
LETNI WYPOCZYNEK
DZIECI I MŁODZIEŻY

 

LATO 2022



CIESZYŃSKIE PUBLICZNECIESZYŃSKIE PUBLICZNE  
SZKOŁY PODSTAWOWESZKOŁY PODSTAWOWE

Szkoła Podstawowa Nr 1Szkoła Podstawowa Nr 1Szkoła Podstawowa Nr 1

Forma działań: półkolonia
Termin realizacji: 27.06 – 08.07
Godziny zajęć: 8.00 – 14.00
Planowana liczba uczestników: ok. 75 uczniów (klasy I-IV)
Wyżywienie zapewnione przez szkołę w cenie uczestnictwa (śniadania i obiady)
Koszt uczestnictwa: 280 zł 

 
Forma działań: warsztaty historyczno-regionalne z wycieczką
Termin realizacji: 05.07
Godziny zajęć: 8.00 – 19.00
Planowana liczba uczestników: ok. 35 uczniów z klas IV-VIII

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami IntegracyjnymiSzkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami IntegracyjnymiSzkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi   
im. 4 Pułku Strzelców Podhalańskichim. 4 Pułku Strzelców Podhalańskichim. 4 Pułku Strzelców Podhalańskich

Forma działań: półkolonia
Termin realizacji: 27.06 – 08.07
Godziny zajęć: 8.00 – 14.00
Planowana liczba uczestników: ok. 40 uczniów
Wyżywienie zapewnione przez szkołę w cenie uczestnictwa (śniadania i obiady)
Koszt uczestnictwa: 300 zł 

Szkoła Podstawowa nr n3Szkoła Podstawowa nr n3Szkoła Podstawowa nr n3   
z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczakaz Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczakaz Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka

Forma działań: półkolonia
Termin realizacji: 27.06 – 01.07
Godziny zajęć: 8.00 – 14.00
Planowana liczba uczestników: ok. 45 uczniów
Wyżywienie zapewnione przez szkołę w cenie uczestnictwa (śniadania i obiady)
Koszt uczestnictwa: 80 zł za tydzień 

ul. Matejki 3

ul. Chopina 37

ul. Generała Józefa Hallera 8



Forma działań: półkolonia
Termin realizacji: 04.07 - 15.07
Godziny zajęć: 8.30 – 14.30
Planowana liczba uczestników: 60 uczniów
Wyżywienie zapewnione przez szkołę w cenie uczestnictwa (śniadania i obiady)
Koszt uczestnictwa: 300 zł za tydzień

Szkoła Podstawowa Nr 6Szkoła Podstawowa Nr 6Szkoła Podstawowa Nr 6   
z Oddziałami Przedszkolnymiz Oddziałami Przedszkolnymiz Oddziałami Przedszkolnymi

Forma działań: półkolonia
Termin realizacji: 27.06 - 08.07
Godziny zajęć: 8.00 – 15.00
Planowana liczba uczestników: 90 uczniów
Wyżywienie zapewnione przez szkołę w cenie uczestnictwa (śniadania i obiady)
Koszt uczestnictwa: 260 zł 

Szkoła Podstawowa Nr 5Szkoła Podstawowa Nr 5Szkoła Podstawowa Nr 5   
z Oddziałami Integracyjnymiz Oddziałami Integracyjnymiz Oddziałami Integracyjnymi

Forma działań: półkolonia
Termin realizacji: 27.06 - 01.07
Godziny zajęć: 8.00 – 15.00
Planowana liczba uczestników: 30 uczniów
Wyżywienie zapewnione przez szkołę w cenie uczestnictwa (śniadania i obiady)
Koszt uczestnictwa: 160 zł

Szkoła Podstawowa Nr 7Szkoła Podstawowa Nr 7Szkoła Podstawowa Nr 7

Forma działań: półkolonia
Termin realizacji: 04.07 – 08.07
Godziny zajęć: 8.30 – 14.00
Planowana liczba uczestników: 30 uczniów
Wyżywienie zapewnione przez szkołę w cenie uczestnictwa (śniadania i obiady)
Koszt uczestnictwa: 300 zł 

Szkoła Podstawowa Nr 4Szkoła Podstawowa Nr 4Szkoła Podstawowa Nr 4
Plac Wolności 7a

ul. Wojska Polskiego 1

ul. Katowicka 68

ul. Bielska 247



ORGANIZACJE POZARZĄDOWEORGANIZACJE POZARZĄDOWE  
I PARAFIEI PARAFIE

Parafia Rzymsko Katolicka pw. św. Elżbiety w CieszynieParafia Rzymsko Katolicka pw. św. Elżbiety w CieszynieParafia Rzymsko Katolicka pw. św. Elżbiety w Cieszynie

Forma działań: Kolonia z programem profilaktycznym
Termin realizacji: 17.07 – 31.07
Planowana liczba uczestników: 58

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w CieszynieTowarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w CieszynieTowarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Cieszynie

Forma działań: Kolonia letnia – Pogorzelica 2022 z elementami programu profilaktycznego 
„Spójrz inaczej”
Termin realizacji: 25.06 – 09.07
Planowana liczba uczestników: 58
Forma działań: Aktywne lato z TPD – półkolonia letnia z elementami programu profilaktycznego
Termin realizacji: 27.06 – 08.07
Planowana liczba uczestników: 70

Parafia Ewangelicko- Augsburska w CieszynieParafia Ewangelicko- Augsburska w CieszynieParafia Ewangelicko- Augsburska w Cieszynie

Forma działań: Obóz dla młodzieży
Termin realizacji: 09.07 – 18.07
Planowana liczba uczestników: 14

Klub Sportowy LUCE CieszynKlub Sportowy LUCE CieszynKlub Sportowy LUCE Cieszyn
Forma działań: Letni wypoczynek KS LUCE Cieszyn w Gąskach
Termin realizacji: 25.06 – 06.07
Planowana liczba uczestników: 30

Klub Sportowy CieszynKlub Sportowy CieszynKlub Sportowy Cieszyn
Forma działań: Wakacje z Hokejem na Trawie - Obóz - Międzybrodzie
Termin realizacji: 29.07 – 07.08
Planowana liczba uczestników: 25

Klub Sportowy MarioSportKlub Sportowy MarioSportKlub Sportowy MarioSport
   Forma działań: Beskidy z Mariosport - turnus I i turnus II

Termin realizacji: 11.07 – 15.07 (turnus I), 01.08 – 05.08 (turnus II)
Planowana liczba uczestników: 30 na każdy turnus

Ks. Świeżego 6

ul. Katowicka 3

pl. Kościelny 6



Imprezy sportowo-rekreacyjneImprezy sportowo-rekreacyjneImprezy sportowo-rekreacyjne

Zajęcia sportowo-rekreacyjne realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach konkursu ofert na realizację
zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych
dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych podczas wakacji letnich, przyznano
dotacje na następujące projekty:
 
1. Klub Sportowy MarioSport – „Wakacyjna Nauka Pływania”
2. Klub Sportowy MarioSport – “Wakacyjna nauka gry w tenisa”
3. Cieszyńskie Bractwo Kurkowe – „Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez sport – zajęcia ze
strzelectwa sportowego dla młodzieży”
4. STELA Cieszyn – „Wakacje z koszykówka”
5. Fundacja Talent Cieszyn – „Wakacje z Talentem” 
6. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Freestyle Sports Union Cieszyn – „Tenisowe wakacje 2022”
7. Klub Sportowy LUCE Cieszyn – „Akcja Lato z KS LUCE Cieszyn”

Szczegóły dostępne na stronie sport.cieszyn.pl

W dniach 1-3 lipca na rynku w Czeskim Cieszynie, na boiskach do siatkówki plażowej na terenie Kąpieliska
Miejskiego w Cieszynie oraz na boisku na terenie SportParku „Pod Wałką” odbędzie się Grand Prix w siatkówce
plażowej kobiet i mężczyzn „Plaża Open”. 

2 lipca na terenie SportParku „Pod Wałką” odbędzie się „Piknik 3x3 – City” organizowany przez STELA Cieszyn. 
W dniach 27-28 sierpnia na boisku do piłki nożnej ulicznej odbędą turnieje piłki nożnej organizowane przez
Stowarzyszenie Sportowe GramOLajf (27.08 - Turniej piłki nożnej ulicznej różnych grup i środowisk, 28.08 
- Turniej piłki nożnej ulicznej o puchar Burmistrza Miasta Cieszyna). 
27 sierpnia w Hali Widowiskowo-Sportowej odbędzie się „Rolkowy Piknik z KS LUCE Cieszyn” (Dzień Sportu
Organizacji Sportowych z terenu Cieszyna). 

W okresie lipiec – wrzesień  na kortach tenisowych przy Hali Widowiskowo-Sportowej odbywać się będzie
Amatorska Liga Tenisa Ziemnego Cieszyn 2022 
(organizator: Wydział Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie, szczegóły na stronie sport.cieszyn.pl).

WYDZIAŁ SPORTUWYDZIAŁ SPORTU  
URZĘDU MIEJSKIEGOURZĘDU MIEJSKIEGO  

W CIESZYNIEW CIESZYNIE

https://sport.cieszyn.pl/


HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWAHALA WIDOWISKOWO – SPORTOWAHALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA   
im. Cieszyńskich Olimpijczykówim. Cieszyńskich Olimpijczykówim. Cieszyńskich Olimpijczyków   

ROLKOWISKO ul. SPORTOWA 1
Godziny otwarcia: od poniedziałku do niedzieli w godz. 8:00-20:00 

KORTY DO BADMINTONA ul. SPORTOWA 1
Godziny otwarcia: codziennie w godz. 8:00-20:00

KĄPIELISKO MIEJSKIE al. JANA ŁYSKA 23 
Godziny otwarcia: 16.06 - 31.07 godz. 9.30 - 19.30 i 1.08 - 4.09 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.

W miesiącach letnich w hali można skorzystać z rolkowiska o wymiarach 60m x 30m lub z 4 kortów do 
badmintona. Hala sportowa służyć może również jako boisko do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i halowej 
piłki nożnej po wcześniejszym uzgodnieniu.

BOISKO WIELOFUNKCYJNE w Marklowicach
Godziny otwarcia: 15.00 – 20.00 od poniedziałek-piątek, 10.00 – 20.00 sobota-niedziela

ŚCIEŻKA ZDROWIA – przy Strażnicy OSP w Marklowicach
Ścieżka zdrowia o wymiarach 70 m x 10 m z urządzeniami typu słupki do slalomu, ruchomy pomost, zestaw do 
wspinania, zestaw do pompek, drabinki poziome, poręcze gimnastyczne, zestaw do przewrotów, zestaw do 
podciągania, płotki do przeskoków. 

KORTY TENISOWE ul. SPORTOWA 1
Godziny otwarcia: 9.00 – 19.30 (codziennie)
Do dyspozycji grających są 4 w pełni przygotowane korty tenisowe o nawierzchni ceglanej, w tym dwa 
oświetlone. 
ZASADY UDOSTĘPNIANIA OBIEKTÓW: cenniki poszczególnych obiektów znajdują się na stronie sport.cieszyn.pl 
oraz w poszczególnych obiektach. 

ul. Sportowa 1



CIESZYŃSKI OŚRODEK KULTURYCIESZYŃSKI OŚRODEK KULTURY  
„DOM NARODOWY”„DOM NARODOWY”  

„OD NOCY DO NOCY” – koncert muzyki filmowej i musicalowej w wyk. Joanny Aleksandrowicz
2 lipca, godz. 20.30, Wzgórze Zamkowe

FESTIWAL FILMOWY WAKACYJNE KADRY wszystkie piątki w lipcu sierpniu, projekcje w Kinie „Piast”
(bezpłatne wejściówki do odbioru na pół godziny przed seansem w kasie kina)
godz. 17.30 – WAKACYJNE KADRY DZIECIOM
godz. 20.00 – projekcje dla dorosłych

LATO Z MUZYKĄ - KONCERTY
 Park Pokoju w Cieszynie (lipiec - sierpień, niedziele, godz. 16.00)

PÓŁKOLONIE ARTYSTYCZNE
- Półkolonie ze sztuką: Starożytny Egipt
Liceum Sztuk Plastycznych w Cieszynie
11 – 15.07, godz. 9.00 – 16.00
- „Zaczarowany kołowrotek” - półkolonie z nutką folkloru i tradycji, SP5 w Cieszynie
18 – 22.07, godz. 9.00 – 16.00

COK Dom Narodowy zaprasza na warsztaty artystyczneCOK Dom Narodowy zaprasza na warsztaty artystyczneCOK Dom Narodowy zaprasza na warsztaty artystyczne   
- Warsztaty plastyczne dla dzieci, COK „Dom Narodowy”
30.06, 7.07, 28.07, 4.08, 11.08, godz. 10.00 – 12.00

KULTURALNE LATO Z COKKULTURALNE LATO Z COKKULTURALNE LATO Z COK

COK Dom Narodowy zaprasza na warsztaty z kinoszkołą dla dzieciCOK Dom Narodowy zaprasza na warsztaty z kinoszkołą dla dzieciCOK Dom Narodowy zaprasza na warsztaty z kinoszkołą dla dzieci    
i młodzieżyi młodzieżyi młodzieży   

Ilość miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy: + 48 33 851 07 11, sekretariat@domnarodowy.pl, 
sekretariat COK

„ANIMAPHONE – KRĘCIMY FILMY KOMÓRKĄ
15.07 – (wstęp 10 zł, dla dzieci od 7 lat) Kręcimy filmy animowane metodą poklatkową; każdy tworzy własną 
animację; uczestnicy pracują na własnych smartfonach

„HORROR NA FEJSA”
23.08 – (wstęp 10 zł, dla dzieci od 9 do 12 lat) Tworzymy krótkie filmy grozy; poznajemy technikę pracy ze 
światłem i dźwiękiem; uczymy się podstaw charakteryzacji; wykorzystujemy efekty specjalne. Uczestnicy pracują 
na własnych smartfonach

ul. Rynek 12



MOBILNE CENTRUM FOLKLORUMOBILNE CENTRUM FOLKLORUMOBILNE CENTRUM FOLKLORU

Warsztaty artystyczne o regionie
podczas Gorolskiego Święta w Jabłonkowie
Lasek Miejski w Jabłonkowie
5–7.08

„Brokatowe hoczki” - warsztaty artystyczne o regionie
Muzeum Beskidzkie w Wiśle
29.06, 27.07, 17.08, godz. 15.00 – 17.00

„Papierowe trówły” oraz „Beskidzka zakładka do książki”
 warsztaty artystyczne dla dzieci z nutką tradycji i folkloru
Beskidzki Dom Zielin „Przytulia” w Brennej
14.07, godz.11.00, godz. 17.00 – 19.00

LATAJĄCY COK
wakacyjne warsztaty i zabawy dla dużych i małych na dzielnicy (sierpień), szczegóły na plakatach i 
www.domnarodowy.pl

PRZEKŁADANIEC CIESZYŃSKI
festiwal organizacji pozarządowych
26 – 28.08, Wzgórze Zamkowe, Stary Targ, Hala Widowiskowo-Sportowa 

STRACHY NA ZAMKU
28.08, godz. 18.00, Wzgórze Zamkowe

Wakacyjne warsztaty plastyczne dla dzieci
terminy: 30.06, 7.07, 28.07, 4.08, 11.08
Warsztaty odbywają się w godzinach 10:00-12:00. Koszt: 20 zł/os. za 1 warsztat. Cena obejmuje: opiekę 
instruktora, materiały. Zajęcia poprowadzi Aleksandra Mazur-Wilk.
Zapisy pod numerem telefonu 33 851 07 11

http://www.domnarodowy.pl/


BIBLIOTEKA MIEJSKABIBLIOTEKA MIEJSKA  
– ODDZIAŁ DLA DZIECI– ODDZIAŁ DLA DZIECI

ODDZIAŁ DLA DZIECI:ODDZIAŁ DLA DZIECI:ODDZIAŁ DLA DZIECI:

Propozycja warsztatów dla odbiorców indywidualnych:
Poniedziałki, godz. 14.00 – WyGRYwamy – wakacyjny turniej gier planszowych,
Wtorki, godz. 14.00 – Stacja plastyka -warsztaty plastyczne
Środy, godz. 14.00 – DalEKOwzroczni – warsztaty ekologiczne
Piątki, godz. 14.00 – Strefa czytania – warsztaty czytelniczo-plastyczne
12 - 14.07, godz. 9.00-12.00 - warsztaty filmowe dla dzieci 6-10 lat pt. „Rajzy z Korfantym”
15.07, godz. 16.00 – premiera filmu animowanego pt. „Rajzy z Korfantym”
Liczba miejsc na warsztaty filmowe ograniczona. Obowiązują zapisy pod nr tel. 33 585 20 710 wew. 15

Propozycja warsztatów dla grup zorganizowanych:
Książkowy zawrót głowy – zajęcia czytelnicze z cyklu Strefa czytania
Co nieco o Japonii – warsztaty podróżnicze z cyklu Palcem po mapie
Skarby Śląska – warsztaty edukacyjno-literackie w ramach obchodów 100. rocznicy przyłączenia części Górnego 
Śląska do Polski 
Termin: 05 - 08.07
Korfanty (jak) malowany – warsztaty artystyczne w ramach obchodów 100. rocznicy przyłączenia części 
Górnego Śląska do Polski 
Termin: 05 - 08.07

Grupy obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu, tel. 33 585 20 710 wew. 15

TEATR IM. A. MICKIEWICZA WTEATR IM. A. MICKIEWICZA W  
CIESZYNIECIESZYNIE

„BLIŻEJ TEATRU”„BLIŻEJ TEATRU”„BLIŻEJ TEATRU”

Dyrekcja Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie proponuje bezpłatne spotkania w ramach cyklu „BLIŻEJ 
TEATRU” obejmujące:
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  -  25 osób.
Zwiedzanie teatru wymaga wcześniejszego uzgodnienia terminu pod numerem tel.: 33 858 16 52 lub 33 857 75 90

ul. Plac Teatralny 1    

ul. Głęboka 15



KSIĄŻNICA CIESZYŃSKAKSIĄŻNICA CIESZYŃSKA
Tajemnice starych książek – wakacyjna oferta dla dzieciTajemnice starych książek – wakacyjna oferta dla dzieciTajemnice starych książek – wakacyjna oferta dla dzieci

Przygotowane warsztaty skierowane są do grup zorganizowanych. Zajęcia mogą się odbywać w siedzibie
Książnicy Cieszyńskiej przy ul. Menniczej 46 w Cieszynie w godz. 8.00-14.00 od poniedziałku do piątku 
w okresie wakacji. Za przeprowadzenie zajęć pobierana jest opłata w wysokości 100 zł, niezależnie od liczby
uczestników danej prezentacji. 

Konserwacja dawnej książki
Trudna sztuka konserwacji w pigułce. Prezentacja przedstawiająca kolejne etapy konserwacji starych ksiąg, map
i dokumentów. Uczestnicy zobaczą księgę po konserwacji, poznają historię wielkiego globusa z Biblioteki
Szersznika oraz zaproszeni zostaną do jednej z pracowni konserwatorskich, gdzie uzupełnia się brakujące
fragmenty w papierowych kartach przy pomocy specjalnej maszyny. Zajęcia kierowane są do starszych dzieci i
młodzieży. Grupy do 20 osób. Prowadzenie: Łucja Brzeżycka i Elżbieta Łęgowska, tel. 33 85 13 846 lub 33 85 13
847.

Kolorowy świat mozaiki
Warsztaty plastyczne będą polegać na tworzeniu obrazów w technice mozaiki. Z drobnych, kolorowych
kartoników zestawiony zostanie obraz według własnego wzoru lub według gotowych szablonów. Z
kawałeczków będzie można ułożyć na przykład wnętrze Biblioteki Szersznika, budynek Książnicy, Studnię
Trzech Braci albo różowego jelonka na tle Zamku. Całość zostanie wykończona połyskującymi „fugami”
imitującymi szklane pierwotypy. Warsztaty wzbogacone zostaną o podstawowe informacje techniczne i
historyczne związane z mozaikami. Zajęcia kierowane są do dzieci i młodzieży. Grupy do 20 osób. Koszt zajęć to
60 zł od grupy. Prowadzenie: Łucja Brzeżycka i Elżbieta Łęgowska, tel. 33 85 13 846 lub 33 85 13 847.

Książka w starożytności. Od kamienia i tabliczki drewnianej do tabliczki glinianej
Uczestnicy zajęć dowiedzą się, 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?
Poznają też odpowiedzi na pytania, np. co to jest ostrakon i co łączy woskowe tabliczki z dzisiejszą książką,
tabletem czy laptopem?
Warsztaty będą się składać z krótkiej prezentacji multimedialnej oraz części praktycznej, podczas której będzie
okazja podjąć próbę pisania hieroglifami lub alfabetem łacińskim na woskowej tabliczce. Będzie też możliwość
samodzielnego wykonania glinianej tabliczki i zapisania ją pismem klinowym. Na zakończenie lekcji jej
uczestnicy otrzymają zadanie odczytania wyrazów zaszyfrowanych hieroglifami i pismem klinowym.
Zajęcia kierowane są do dzieci i młodzieży. Grupy do 20 osób. Prowadzenie: Jolanta Sztuchlik, tel.  33 85 13 844.

ul. Mennicza 46



Tajemnice starych książek?
Uczestnicy zajęć w przystępny sposób dowiedzą się, do czego służy biblioteka oraz jak korzystać z jej zbiorów.
Usłyszą, kim był założyciel najstarszej biblioteki publicznej w Cieszynie i skąd się wzięła jego miłość do książek.
Przedstawimy również szereg ciekawostek na temat starych książek oraz przechowywanego w Książnicy
księgozbioru. Na koniec pogadanki jej uczestnicy będą mogli wykonać kolorowe logo naszej biblioteki. Zajęcia
kierowane są do dzieci i młodzieży. Grupy do 25 osób. Prowadzenie: Witold Kożdoń, tel. 33 85 13 841

Skąd się wziął herb Cieszyna?
W trakcie zajęć prowadzonych w oparciu materiały odwołujące się do zbiorów Książnicy Cieszyńskiej ich
uczestnicy dowiedzą się, czym jest herb i jak był dawniej budowany. Co w heraldyce oznaczają poszczególne
kolory, jakie są barwy Śląska Cieszyńskiego i jakie znaczenie mają polskie barwy narodowe. Podczas zajęć
zaprezentowane zostaną dawne oraz współczesne herby miast Śląska Cieszyńskiego. Przybliżymy też historię,
która opowiada herb Cieszyna. Uczestnicy zajęć wykonają ponadto reprodukcję historycznego herbu Cieszyna z
herbarza „Scuta nobilium Ducatus Teschinensis” lub własną propozycję herbu miasta. Zajęcia kierowane są do
dzieci i młodzieży. Grupy do 20 osób. Prowadzenie: Witold Kożdoń, tel. 33 85 13 841.

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,
ich uczestnicy poznają odpowiedź na te pytania. Krótko prześledzą także dzieje szkoły na Śląsku Cieszyńskim, a
podczas części praktycznej 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.
Zajęcia kierowane są do dzieci. Grupy do 15 osób. Prowadzenie: Agnieszka Laskowska, tel. 33 85 13 843

Rzemiosło i edukacja w Zamku CieszynRzemiosło i edukacja w Zamku CieszynRzemiosło i edukacja w Zamku Cieszyn
ZAMEK CIESZYNZAMEK CIESZYN

Warsztaty w lipcu:

5.07 cech garncarzy / tworzenie własnych naczyń
·mini wystawa naczyń ceramicznych
·krótka prelekcja (O rozwoju ceramiki...)
·lepienie naczyń z masy ceramicznej

12.07 cech heraldyków / projektowanie własnego herbu
·krótka prelekcja, czym zajmuje się heraldyka
·projektowanie własnego herbu na tarczy

Zamkowa 3 a, b, c

19.07 cech farbiarzy / wspólne farbowanie tkanin
·pokaz strojów średniowiecznych
·krótka prelekcja (O początkach farbiarstwa)
·farbowanie swojej koszulki różnymi barwnikami

 26.07 cech tkaczy / projektowanie własnego mini arrasu
·krótka prelekcja (O rozwoju tkactwa)
·wyplatanie kompozycji naściennej metodą makramy



Warsztaty w sierpniu:

2.08 prelekcja fundacji lepszy świat, czyli jak zadbać o swojego pupila
·Wspólne spotkanie dotyczące edukacji najmłodszych, jak dbać i opiekować
 się zwierzętami domowymi, szczególnie w okresie letnim.

9.08 legendarny zamek, czyli opowieści ze wzgórza
·Wyprawa na Wzgórze Zamkowe, gdzie dzieci będą mogły posłuchać ciekawych legend i zwiedzić poszczególne
„stacje” historyczne.

16.08 bajkowisko, czyli wspólne czytanie bajek
·Oranżeria, Wieża Piastowska, panorama miasta. To tylko niektóre z miejsc, przy których można będzie
posłuchać bajek dotyczących natury i całego leśnego świata.

 23.08 piknik na zamku, czyli zdrowe przysmaki na ząb
·Wspólne piknikowanie oraz przygotowanie przekąsek, w duchu bio żywności
 z opowieścią o zdrowym żywieniu w tle.

 30.08 pierwsza pomoc, czyli przygotowanie do szkolnej pomocy
·Spotkanie dotyczące udzielania pierwszej pomocy. Dzieci będą mogły zapoznać się z podstawowymi technikami
ratującymi życie.

Warsztaty będą odbywać się w godzinach od 10.00 do 12.00
 koszt: 40 zł / 1 os. / 1 warsztat
 wiek: od 8 do 11 lat
 ilość miejsc: 25 osób / 1 warsztat
 Zapisy mailowo: mrussek@zamekcieszyn.pl, jmalorny@zamekcieszyn.pl lub telefonicznie: 33 851 08 21
 prowadzenie: Joanna Malorny, Aleksandra Obracaj, Maciej Russek

ODKRYWAJ CIESZYN 
Wakacyjne spacery z Zamkiem Cieszyn (start przy IT na Zamku)

2.07 Wokół miejskich murów, prowadzi Maciej Russek
9.07 Rekrut w Cieszynie - spacer po cieszyńskich koszarach (UWAGA: start spaceru przy Moście Wolności)
16.07 Spacer z PTTK
23.07 Zamach cieszyński - śladami zamachu z 1918 roku oraz początków Rady Narodowej Księstwa
Cieszyńskiego
6.08 Moderna cieszyńska - prowadzi p. Przemysław Czernek
13.08 Spacer z PTTK
20.08 Spacer przyrodniczy - prowadzi p. Aleksander Dorda
 

mailto:mrussek@zamekcieszyn.pl
mailto:jmalorny@zamekcieszyn.pl


INNE PROPOZYCJEINNE PROPOZYCJE

Osiedlowe Centrum Kultury i RekreacjiOsiedlowe Centrum Kultury i Rekreacji
27 czerwca o godz. 16.00 OCKiR zaprasza dzieci z osiedla Piastowskiego w Cieszynie na plac zabaw przy ulicy
Polnej. Z okazji rozpoczęcia wakacji organizatorzy przygotowali dla wiele atrakcji m.in. gry, zabawy, malowanie
buziek, popcorn, wata cukrowa - wszystko z fundacją SIEMANKO.
Do tego z głośnika rozbrzmiewać będzie muzyka od samego DJ Hoody A, będzie też można zrobić pamiątkowe
zdjęcia z Fotobudką Cieszyn, i wiele innych (org. FAS Cieszynianka, SM Cieszynianka, SM „Osiedle Piastowskie”).
ZAPRASZAMY! Wstęp wolny!

ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 6

PRACOWNIA JĘZYKOWA KREATIVOPRACOWNIA JĘZYKOWA KREATIVO  
ul. Bielska 136   

opieka nad dziećmi w godz. 8:30-15:30
fantastyczna kadra z kwalifikacjami do pełnienia funkcji wychowawcy na półkoloniach i bogatym
doświadczeniem
 legalne i bezpieczne półkolonie zgłoszone do kuratorium
obiad
woda do picia bez ograniczeń
pizza, lody 
ubezpieczenie
super ciekawe warsztaty; robotyka i programowanie LEGO; sprawdzone i uwielbiane przez dzieci zabawy
grupy maks. 15 osób
program dostosowany do wieku 6 - 12 lat
pamiątkowy T-shirt
fotorelacja na Facebooku, aby nic rodzicom nie umknęło 😉
wycieczka 

Jak co roku organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji, ciekawych warsztatów, zabawy na świeżym powietrzu
i bardzo dużo ruchu. Planują także fantastyczne wycieczki 



Studio Tańca PassoStudio Tańca Passo  

Moc atrakcji i dobrej zabawy!
Park Rozrywki Legendia
Park w Dechę
basen miejski
warsztaty taneczne
warsztaty tematyczne
animacje z SIEMANKO Cieszyn 
zabawy na świeżym powietrzu
gry planszowe i piłkarzyki
skręcanie balonowych figurek
pyszne obiady i podwieczorki
cena 649,00 zł 

Aktywne półkolonie dla dzieci - ostatnie wolne miejsca! letnia półkolonia dla dzieci w wieku 6-13 lat
Dwa turnusy:
27.06-1.07 i 25-29.07
godz. 7.45-16.15

Wypoczynek zgłoszony do Śląskiego Kuratorium Oświaty, wykwalifikowana kadra wychowawców, brak
dodatkowych opłat, możliwość wykorzystania bonu turystycznego. Kontakt: 510 058 118.

ul. Towarowa 5

Centrum Edukacji MuzycznejCentrum Edukacji Muzycznej
półkolonie dla dzieci w wieku 7-13 lat
11.07-15.07 (I turnus)
18.07-22.07 (II turnus)
1.08-5.08 (III turnus)
8.08-12.08 (IV turnus)

koszt 550 zł obejmuje: 
atrakcje
wyżywienie
transport
opiekę kadry

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie

basen miejski
park trampolin w Bielsku-Białej (II i IV turnus)
wodny park Tychy (I i III turnus)
kino
warsztaty akrobatyczne
warsztaty bumbumrurkowe
zabawy na świeżym powietrzu
gry planszowe
taniec
gra miejska
piknik
ognisko

Atrakcje:

kontakt: 608 488 071



 

 


