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Pomysł na... ferie w mieście
Data publikacji: 28.01.2012 16:50

Nie masz pomysłu na ferie? Przyjdź do Biblioteki, obejrzyj film i wygraj konkurs! - zachęca
Magdalena Strządała z BM w Cieszynie. To jednak nie jedyna propozycja na zimowe ferie w
mieście ...

W czasie ferii zimowych Biblioteka Miejska w Cieszynie zaprasza wszystkich chętnych na bezpłatne
projekcje ﬁlmów. W miłej atmosferze, przy kawie i ciastku, możesz obejrzeć ﬁlm i wziąć udział w
konkursie.
Każda z trzech projekcji połączona będzie z konkursem, związanym tematycznie z wyświetlanym ﬁlmem. - Filmy
wyświetlane są w ramach projektu „Ferie z ﬁlmem w bibliotece”, realizowanego jako element programu
„Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece”, prowadzonego z inicjatywy Fundacji Centrum Edukacji
Obywatelskiej oraz Stowarzyszenia Nowe Horyzonty” - wyjaśnia Magdalena Strządała z Biblioteki Miejskiej w
Cieszynie.
W bezpłatnych seansach filmowych może uczestniczyć każdy chętny...
- Są to ﬁlmy głównie o tematyce społeczno - ekologicznej – dodaje M. Strządała – Każda projekcja będzie
wiązała się z konkursem. Wystarczy obejrzeć uważnie produkcję, wypełnić kartę pytań i atrakcyjna
nagroda może być w naszych rękach...
Harmonogram projekcji:
6.02.2012 (poniedziałek), godz. 11.00 – „Recepta na klęskę”, reż. John Webster
7.02.2012 (wtorek), godz. 11.00 – „Wiek głupoty”, reż. Franny Armstrong
8.02.2012 (środa), godz. 11.00 – „Krokodyle z przedmieścia”, reż. Christian Ditter

To jednak nie jedyna propozycja Biblioteki Miejskiej w Cieszynie na czas zimowej „laby”. Oddział dla dzieci w
godzinach dopołudniowych zaprasza grupy zorganizowane na lekcje tematyczne połączone z formami
zabawowymi. Nie zabraknie więc i zajęć ekologicznych, regionalnych oraz spotkań z cyklu „Pokochaj lekturę”.
ODDZIAŁ DLA DZIECI BM PROPONUJE RÓWNIEŻ:
30.01. godz.15.00 – Gry i zabawy integracyjne
31.01. godz.15.00 – Poznaj Nilsa – zajęcia literackie
01.02. godz.15.00 – Przez Szwecję ze stadem gęsi – zajęcia plastyczne
03.02. godz.15.00 – Cudowna podróż – zajęcia literackie
06.02. godz.15.00 – Podróż do Laponii – zajęcia plastyczne
07.02. godz.15.00 – Hej Nils – gry i zabawy językowe
08.02. godz.15.00 – Przemiany i powroty – zajęcia literackie
10.02. godz.15.00 – Do zobaczenia Szwecja – zajęcia literackie
Ciekawą propozycję dla najmłodszych mieszkańców przygotował również Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom
Narodowy”. Zima w mieście wcale nie musi być nudna...
COK DOM NARODOWY „ZIMA W MIEŚCIE” (30. I.-12 II 2012)

30.01. godz. 16.00 - szkółka szachowa dla najmłodszych
1.02. godz. 9.00-11.00 (dla młodzieży 12-18 lat) „ROZTAŃCZONE FERIE” - warsztaty breakdance – prowadzenie
Centrum Tańca i Ruchu IMPULSO
1.02. godz 11.00-13.00 (dla młodzieży 12-18 lat) „ROZTAŃCZONE FERIE” - warsztaty streeat dance, danceholl –
prowadzenie Centrum Tańca i Ruchu IMPULSO
2.02. godz. 10.00 - „ZIMOWE PEJZAŻE” – warsztaty malowania na szkle
3.02. godz. 10.00 - „PAPIEROWE KRÓLESTWO” – teatr cieni
6.02. godz. 16.00 - szkółka szachowa dla najmłodszych
6-7.02. godz. 11.00 - BAŁWANKOWE DZWONECZKI – zajęcia w pracowni ceramicznej
8.02. godz. 10.00 – 11.00 (dla dzieci 7 – 10 lat) „ROZTAŃCZONE FERIE” - new style kids warsztaty – prowadzenie
Centrum Tańca i Ruchu IMPULSO
9.02. godz. 10.00 „MAKARONIKOWE OZDOBY” - warsztaty
10.02. .godz. 10.00 „ZIMOWA STOŁÓWKA” - robimy karmnik dla ptaków
(zapisy, ilość miejsc ograniczona, wstęp: 3 zł)
Co jeszcze w Cieszynie?
„BASEN za ZETA" – czyli codziennie zajęcia sportowo-rekreacyjne w wodzie, nauka pływania gry i zabawy w
basenie. Od 30.01 – 03.02.2012, godz. 10.00 - 10.45 - szkoły podstawowe oraz 11.00 - 11.45 – gimnazja (basen
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie ul. Paderewskiego 9)
„LODOWISKO za ZETA" - czyli od poniedziałku do piątku zajęcia sportowo-rekreacyjne. Dla chętnych nauka jazdy,
zajęcia z curlingu gry i zabawy na lodowisku. Zajęcia ruszą 06.02 – 10.02.2012 w godzinach 10.00-11.45 (sztuczne
lodowisko w hali widowiskowo-sportowej w Cieszynie, ul. Sportowa 1)
„Feryjna akademia sztuk Walki" - poniedziałki, środy i piątki od 30.01 do 10.02.2012, godziny zajęć: 10.00 - 11.30
(sala treningowa KS „Shindo" ul. Śrutarska 39)
„ Feryjna szkoła tańca Impulso" - termin zajęć: wtorki i czwartki od 30.01 do 10.02.2012, godziny zajęć: 11.00 –
12.30 (sala treningowa KS „Shindo" ul. Śrutarska 39, Szkoła Tańca „Impulso" )
Feryjne warsztaty tenisa stołowego - od poniedziałku do piątku, od 30.01 do 10.02.2012, w godzinach 10.0013.00, (sala Schroniska Młodzieżowego ul. Błogocka 24)
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