tory
przeszkód, zamykanie w bańce mydlanej, popcorn, gry z animatorami i kiermasz książek dziecięcych.
25.06.2021/26.06.2021, (środa), godz. 10.00 Noc z Andersenem! - całonocna impreza dla dzieci
Z okazji urodzin Hansa Christiana Andersena, każdego roku, odbywa się w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie
całonocna impreza dla dzieci. Bibliotekę odwiedza baśniopisarz, jest poczęstunek urodzinowym tortem,
warsztaty, kolacja. Jest czytanie baśni, zabawy, gry, zagadki i inne zajęcia do białego rana, kiedy to uczestnicy
są odbierani przez rodziców.
lipiec-sierpień Alicja z Krainy Czarów! - warsztaty dla dzieci
Przez całe wakacje zapraszamy grupy zorganizowane na warsztaty dla dzieci. Tym razem oparte one będą na
książce „Alicja w Krainie Czarów”, którą napisał Lewis Carroll. Zajęcia z cyklu Booktalking – porozmawiajmy o
książkach.

W czasie zbliżających się letnich wakacji Książnica Cieszyńska zaprasza wszystkich zainteresowanych,
szczególnie zaś dzieci szkół podstawowych, do udziału w zajęciach i warsztatach poświęconych dziejom książki.
Zajęcia, ilustrowane mini pokazami interesujących rękopisów i druków, wzbogacone multimedialnymi
prezentacjami odbywać się będą w każdy poniedziałek (za wyjątkiem zajęć 24.08.2021, które odbędą się we
wtorek), poczynając od 28 czerwca aż do 24 sierpnia 2021 r. w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej, przy ul.
Menniczej 46 w Cieszynie. Udział w pokazach i warsztatach jest bezpłatny (za wyłączeniem warsztatów:
Malowanie na wodzie, czyli kolorowy świat marmurków – koszt od osoby 20,- zł). Spotkania dla
zorganizowanych grup będą się odbywać w godz. 10.00-11.00, a dla uczestników indywidualnych w godz. 11.3012.30. Jednorazowo w spotkaniu grup zorganizowanych może uczestniczyć nie więcej niż 15 osób (za
wyłączeniem warsztatów: Rekonstrukcje czyli krok po kroku…; Pudełko na skarby z wakacji, Malowanie na
wodzie, czyli kolorowy świat marmurków 10 osób). W przypadku zwiększonego zainteresowania określonymi
zajęciami, możliwe jest ich powtórzenie w innym terminie po indywidualnym uzgodnieniu go z prowadzącym
bibliotekarzem lub konserwatorem. Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu
udziału w zajęciach pod nr. tel. +33 851 38 43 (w godz. 10.00-15.00) lub bezpośrednio z prowadzącymi zajęcia
pod wskazanymi przy każdym spotkaniu numerami telefonów.

Czerwiec
28.06.2021
Zajęcia grupowe: godz. 10.00-11.00
Zajęcia indywidualne: godz. 11.30-12.30
Książka w starożytności Od kamienia i tabliczki drewnianej do tabliczki glinianej
Jakich materiałów pisarskich używali starożytni Rzymianie i Grecy czy mieszkańcy Mezopotamii? W jaki sposób
wpływały one na rodzaj pisma i formy książki, którymi się posługiwali? Co to jest ostrakon i co łączy woskowe
tabliczki z dzisiejszą książką, tabletem czy laptopem? Odpowiedź na te i inne pytania związane z historią książki
w starożytności będzie można uzyskać w trakcie warsztatów, składających się z krótkiej prezentacji
multimedialnej oraz z części praktycznej, podczas której każdy uczestnik będzie miał okazję podjąć próbę
pisania hieroglifami lub alfabetem łacińskim na woskowej tabliczce, a następnie samodzielnie wykonać glinianą
tabliczkę i zapisać ją pismem klinowym. Na zakończenie lekcji będzie możliwość odczytania wyrazów
zaszyfrowanych hieroglifami lub pismem klinowym.
(prowadzenie Jolanta Sztuchlik, tel. +33 851 38 44, sala konferencyjna, maksymalna liczba uczestników: 15 osób)
Lipiec
05.07.2021
Zajęcia grupowe: godz. 10.00-11.00
Zajęcia indywidualne: godz. 11.30-12.30
Imponująca biblioteka epoki oświecenia – dzieło życia ks. Leopolda Jana Szersznika
(prowadzenie Artur Lewandowski, tel. +33 851 38 42; wykład + zwiedzanie biblioteki Szersznika + prezentacja
multimedialna, sala konferencyjna, maksymalna liczba uczestników: 15 osób)
Kim był założyciel najstarszej biblioteki publicznej w Cieszynie? Jakie były koleje życia tego wybitnego uczonego
i bibliofila doby oświecenia? Skąd brała się jego miłość do książek i kolekcjonerska pasja, która zaowocowała
skompletowaniem bezcennego księgozbioru stanowiącego po dziś dzień perłę wśród ocalałych XVIII-wiecznych
bibliotek na świecie, a także najbardziej unikatowy z księgozbiorów historycznych Książnicy Cieszyńskiej? W
trakcie prelekcji przybliżona zostanie zarówno biografia najwybitniejszego cieszyńskiego naukowca oraz
pionierskiego fundatora jednej z najstarszych bibliotek publicznych w Europie, jak również omówiony zostanie
jego światopogląd odzwierciedlony na kartach publikacji naukowych i zachowanych dokumentów. Podczas
zajęć przedstawiona zostanie również charakterystyka księgozbioru zgromadzonego przez L. J. Szersznika wraz
z prezentacją najcenniejszych cymeliów pochodzących z jego biblioteki.

12.07.2021
Zajęcia grupowe: godz. 10.00-11.00
Zajęcia indywidualne: godz. 11.30-12.30
Abecadło z pieca spadło, czyli pierwsze elementarze do nauki czytania i pisania na Śląsku Cieszyńskim.
Kiedy pojawiły się pierwsze elementarze, jak wyglądały, kto był ich autorem, jak brzmiały pierwsze dziecięce
czytanki i czego dotyczyła ich treść? Podczas warsztatów podzielonych na część praktyczną oraz teoretyczną,
poznamy odpowiedź na postawione powyżej pytania oraz krótko prześledzimy dzieje szkoły na Śląsku
Cieszyńskim. Podczas części praktycznej, uczestnicy warsztatów będą mieli okazję sięgnąć do tekstów
najstarszych cieszyńskich czytanek i zmierzyć się z ich treścią a także podjąć próbę samodzielnego
wykaligrafowania literek dawną, polską kursywą
(prowadzenie Agnieszka Laskowska, tel. +33 851 38 49; wykład + prezentacja multimedialna + część
warsztatowa, sala konferencyjna, maksymalna liczba uczestników: 15 osób)
19.07.2021
Zajęcia grupowe: godz. 10.00-11.00
Zajęcia indywidualne: godz. 11.30-12.30
Rekonstrukcje czyli krok po kroku…
Warsztaty rekonstrukcyjne – poświęcone trudnej sztuce odtwarzania utraconych części dzieła. Przy pomocy
pędzelków retuszerskich lub kredek i ołówków uczestnicy spróbują wiernie odwzorować brakujące elementy
ilustracji ze starych ksiąg. Do dyspozycji udostępniony zostanie profesjonalny stół podświetlany, szkła
powiększające i specjalna lampa do prac wymagających szczególnej uwagi. Gotowe dzieła będzie można
oprawić w tekturowe ramki by można je było zawiesić w swoim pokoju. W czasie prac konserwatorzy
wprowadzą uczestników w techniczne aspekty pracy, komentarz wzbogacony zostanie materiałami
ilustracyjnymi. Zajęcia przeznaczone są zarówno dla starszej młodzieży jak i dla dzieci (prowadzenie Łucja
Brzeżycka, Anna Fedrizzi-Szostok, tel. +33 851 38 47, sala konferencyjna, maksymalna liczba uczestników: 10
osób)
26.07.2021
Zajęcia grupowe: godz. 10.00-11.00
Zajęcia indywidualne: godz. 11.30-12.30
Palcem po mapie – ciekawostki dawnej i współczesnej kartografii – odkrywanie białych plam na dawnych
mapach W ramach zajęć prowadzonych w oparciu materiały odwołujące się do zbiorów Książnicy Cieszyńskiej
uczestnicy zajęć dowiedzą się:w jaki sposób powstawały mapy, do czego właściwie służyły mapy, czego można
dowiedzieć się z mapy, w jaki sposób czytać mapę, czym były przysłowiowe białe plamy, oraz jak stworzyć
własną mapę. Zajęcia na reprodukcjach, puzzle…, gra „państwa miasta”. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 7
do 12 lat. (prowadzenie Krzysztof Kleczek, tel. +33 851 38 42, sala konferencyjna, maksymalna liczba
uczestników: 15 osób)

Sierpień
02.08.2021
Zajęcia grupowe: godz. 10.00-11.00
Zajęcia indywidualne: godz. 11.30-12.30
Fantastyczne zwierzęta i nie tylko w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej
Uczestnicy przy pomocy farb, kredek lub papieru kolorowego spróbują w sposób twórczy wypełnić kolorem
kopie ilustracji ze starych ksiąg. Gotowe prace będzie można przeznaczyć jako ciekawy prezent dla kogoś z
rodziny. Nie zabraknie też części teoretycznej w formie prezentacji multimedialnej poświęconej egzemplarzom
książek, z których pochodzą ilustracje.
(prowadzenie Aleksandra Golik-Prus, tel. + 33 851 38 43, sala konferencyjna, maksymalna liczba uczestników: 15
osób)
9.08.2021
Zajęcia grupowe: godz. 10.00-11.00
Zajęcia indywidualne: godz. 11.30-12.30
Pudełko na skarby z wakacji
Uczestnicy wykonują pudełka z przygotowanych półproduktów, okleją ozdobnym papierem, wycinanką,
koralikami itp. W zajęciach wykorzystuje się tradycyjne i nowoczesne metody i narzędzia introligatorskie. W
czasie prac konserwatorzy wprowadzą uczestników w techniczne aspekty pracy, komentarz wzbogacony
zostanie materiałami ilustracyjnymi. Zajęcia przeznaczone są zarówno dla starszej młodzieży jak i dla dzieci.
(prowadzenie Anna Fedrizzi-Szostok, Łucja Brzeżycka, Dorota Majowska; tel. +33 851 38 47, sala konferencyjna,
maksymalna liczba uczestników: 10 osób)

16.08.2021
Zajęcia grupowe: godz. 10.00-11.00
Zajęcia indywidualne: godz. 11.30-12.30
Znam moje miasto – herb Cieszyna
W ramach zajęć prowadzonych w oparciu materiały odwołujące się do zbiorów Książnicy Cieszyńskiej
uczestnicy zajęć dowiedzą się:czym jest herb, jak był zbudowany, jaką historię opowiada herb Cieszyna. W
ramach zajęć uczestnicy wykonają reprodukcję historycznego herbu Cieszyna z herbarza „Scuta nobilium
Ducatus Teschinensis” lub własną propozycję herbu miasta (farby, kredki, plastelina, szablony). Zajęcia
przeznaczone są dla dzieci od 7 do 12 lat.
(prowadzenie Krzysztof Kleczek, tel. +33 851 38 42, sala konferencyjna, maksymalna liczba uczestników: 15 osób

24.08.2021 WTOREK!
Zajęcia grupowe: godz. 10.00-11.00
Zajęcia indywidualne: godz. 11.30-12.30
Malowanie na wodzie, czyli kolorowy świat marmurków
Malowanie na wodzie - warsztaty wykonywania barwnych wzorów marmurkowych na papierze. Zajęcia
przeznaczone są dla dzieci i młodzieży od 7 do 18 lat. Papier marmurkowy wykorzystywany jest w
introligatorstwie od wieków, swój rozkwit przeżywał w Europie w XIX i na początku XX wieku.
Uczestnicy warsztatów samodzielnie skomponują wzór używając farb akrylowych i przeniosą go na papierowe
podłoże. Kilka słów o historycznych aspektach marblingu oraz obszerne wyjaśnienia dotyczące samego ich
wykonania przedstawi autorka warsztatów, pani Dorota Majowska.
(prowadzenie Dorota Majowska tel +33 851 38 47, sala konferencyjna, maksymalna liczba uczestników: 10 osób)

zwiedzanie budynku teatru
przedstawienie krótkiej historii obiektu
przestawienie charakteru i zakresu działalności teatru impresaryjnego
prezentacja mechanicznych urządzeń scenicznych
prezentacja zabezpieczeń p.poż. budynku
Maksymalna ilość uczestników 30 osób. Zwiedzanie teatru wymaga wcześniejszego uzgodnienia terminu pod
numerem tel. 33/857-75-90 lub 33/858-16-52.

Pracownia Galimatias zaprasza dzieci od 6 do 13 r.ż. do swojej pracowni. Zapisy trwają! Start - 28.06. Spotkania
odbywają sie od poniedziałku do soboty, codziennie od 10.00 do 16.00.
Każdego dnia będzie czas na zajęcia twórcze w pracowni oraz zwiedzanie i relaks na terenie naszego pięknego
miasta. Miejsce można zarezerwować telefonicznie, poprzez massenger pracowni albo mailowo
pracowniagalimatias@gmail.com.
Cena za 6-dniowy moduł to 750zł lub za pojedynczy dzień 140 zł. W cenie materiały i ubrania ochronne do
zajęć kreatywnyh oraz napoje, owoce, lody i ciepły posiłek. Zajęcia są prowadzone przez arteterapeutę,
wychowawcę kolonijnego i lekarza w jednej osobie, czyli poprowadzi je Lekarz Małgorzata Broż-Pusz oraz osoby
współtworzące pracownię Galimatias. Do wyboru są 3 zróżnicowane tematycznie moduły:
Wakacyjny Galimatias - Kolorowe szaleństwa
Wakacyjny galimatias - Eko-tworzenie
Wakacyjny Galimatias - Twórcze bajanie

Osiedlowe Centrum Kultury i Rekreacji zaprasza na:
Rodzinne Mistrzostwa w Biegach Przełajowych - 23.07, 30.07, 13.08, 20.08
Rodzinny Turniej Gry w Boule – 26-27.07
Turniej Gry w Piłkarzyki – 16-17.08
Wydarzenia odbywają się w ramach zadania publicznego "Podgórze na sportowo", współfinansowanego przez
Gminę Cieszyn. Kontakt: 33 852 17 49, 536 050 906

Do 31 lipca 2021 roku, basen będzie czynny w godzinach 9:30 - 19:30. Z kolei od 1 do 31 sierpnia 2021
roku będzie czynny w godzinach 9:30 - 19:00.
Ceny za korzystanie z obiektu nie uległy zmianie. Na terenie basenu do dyspozycji gości będą m.in punkty
gastronomiczne oraz odnowione boiska do siatkówki plażowej, na których to w dniach 19-20 czerwca 2021 roku
rozegrane zostaną Mistrzostwa Śląska w siatkówce plażowej. Będzie to wspaniała inauguracja sezonu na
cieszyńskim basenie. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty cieszyńskiego basenu, tym bardziej że
pogoda na inauguracyjny weekend ma być bardzo upalna!

Wszelkie informacje dotyczące godzin otwarcia i rezerwacji basenu SP 4 w Cieszynie są dostępne na stronie
internetowej szkoły www.sp4cieszyn.pl w zakładce basen.

KREATIVO zaprasza wszystkie dzieci na następujące turnusy:
Turnus 1 28.06 - 02.07 - English Camp
Turnus 2 05.07 - 09.07 - Przygody z Harrym Potterem
Turnus 3 12.07 - 16.07 - Kreatywny Minecraft
Turnus 4 19.07 - 23.07 - Robotyka LEGO
Turnus 4 19.07 - 23.07 - Przygody z Harrym Potterem
Turnus 5 26.07 - 30.07 - Kreatywny Minecraft
Turnus 6 02.08 - 06.08 - EkoStrażnicy Planety
Turnus 7 09.08 - 13.08 - Taniec, energia, ruch!
Turnus 7 09.08 - 13.08 - Robotyka LEGO
Turnus 8 16.08 - 20.08 - Taniec, energia, ruch!
Turnus 9 23.08 - 27.08 - Robotyka LEGO
Więcej: https://pracownia.langlion.com/forms/polkolonie
W ramach turnusu:
opieka nad dziećmi w godz. 8:30-15:30
fantastyczna kadra z kwalifikacjami i doświadczeniem
legalne i bezpieczne półkolonie zgłoszone do kuratorium
obiad
woda do picia bez ograniczeń
pizza, lody
ubezpieczenie
super ciekawe warsztaty
sprawdzone i uwielbiane przez dzieci zabawy
dużo ruchu na świeżym powietrzu
grupy maks. 15 osób
program dostosowany do wieku 6 - 12 lat
pamiątkowy T-shirt
foto relację na Facebooku, aby nic rodzicom nie umknęło 😉 jedna wycieczka całodniowa na turnus (alpaki/
jumpownia/ EkoPark Bielsko/ Szyszka Park Szczyrk/ wodny plac zabaw Tychy/ Rodzinny park Wodzisław)
Uwaga! KREATIVO zaprasza również 5 latki w małej grupie z przedszkola (dzieci, które się znają).
Adres półkolonii:
KREATIVO ul. Bielska 136 w Cieszynie
(bezpośrednio obok myjni samoobsługowej, przed skrętem na Ustroń, własny duży parking)
KOSZT:
600 zł 1 turnus
zniżka 50 zł dla drugiego dziecka
zniżka 50 zł za drugi i każdy kolejny turnus
Szczegółowe informacje: tel. 799 881 456

