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1. CIESZYŃSKIE PUBLICZNE SZKOŁY PODSTAWOWE 

 

 

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 

a) Forma działań: półkolonia 

Termin realizacji: 29.06. – 10.07.2020 r. 

Godziny zajęć: 8.00 – 14.00 

Planowana liczba uczestników: ok. 60 uczniów (klasy I-V) 

Uczestnicy będą mieli zapewnione wyżywienie na stołówce szkolnej (śniadania 

i obiady).  

Koszt uczestnictwa: 180 zł  

Planowana kwota dofinansowania z budżetu miasta 6 000 zł.  

 

b) Forma działań: zajęcia rekreacyjne (sportowe) 

Termin realizacji: 29.06. – 10.07.2020 r. 

Godziny zajęć: 10.00 – 13.00 

Planowana liczba uczestników: ok. 30 uczniów 

Planowana kwota dofinansowania z budżetu miasta 750 zł.  

 

2) Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. 4 Pułku Strzelców 

Podhalańskich 

W szkole odbywać się będą zajęcia sportowe organizowane i prowadzone przez 

Stowarzyszenie - Klub Stela Cieszyn 

Termin realizacji: 29.06 - 10.07.2020 r. w dwóch grupach: 

Godziny zajęć: 9.00 - 12.30 grupa uczniów młodszych (3 grupy po 12 osób), opiekun 

Paweł Łysień; 16.00 - 18.00 grupa uczniów starszych, opiekun Jacek Bortliczek 

(nauczyciel SP 2) i Szymon Kałuża. 

W zajęciach uczestniczą również uczniowie SP2. Zajęcia dopołudniowe prowadzone 

są w ramach Szkolnego Projektu SMOK. 

 

3) Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka 

Forma działań: półkolonia 

Termin realizacji: 27.07. - 07.08.2020 r. 

Godziny zajęć: 8.00 – 15.00 

Planowana liczba uczestników: 30 uczniów 
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Koszt uczestnictwa: 160 zł 

Wyżywienie zapewnione przez szkołę (śniadanie, obiad, podwieczorek).  

Planowana kwota dofinansowania z budżetu miasta 3 000 zł.  

 

4) Szkoła Podstawowa Nr 4 

Forma działań: półkolonia 

Termin realizacji: 10.08. – 21.08.2020 r. 

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 

Planowana liczba uczestników: 22 uczniów 

Koszt uczestnictwa: 110-130 zł za tydzień  

Wyżywienie zapewnione przez szkołę w cenie uczestnictwa (śniadania i obiady). 

Planowana kwota dofinansowania z budżetu miasta 2 200 zł.  

 

5) Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi 

Forma działań: półkolonia 

Termin realizacji: 29.06. - 10.07.2020 r. 

Godziny zajęć: 8.00 – 14.00 

Planowana liczba uczestników: 30 uczniów 

Koszt uczestnictwa: 180 zł/ 10 dni 

Wyżywienie zapewnione przez szkołę na stołówce szkolnej (śniadanie i obiad) 

Planowana kwota dofinansowania z budżetu miasta 3 000 zł.  

 

6) Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi 

Forma działań: półkolonia 

Termin realizacji: 29.06. - 10.07.2020 r. 

Godziny zajęć: 7.30 – 15.00 

Planowana liczba uczestników: 36 uczniów 

Koszt uczestnictwa: 120 zł/tydzień 

Wyżywienie zapewnione przez szkołę w cenie uczestnictwa (śniadania i obiady). 

Planowana kwota dofinansowania z budżetu miasta 3 600 zł.  
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7) Szkoła Podstawowa Nr 7 

Forma działań: półkolonia 

Termin realizacji: 13.07. - 24.07.2020 r. 

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 

Planowana liczba uczestników: 100 uczniów 

Koszt uczestnictwa: bezpłatne 

Wyżywienie zapewnione przez szkołę na stołówce szkolnej - opłata za posiłek. 

Planowana kwota dofinansowania z budżetu miasta 10 000 zł.  

 

 

Program zajęć zostanie dostosowany do wytycznych Ministerstwa Edukacji 

w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju.  
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2. WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI MIASTA - ORGANIZACJE 

POZARZĄDOWE I PARAFIE 

 

1) Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” 

Forma działań: Półkolonia socjoterapeutyczna „Wakacje w Kontakcie” 

Termin realizacji: 06.07. – 31.07.2020 r. 

Planowana liczba uczestników: 50 

Kwota przyznanej dotacji: 5 000 zł 

 

2) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Cieszynie 

Forma działań: Kolonia letnia – Pogorzelica z elementami programu profilaktycznego 

„Spójrz inaczej” 

Termin realizacji: 31.07. – 13.08.2020 r. 

Planowana liczba uczestników: 55 

Kwota przyznanej dotacji: 10 300 zł 

 

3) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Cieszynie 

Forma działań: Aktywne lato z TPD – półkolonia letnia dla dzieci z cieszyńskich szkół 

podstawowych z programem profilaktycznym 

Termin realizacji: 29.06. – 10.07.2020 r. 

Planowana liczba uczestników: 120 

Kwota przyznanej dotacji: 12 000 zł 

 

4) Klub Sportowy Luce Cieszyn 

Forma działań: organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży zameldowanych na 

terenie Gminy Cieszyn w Gąskach z przeprowadzeniem programu profilaktycznego 

Termin realizacji: 11.07. – 23.07.2020 r. 

Planowana liczba uczestników: 30 

Kwota przyznanej dotacji: 4 290 zł 
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3. WYDZIAŁ SPORTU URZĘDU MIEJSKIEGO W CIESZYNIE 

 

(organizacja wszystkich imprez, zajęć oraz funkcjonowanie obiektów jest uzależnione 

od aktualnej sytuacji epidemiologicznej) 

 

 

V Otwarte Mistrzostwa Śląska w siatkówce plażowej 

DATA: 25-26 lipca 2020 r. 

Miejsce: boiska do siatkówki plażowej znajdujące się na Kąpielisku Miejskim w Cieszynie 

przy al. Jana Łyska 23. Amatorski turniej kobiet i mikstów. 

Organizatorem imprezy jest Wydział Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie, a swoim 

patronatem objął te rozgrywki Śląski Związek Piłki Siatkowej.   

 

Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży prowadzone przez pracowników WS 

 

Nazwa: Animacje sportowe dla dzieci i młodzieży 

Miejsce: Hala Widowiskowo – Sportowa im. Cieszyńskich Olimpijczyków i inne obiekty na 

terenie miasta. 

Grupa docelowa: dzieci i młodzież z cieszyńskich szkół 

Okres: lipiec - sierpień 

Opis: animacje sportowe, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży 

 

Nazwa: Cieszyńska Liga Piłki Nożnej Ulicznej 

Miejsce: boisko do piłki nożnej ulicznej przy Hali Widowiskowo – Sportowej im. 

Cieszyńskich Olimpijczyków. 

Grupa docelowa: dzieci z cieszyńskich szkół podstawowych (klasy 4 – 8). 

Okres: lipiec - sierpień 

Opis: rozgrywki piłki nożnej ulicznej w systemie „każdy z każdym” (mecz i rewanż). 

 

Zajęcia sportowo-rekreacyjne realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2020 z zakresu 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych 

zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz otwartych imprez sportowo-rekreacyjnych dla 

dzieci i młodzieży z terenu gminy Cieszyn w okresie wakacji letnich  
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W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 

2020 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja 

cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Cieszyn 

w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych w okresie wakacji letnich 2020, przyznano 

dotacje na następujące projekty: 

  

1. KS MarioSport – zajęcia pływania z elementami ratownictwa wodnego 

2. KS MarioSport – zajęcia tenisa ziemnego 

3. Fundacja TALENT Cieszyn – “Wakacje z Talentem” zajęcia z tenisa stołowego, zajęcia 

z siatkówki oraz zajęcia z tenisa ziemnego 

4. KS LUCE Cieszyn – zajęcia nauki jazdy na rolkach z elementami hokeja 

5. Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu “Anima Pro Activ” – zajęcia sportowo-

rekreacyjne o charakterze multidyscyplinarnym oraz “Wakacyjne Igrzyska”. 

  

W związku z tym, że obecnie kluby te muszą złożyć aktualizację swoich ofert, więcej 

szczegółów poznamy później. Wszelkie informacje zostaną zamieszczone na stronie 

sport.cieszyn.pl. 

  

OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE WYDZIAŁU SPORTU URZĘDU 

MIEJSKIEGO W CIESZYNIE  

 

HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA ul. SPORTOWA 1 

ROLKOWISKO, KORTY DO BADMINTONA 

Godziny otwarcia:  10.00 – 20.00 pon – pt, 14.00 – 20.00 sob-nd 

W miesiącach letnich w hali  można skorzystać z rolkowiska o wymiarach 60m x 30m lub 

z kortów do badmintona. Hala sportowa służyć może również jako boisko do koszykówki, 

siatkówki, piłki ręcznej i halowej piłki nożnej po wcześniejszym uzgodnieniu. 

 

 

KĄPIELISKO MIEJSKIE al. JANA ŁYSKA 23  

Godziny otwarcia w lipcu 9.30-19.30 (codziennie) 

Godziny otwarcia w sierpniu 9.30-19.00 (codziennie) 

Basen Miejski planuje się udostępnić od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 r. Na terenie kąpieliska 

można skorzystać z dużego basenu o wymiarach olimpijskich 50m x 25m, mniejszego 
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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 - 14.00 – 20.00 pon – pt, 10.00 – 20.00 sob-nd 

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. Obok znajduje się 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 – 20.00 (codziennie) 

Do  dyspozycji grających są 4 w pełni przygotowane korty tenisowe o nawierzchni ceglanej, 

w tym dwa oświetlone.  

 

BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ ULICZNEJ ul. Sportowa 1 

Godziny otwarcia: 10.00 – 20.00 (codziennie) 

Boisko rozłożone jest za Halą Widowiskowo – Sportową im. Cieszyńskich Olimpijczyków 

przy ul. Sportowej 1 w Cieszynie od strony Al. Piastowskiej. 

 

ZASADY UDOSTĘPNIANIA OBIEKTÓW 

Cenniki poszczególnych obiektów znajdują się na stronie sport.cieszyn.pl oraz 

w poszczególnych obiektach.  
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4. COK DOM NARODOWY – KULTURALNE LATO Z COK 

 

Na wakacyjnych zajęciach w COK dzieci spędzą miło i kreatywnie czas. Będą tworzyć 

i działać: malować, rysować, kleić, robić przestrzenne elementy, poznawać nowe zagadnienia 

związane z kulturą, a także śpiewać, tańczyć i uczyć się układów tanecznych. Każdy tydzień 

zakończy się wernisażem powstałych prac i prezentacją tańców. 

 

29.06 – 3.07. Zajęcia taneczno - muzyczno - artystyczne 

6 – 10.07. Zajęcia ze sztuką: Ekspresjonizm 

13 – 17.07. Zajęcia taneczno - muzyczno - artystyczne 

20 – 24.07. Zajęcia taneczno - muzyczno - artystyczne 

27 – 31.07. Zajęcia muzyczno - artystyczne 

27 – 31.07. Młodzieżowa Grupa Twórcza 

3 – 7.08. Zaczarowany Kołowrotek  

3 – 7.08. Młodzieżowa Grupa Twórcza 

10 – 14.08. Zajęcia ze sztuką: Popart 

17 – 21.08. Zajęcia taneczno - muzyczno- artystyczne 

 

Zajęcia organizowane są : 

– zgodnie z wytycznymi MKiDN pod względem bezpieczeństwa przed COVID–19. 

– w godzinach od 9.00 do 16.00. 

– dla dzieci w wieku 6–12 lat, dla młodzieży w wieku 12–16 lat. 

Koszt: 200 zł  

Cena zawiera II śniadanie, obiad, opiekę instruktora i materiały na zajęcia.  

Ilość miejsc ograniczona. Zapisy pod nr tel. 668 860 354 lub 33 851 07 11. 

 

* Zajęcia „Zaczarowany Kołowrotek” realizowane są w ramach projektu „Kaj indzi inakszy 

u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego” są darmowe. 
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5. BIBLIOTEKA MIEJSKA – ODDZIAŁ DLA DZIECI 

 

I PRACOWNIA MULTIMEDIALNA „TWOJE MEDIA” 

 

Oferta dla grup zorganizowanych: 

● e- czasopismo artystyczne (preferowany wiek uczestników: 10-14 lat) 

Czas trwania: 2-2,5h  

Opis: podczas zajęć stworzymy czasopismo internetowe z wykorzystaniem fotografii, kolażu, 

ilustracji. Całość zostanie opublikowana na platformie issuu.com 

 

● Zbuduj miasto! (preferowany wiek uczestników: 7-12 lat) 

Czas trwania: 2-2,5h 

Opis: warsztat inspirowany książkami o architekturze, życiu w mieście, podczas zajęć dzieci 

stworzą tekturową makietę miasta z ich marzeń – spełniających różnorodne potrzeby, 

w którym wszyscy mogą wieść szczęśliwe życie 

 

● Zabawy ze sztuką (preferowany wiek uczestników: grupa młodsza 7-14 lat, grupa starsza: 

10-14 lat) 

Czas trwania: 2-2,5h 

Opis: inspirowane książką „Zróbmy sobie arcydziełko” warsztaty przybliżające nurty sztuki 

XX wieku – dadaizmu, surrealizmu i kubizmu. Podczas zajęć przygotujemy dzieła sztuki 

inspirowane artystami i artystkami, którzy zrewolucjonizowali sztuki wizualne. 

 

● Studio portretowe – wyjątkowa fotobudka (preferowany wiek uczestników: grupa 

młodsza 7-14 lat, grupa starsza: 10-14 lat) 

Czas trwania: 2-2,5h 

Opis: podczas zajęć dzieci zamienią się w fotografów/fotografki i modeli/modelki przygotują 

sesje zdjęciowe, a następnie wykonają i wydrukują swoje fotografie. 

 

● Wakacyjna pocztówka z Cieszyna – zaprojektuj sam/a! (preferowany wiek uczestników: 

10-14 lat) 

Czas trwania: 2-2,5h  

Opis: podczas zajęć dzieci zaprojektują pocztówki z Cieszyna inspirowane archiwalnymi 

fotografiami miasta. 
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● Sceny z życia zabawek – warsztaty fotograficzne (preferowany wiek uczestników: 7-12 

lat) 

Czas trwania: 2-2,5h 

Opis: podczas zajęć dzieci zamienią się w fotografów/fotografki i przygotują sesje 

fotograficzne, których bohaterami będą małe zabawki (figurki z klocków lego itp.)  

 

● Książka – jak to się robi (preferowany wiek uczestników: grupa młodsza: 7-10 lat, grupa 

starsza: 12-14 lat) 

Czas trwania: 2-2,5h 

Opis: podczas zajęć uczestnicy i uczestniczki przygotują artbooka – dużą książkę artystyczną                                        

z wykorzystaniem kolażu, technik plastycznych. 

 

● Podróże – małe i duże (preferowany wiek uczestników: grupa młodsza: 7-10 lat, grupa 

starsza: 12-14 lat) 

Czas trwania: 2-2,5h 

Opis: podczas zajęć poznamy zwyczaje innych kultur, dowiemy się kim jest 

etnograf/etnografka na czym polega taka praca, użyjemy wyobraźni, atlasów, map, a finalnie 

wykonamy i wydrukujemy zdjęcia z podróży. 

 

● Poznaj Filmową Kronikę Kobiet (preferowany wiek uczestników: grupa młodsza: 7-10 

lat, grupa starsza: 12-14 lat) 

Czas trwania: 2-2,5h 

Opis: podczas zajęć uczestnicy i uczestniczki poznają sylwetki kobiet, które w znaczący 

sposób wpłynęły na historię Cieszyna i okolic, a następnie wezmą udział w zadaniach, 

zabawach, które utrwalą znajomość regionalnej kultury. 

 

● Krótka forma animowana (preferowany wiek uczestników: grupa młodsza: 7-10 lat, 

grupa starsza: 12-14 lat) 

Czas trwania 2-2,5h 

Opis: krótki kurs historii filmu i praktyczny kurs „jak to się robi” pozwolą uczestnikom 

zapoznać się z techniką animacji poklatkowej i stworzyć etiudę animowaną. 

UWAGA! Obowiązywać będą wcześniejsze zapisy - kontakt tel. 33 85 20 710 wew. 12 lub 

osobisty w Pracowni multimedialnej „TWOJEmedia” - Biblioteka Miejska w Cieszynie 

ul. Głęboka 15. 
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Oferta cykliczna dla dzieci uczestniczących indywidualnie: 

1. NAZWA WYDARZENIA: Było/nie ma 

OPIS: warsztaty kuratorskie ma w ramach cyklu „Wakacje w Pracowni Multimedialnej” 

TERMIN: 22-26 czerwca 2020r., godz. 10.00 

ODBIORCA: dzieci w wieku 8-13 lat 

 

2. NAZWA WYDARZENIA: Fotoeksperymenty 

OPIS: warsztaty fotografii artystycznej w ramach cyklu „Wakacje w Pracowni 

Multimedialnej” 

TERMIN: 13-17 lipca, godz. 10.00 

ODBIORCA: dzieci w wieku 8-13 lat 

 

3. NAZWA WYDARZENIA: Filmowa Kronika Kobiet 

OPIS: warsztaty filmowe w ramach cyklu „Wakacje w Pracowni Multimedialnej” 

TERMIN: 24-29 sierpnia, godz. 10.00 

ODBIORCA: dzieci w wieku 8-13 lat  

 

II ODDZIAŁ DLA DZIECI 

 

Oferta dla grup zorganizowanych: 

 „Bajki w zielonych sukienkach”- warsztaty o charakterze ekologicznym, prowadzone 

w oparciu o literaturę dziecięcą, wzbogacone o gry, zajęcia ruchowe, dramowe, quizy 

i konkursy wiedzowe. 

 „Psiejsko-czarodziejsko”- warsztaty mające na celu rozbudzanie fascynacji światem 

zwierząt i przygotowanie dzieci do właściwego kontaktu z czworonożnymi 

przyjaciółmi. 

 „Czerwone krzesło”- lekcja biblioteczna z cyklu Pokochaj lekturę. 

              W oparciu o tytułową pozycję dzieci zostaną wprowadzone do magicznego świata 

książek i zachęcone do czytania tej lektury i innych. 

 

Oferta skierowana do dzieci w wieku 7- 13 lat. UWAGA! Obowiązywać będą wcześniejsze 

zapisy - kontakt tel. 33 85 20 710 wew.15 lub osobisty Oddział dla dzieci, Biblioteka Miejska 

w Cieszynie, ul. Głęboka 15. 
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Oferta cykliczna dla dzieci uczestniczących indywidualnie: 

 

1. NAZWA WYDARZENIA: Kino Vintage (poniedziałki) 

OPIS: projekcja bajek i filmów dla dzieci na starym, diaskopowym projektorze 

w pomieszczeniach piwnicznych Biblioteki Miejskiej 

TERMINY: 06,13,20,27 lipca, 3,10,17,24,31 sierpnia 2020 r., godz. 14.00 

ODBIORCA: dzieci w każdym wieku  

 

2. NAZWA WYDARZENIA: Strefa czytania (wtorki) 

OPIS: otwarte warsztaty literacko – plastyczne  

TERMINY: 07,14,21,28 lipca, 04,11,18,25 sierpnia, godz. 14.00 

ODBIORCA: dzieci w każdym wieku  

 

3. NAZWA WYDARZENIA: COOLturalnie (środy) 

OPIS: otwarte warsztaty edukcyjno- wychowawcze  

TERMINY: 01,08,15,22,29 lipca oraz 05,12,19,26 sierpnia 2020 r., godz. 14.00 

ODBIORCA: dzieci w każdym wieku  

 

4. NAZWA WYDARZENIA: WyGRYwamy (piątki) 

OPIS: turnieje gier planszowych  

TERMINY: 03,10,17,24 i 31 lipca, 07,14,21,28 sierpnia, godz. 14.00 

ODBIORCA: dzieci w każdym wieku  

 

KOSZT AKCJI:  

pracownicy Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, tak jak co roku, zrealizują akcję „Wakacje 

z Biblioteką” w ramach powierzonych obowiązków, nie będą generowane koszty dodatkowe 

za prowadzenie zajęć. 
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6. KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA 

 

 

W czasie zbliżających się letnich wakacji Książnica Cieszyńska zaprasza wszystkich 

zainteresowanych, szczególnie zaś uczniów szkół podstawowych, do udziału w zajęciach 

i warsztatach poświęconych dziejom książki. Zajęcia, ilustrowane mini pokazami 

interesujących rękopisów i druków, wzbogacone multimedialnymi prezentacjami oraz nauką 

praktycznego korzystania ze zbiorów biblioteki, odbywać się będą w każdy poniedziałek, 

poczynając od 6 lipca aż do 31 sierpnia 2020 r. w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej, przy 

ul. Menniczej 46 w Cieszynie. Udział w pokazach i warsztatach jest bezpłatny (z wyjątkiem 

warsztatów: Malowanie na wodzie, czyli kolorowy świat marmurków). 

Spotkania dla zorganizowanych grup będą się rozpoczynać o godz. 9.00 oraz 11.00. 

Pomiędzy spotkaniami wyznaczona jest przerwa przeznaczona na zdezynfekowanie 

pomieszczenia. Jednorazowo w spotkaniu może uczestniczyć nie więcej niż 15 osób 

(z wyjątkiem warsztatów: Malowanie na wodzie, czyli kolorowy świat marmurków, w których 

udział wziąć może nie więcej niż 12 osób). W przypadku zwiększonego zainteresowania 

określonymi zajęciami, możliwe jest ich powtórzenie w innym terminie po uzgodnieniu 

z prowadzącym bibliotekarzem lub konserwatorem. Opiekunowie grup zorganizowanych 

proszeni 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. 

Książnica nie zapomina również o indywidualnych odbiorcach, których zaprasza w każdy 

poniedziałek o godz. 13.00. Oferta dotycząca tematyki otwartych spotkań została również 

ujęta w poniższym harmonogramie. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Gotowość udziału 

w zajęciach należy zaanonsować telefonicznie, dzwoniąc do prowadzącego dane spotkanie 

najpóźniej w piątek poprzedzający termin tegoż spotkania. W zajęciach może brać udział nie 

więcej niż 12 osób jednocześnie. 

 

 



16 

 

Harmonogram zajęć i warsztatów 

Lipiec 

06.07.2020 

Zajęcia grupowe: 

Godz. 9.00 

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) 

 

Godz. 11.00 

Ekologiczne przyciski – wykonanie z materiałów typu: kamienie, kawałki drewna, 

buteleczki, piasek etc. prezentu dla rodziny czy przyjaciół. 

Indywidualny, jednorazowy, bezpieczny pakiet do wykorzystania (przygotowany przez 

prowadzącego, alternatywnie istnieje możliwość przyniesienia własnych materiałów 

zebranych w domu lub na spacerze). 

(prowadzenie Aleksandra Golik-Prus, tel. +33 851 38 43) 

 

Zajęcia dla odbiorców indywidualnych:: 

Godz. 13.00 

Pierwsze kroki do biblioteki – jak korzystać ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej – zajęcia 

w przystępny sposób przybliżające wiedzę o korzystaniu ze zbiorów bibliotecznych 

(nie tylko Książnicy Cieszyńskiej) i pozwalające zyskać umiejętność posługiwania się 

bibliografiami, katalogami, komputerowymi bazami danych, zasobami cyfrowymi itd. 

Uczestnicy zdobędą kompetencje niezbędne do wyszukiwania różnego rodzaju wiadomości, 

w tym i tych wydawałoby się trudno dostępnych. 

(prowadzenie Halina Morawiec, tel. +33 851 38 41) 
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13.07.2020 

 

Zajęcia grupowe: 

 

Godz. 9.00 

Palcem po mapie – ciekawostki dawnej i współczesnej kartografii – odkrywanie białych 

plam na dawnych mapach (zajęcia na reprodukcjach, puzzle..., gra „państwa miasta”) 

(prowadzenie Krzysztof Kleczek, tel. +33 851 38 43) 

 

Godz. 11.00 

Regionalne wyklejanki – wykonanie zakładki, jednorazowej podkładki lub serwetki 

z papieru kolorowego lub kolorowych gazet w kształcie np. gwiazdki cieszyńskiej czy 

czosnku niedźwiedziego. 

Indywidualny, jednorazowy, bezpieczny pakiet do wykorzystania (przygotowany przez 

prowadzącego, alternatywnie istnieje możliwość przyniesienia własnych materiałów 

zebranych w domu lub na spacerze). 

(prowadzenie Aleksandra Golik-Prus, tel. +33 851 38 43) 

 

Zajęcia dla odbiorców indywidualnych:: 

 

Godz. 13.00 

Biblioteka jednocześnie naukowa, zabytkowa oraz publiczna – czym jest Książnica 

Cieszyńska? 

Czym jest Książnica Cieszyńska? Jakie są jej dotychczasowe dzieje, a jakie plany na 

przyszłość? Czym na co dzień zajmują się jej pracownicy? Jakie inicjatywy badawcze podjęła 

nasza biblioteka oraz jakie projekty zrealizowała? Jak wygląda praca w zabytkowej, 

a jednocześnie w pełni nowoczesnej bibliotece naukowej? W trakcie prelekcji połączonej ze 

zwiedzaniem biblioteki będą mogli Państwo dowiedzieć się szeregu podstawowych 

informacji na temat historii, zadań oraz funkcjonowania Książnicy Cieszyńskiej, co umożliwi 

poznanie wyjątkowej specyfiki tego miejsca oraz pełnego spektrum naszej oferty 

i działalności. Prelekcja + zwiedzanie, hall i antresola wokół biblioteki Szersznika 

(prowadzenie Artur Lewandowski, tel. +33 851 38 42) 
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20.07.2020 

 

Zajęcia grupowe: 

 

Godz. 9.00 

Malowanie na wodzie, czyli kolorowy świat marmurków - 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, narodził się na terenie Dalekiego Wschodu, a swój rozkwit przeżywał w Europie 

w XIX i na początku XX w. 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. Warsztaty w grupach 

do 10-12 osób, potrwają ok. 2 godziny. Uczestnicy dostaną wszystkie niezbędne materiały 

oraz fartuchy ochronne, wskazane jest jednak posiadanie własnych ubrań roboczych.  

(prowadzenie Dorota Majowska, tel. +33 851 38 47)  

Koszt (dla całej grupy): 200 zł. 

 

Godz. 11.00 

Poznajemy swoje zwierzątka domowe – narysowanie lub namalowanie swojego psa, kota, 

myszki, żółwia i opowiedzenie innym wybranej historyjki z jego życia.  

Indywidualny, jednorazowy, bezpieczny pakiet do wykorzystania (przygotowany przez 

prowadzącego, ewentualnie propozycja przyniesienia ze sobą materiałów zebranych 

w domu lub na spacerze). 

(prowadzenie Aleksandra Golik-Prus, tel. +33 851 38 43) 

 

Zajęcia dla odbiorców indywidualnych: 

 

Godz. 13.00 

Imponująca biblioteka epoki oświecenia – dzieło życia ks. Leopolda Jana Szersznika 

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 
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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. Wykład + 

zwiedzanie biblioteki Szersznika (z perspektywy antresoli) + prezentacja multimedialna. 

(prowadzenie Artur Lewandowski, tel. +33 851 38 42) 

 

27.07.2020 

Zajęcia grupowe: 

Godz. 9.00 

Palcem po mapie – ciekawostki dawnej i współczesnej kartografii – odkrywanie białych 

plam na dawnych mapach (zajęcia na reprodukcjach, puzzle..., gra „państwa miasta”) 

(prowadzenie Krzysztof Kleczek, tel. +33 851 38 43) 

 

Godz. 11.00 

Ekologiczne przyciski – wykonanie z materiałów typu: kamienie, kawałki drewna, 

buteleczki, piasek etc. prezentu dla rodziny czy przyjaciół. 

Indywidualny, jednorazowy, bezpieczny pakiet do wykorzystania (przygotowany przez 

prowadzącego, alternatywnie istnieje możliwość przyniesienia własnych materiałów 

zebranych w domu lub na spacerze). 

(prowadzenie Aleksandra Golik-Prus, tel. +33 851 38 43 

 

Zajęcia dla odbiorców indywidualnych:: 

Godz. 13.00 

Najcenniejsze rara avis ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej  

Jakie bogactwo skrywają zbiory Książnicy Cieszyńskiej? Które spośród tysięcy zachowanych 

białych kruków są najstarsze, najrzadsze, najcenniejsze i dlaczego? Odpowiedź na te pytania 

będą mogli Państwo uzyskać w trakcie zajęć poświęconych prezentacji najcenniejszych 

zabytków piśmiennictwa pochodzących z księgozbiorów historycznych Książnicy 

Cieszyńskiej. Podczas prelekcji uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z panoramą 

najrzadszych i najwartościowszych starych druków oraz rękopisów znajdujących się 

w bogatych zbiorach biblioteki. 

(prowadzenie Artur Lewandowski, tel. +33 851 38 42) 
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Sierpień: 

 

03.08.2020 

 

Zajęcia grupowe: 

Godz. 9.00 

Znam moje miasto – herb Cieszyna – wykonanie własnej propozycji herbu miasta (farby, 

kredki, plastelina, szablony). 

(prowadzenie Krzysztof Kleczek, tel. +33 851 38 43) 

 

Godz. 11.00 

Malowanie na wodzie, czyli kolorowy świat marmurków - 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, narodził się na terenie Dalekiego Wschodu, a swój rozkwit przeżywał w Europie 

w XIX i na początku XX w. 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. Warsztaty w grupach 

do 10-12 osób, trwają ok. 2 godziny. Uczestnicy dostaną wszystkie niezbędne materiały oraz 

fartuchy ochronne, wskazane jest jednak posiadanie własnych ubrań roboczych.  

(prowadzenie: Dorota Majowska tel +33 851 38 47)  

Koszt (dla całej grupy): 200 zł. 

 

Zajęcia dla odbiorców indywidualnych:: 

 

Godz. 13.00 

Zbiory biblioteczne Książnicy Cieszyńskiej w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej 

Czym jest digitalizacja i jak wygląda w praktyce? Jakie są najważniejsze biblioteki i archiwa 

cyfrowe w Polsce i na świecie? Jakie są najciekawsze zdigitalizowane kolekcje i obiekty 

w cyfrowych zbiorach Książnicy Cieszyńskiej? Jak praktycznie korzystać z bibliotek 

cyfrowych na przykładzie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej (kolekcja Książnicy Cieszyńskiej)? 

Wykład + prezentacja multimedialna. 

(prowadzenie Rafał Cholewa, tel. +33 851 38 42) 
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10.08.2020 

 

Zajęcia grupowe: 

 

Godz. 9.00 

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 

spróbować 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) 

 

Godz. 11.00 

Kim jestem – historia rodzinna – sporządzenie drzewa genealogicznego/wywodu przodków 

w oparciu o przygotowane szablony. Uczestnicy przekonają się, że każdy może zajmować się 

historią i odkryć niezbadane do tej pory dzieje własnej rodziny. 

(prowadzenie Krzysztof Kleczek, tel. 33 851 38 43) 

 

 

Zajęcia dla odbiorców indywidualnych:: 

 

Godz. 13.00 

Jak wyglądał Cieszyn w średniowieczu? Ciekawostki związane ze średniowiecznym 

Cieszynem. Jak wyglądał cieszyński zamek? (i co stało na Wzgórzu Zamkowym przed nim?) 

Jak przebiegały mury miejskie? Gdzie chowano zmarłych? Co zostało w Cieszynie po 

tamtych czasach?) 

(prowadzenie Wojciech Święs, tel. +33 851 38 42) 
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17.08.2020 

 

Zajęcia grupowe: 

Godz. 9.00 

Książka w starożytności. Od papirusowego zwoju do papirusowego kodeksu 

Jak nazywał się najstarszy materiał pisarski, którym posługiwali się mieszkańcy starożytnego 

Egiptu? Jak powstawały wykonywane z niego książki i dlaczego zwijano je w zwoje? 

Dlaczego najstarsze pismo egipskie nazywamy hieroglifami? Odpowiedź na te i inne pytania 

związane z historią książki w starożytnym Egipcie będzie można uzyskać w trakcie 

warsztatów, składających się z krótkiej prezentacji multimedialnej oraz z części praktycznej, 

podczas której każdy uczestnik będzie miał okazję zabawić się w starożytnego pisarza 

i samodzielnie wykonać zwój papirusowy, a następnie zapisać go hieroglifami i ozdobić 

egipskimi motywami dekoracyjnymi. Miłośnicy rozwiązywania zagadek będą mieli też 

okazję spróbować swych sił w odczytywaniu najstarszego pisma egipskiego.  

(prowadzenie Jolanta Sztuchlik, tel. +33 851 38 44) 

 

Godz. 11.00 

Regionalne wyklejanki – wykonanie zakładki, jednorazowej podkładki lub serwetki 

z papieru kolorowego lub kolorowych gazet w kształcie np. gwiazdki cieszyńskiej czy 

czosnku niedźwiedziego. 

Indywidualny, jednorazowy, bezpieczny pakiet do wykorzystania (przygotowany przez 

prowadzącego, ewentualnie propozycja przyniesienia ze sobą materiałów zebranych 

w domu lub na spacerze). 

(prowadzenie Aleksandra Golik-Prus, tel. +33 851 38 43) 

 

Zajęcia dla odbiorców indywidualnych:: 

 

Godz. 13.00 

Najkrótsza historia Śląska Cieszyńskiego - uczestnicy zajęć poznają podstawowe 

informacje na temat historii Śląska Cieszyńskiego od czasów najdawniejszych, przez rządy 

Piastów i Habsburgów, aż do XX w. i podział regionu, a także najwybitniejsze postacie 

związane ze Śląskiem Cieszyńskim. Zajęcia zostaną zilustrowane materiałem ze zbiorów 

Książnicy Cieszyńskiej. 

(prowadzenie Wojciech Święs, tel. +33 851 38 42) 
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24.08.2020 

 

Zajęcia grupowe: 

 

Godz. 9.00 

Książka w starożytności. Od papirusowego zwoju do papirusowego kodeksu 

Jak nazywał się najstarszy materiał pisarski, którym posługiwali się mieszkańcy starożytnego 

Egiptu? Jak powstawały wykonywane z niego książki i dlaczego zwijano je w zwoje? 

Dlaczego najstarsze pismo egipskie nazywamy hieroglifami? Odpowiedź na te i inne pytania 

związane z historią książki w starożytnym Egipcie będzie można uzyskać w trakcie 

warsztatów, składających się z krótkiej prezentacji multimedialnej oraz z części praktycznej, 

podczas której każdy uczestnik będzie miał okazję zabawić się w starożytnego pisarza 

i samodzielnie wykonać zwój papirusowy, a następnie zapisać go hieroglifami i ozdobić 

egipskimi motywami dekoracyjnymi. Miłośnicy rozwiązywania zagadek będą mieli też 

okazję spróbować swych sił w odczytywaniu najstarszego pisma egipskiego.  

 (prowadzenie Jolanta Sztuchlik, tel. +33 851 38 44) 

 

Godz. 11.00 

Poznajemy swoje zwierzątka domowe – narysowanie lub namalowanie swojego psa, kota, 

myszki, żółwia i opowiedzenie innym wybranej historyjki z jego życia.  

Indywidualny, jednorazowy, bezpieczny pakiet do wykorzystania (przygotowany przez 

prowadzącego, alternatywnie istnieje możliwość przyniesienia własnych materiałów 

zebranych w domu lub na spacerze). 

(prowadzenie Aleksandra Golik-Prus, tel. +33 851 38 43) 

 

 

Zajęcia dla odbiorców indywidualnych:: 

Godz. 13.00 

Regionalna prasa jako źródło wiedzy o przeszłości - uczestnicy zajęć poznają ogólną 

historię prasy na Śląsku Cieszyńskim, będą mogli porównać kilka tytułów historycznych ze 

współczesnymi gazetami oraz spróbować znaleźć w nich informacje o swoich przodkach. 

Zajęcia zostaną zilustrowane materiałem ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej.  

POSTULOWANE JEST POSIADANIE WŁASNEGO LAPTOPA 

(prowadzenie Wojciech Święs, tel. +33 851 38 42) 
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31.08.2020 

 

Zajęcia grupowe: 

 

Godz. 9.00 

Malowanie na wodzie, czyli kolorowy świat marmurków - 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, narodził się na terenie Dalekiego Wschodu, a swój rozkwit przeżywał w Europie 

w XIX i na początku XX w. 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. Warsztaty w grupach 

do 10-12 osób, trwają ok. 2 godziny. Uczestnicy dostaną wszystkie niezbędne materiały oraz 

fartuchy ochronne, wskazane jest jednak posiadanie własnych ubrań roboczych.  

(prowadzenie: Dorota Majowska tel. +33 851 38 47)  

Koszt (dla całej grupy): 200 zł. 

 

Godz. 11.00 

Znam moje miasto – herb Cieszyna – wykonanie własnej propozycji herbu miasta (farby, 

kredki, plastelina, szablony). 

(prowadzenie Krzysztof Kleczek, tel. +33 851 38 43) 

 

 

Zajęcia dla odbiorców indywidualnych: 

 

Godz. 13.00 

Tajniki pracy konserwatora – uczestnicy dowiedzą się, jak przebiega proces konserwacji 

książek i rękopisów oraz jakie tajemnice kryją w sobie stare oprawy ksiąg. 

(prowadzenie: Łucja Brzeżycka, tel. +33 851 38 47) 
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7. ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ZIEMI CIESZYŃSKIEJ IM. JANINY 

MARCINKOWEJ 

 

 

Półkolonie z Zespołem Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej 

 

Terminy półkolonii: 

17 – 21 sierpnia 2020 r. (ilość miejsc: 15 osób)  

24 – 28 sierpnia 2020 r. (ilość miejsc: 15 osób) 

 

Zapewniamy: 

- opiekę od godz. 8.30 do 15.30  

- zajęcia artystyczne: taneczne, muzyczne, plastyczne 

- gry i zabawy ruchowe (na świeżym powietrzu) 

- wyjście do: muzeum, kina, na ściankę wspinaczkową 

- wyświetlanie bajek  

 

Koszt 200 zł/os/5 dni., cena zawiera: 

- II śniadanie 

- obiad 

- podwieczorek  

- bilety wstępów 

- materiały potrzebne do realizacji zajęć 

- opiekę instruktorów  

 

Zapisy pod nr tel. : 606 636 815   
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8. ZAMEK CIESZYN 

 

 

Zamkowe spotkania z historią - oferta warsztatów z Zamkiem Cieszyn 

 

Cena 200 zł/os 

Zapisy przyjmujemy do 10.07.2020, do godz. 17.00. 

 

 

I turnus - W Gołęszyckim grodzie, 13 – 17.07.2020 (X wiek) 

 

1 Dzień – 9:00 – 15:00 

9:00 – 10:00 – zapoznanie z regulaminem; krótkie wprowadzenie do epoki (wykład) 

10.00 – 12:00 – przygotowywanie stroju wczesnośredniowiecznego - warsztaty farbowania 

tkanin  

12.00 – 13:00 – obiad 

13:00 – 15:00 – pasowanie na mieszkańca wczesnośredniowiecznego grodu 

 

2 Dzień – 9:00 – 15:00 

9:00 – 12:00 – warsztaty wyrobu słowiańskiej biżuterii 

12.00 – 13:00 – obiad  

13:00 – 15:00 – obrzęd odpędzania epidemii - choroby 

 

3 Dzień – 9:00 – 15:00 

9:00 – 15:00 – wycieczka do grodziska w Strumieniu 

 

4 Dzień – 9:00 – 15:00 

9:00 – 12:00 – warsztaty kuchni słowiańskiej  

12.00 – 13:00 – obiad 

13:00 – 15:00 – obrzęd dziękowania bóstwom za urodzaj  

 

5 Dzień – 9:00 – 15:00  

9:00 – 12:00 – warsztaty ceramiki wypalanej w ogniu 

12.00 – 13:00 – obiad  

13:30 – 15:00 – gry i zabawy wczesnośredniowieczne  

 

 

II turnus – Na książęcym dworze, 03 – 07.08.2020 (XIV wiek) 

 

1 Dzień – 9:00 – 15:00 

9:00 – 10:00 – zapoznanie z regulaminem; krótkie wprowadzenie do epoki (wykład) 

10.00 – 12:00 – przedstawienie stroju dworskiego; projektowanie własnego herbu – znaku 

(malowanie na tarczach ze sklejki) 

12.00 – 13:30 – obiad 

13:30 – 15:00 – pasowanie na rycerza i damę dworu 

 

2 Dzień – 9:00 – 15:00 

9:00 – 12:00 – warsztaty budowy makiety zamku 

12.00 – 13:00 – obiad 

13:00 – 15:00 – warsztaty średniowiecznej kaligrafii 
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3 Dzień – 9:00 – 15:00 

9:00 – 12:00 – spacer po Cieszynie szlakiem cieszyńskich Piastów 

12.00 – 13:00 – obiad 

13:00 – 15:00 – konkurs wiedzy o Piastach cieszyńskich ze słodkimi nagrodami 

 

4 Dzień – 9:00 – 15:00 

9:00 – 12:00 – warsztaty dawnej kuchni 

12.00 – 13:00 – obiad 

13:00 – 15:00 – warsztaty zielarstwa 

 

5 Dzień – 9:00 – 15:00  

9:00 – 12:00 – warsztaty tańca dawnego  

12.00 – 13:00 – obiad 

13:00 – 15:00 – gry i zabawy dworskie  

 

 

III turnus – Legendarny, straszny i magiczny zamek, 24 – 28.08.2020  

 

1 Dzień – 9:00 – 15:00 

9:00 – 10:00 – zapoznanie z regulaminem; krótkie wprowadzenie (wykład) 

10.00 – 12:00 – starożytne runy i głagolica, czym były, jak nimi pisano, nauka pisania 

pismem runicznym i głagolicą 

12.00 – 13:00 – obiad 

13:00 – 15:00 – niewidzialne pismo, jak szyfrować wiadomości 

 

2 Dzień – 9:00 – 15:00 

9:00 – 12:00 – dawne wróżby i praktyki magiczne 

12.00 – 13:00 – obiad  

13:00 – 15:00 – magiczny turniej piłki ręcznej 

 

3 Dzień – 9:00 – 15:00 

9:00 – 12:00 – Spacer po Cieszynie z legendą w tle 

12.00 – 13:00 – obiad  

13:00 – 15:00 – konkurs wiedzy o postaciach legendarnych ze słodkimi nagrodami 

 

4 Dzień – 9:00 – 15:00 

9:00 – 12:00 – straszna kuchnia (warsztaty kulinarne)  

12.00 – 13:00 – obiad 

13:00 – 15:00 – magiczna moc ziół 

 

5 Dzień – 9:00 – 15:00  

9:00 – 12:00 – projektowanie strasznych komiksów 

12.00 – 13:00 – obiad 

13:00 – 15:00 – wspólne opowiadanie mrożących krew w żyłach historii 
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9. TEATR IM. ADAMA MICKIEWICZA 

 

Oferta Teatru dla mieszkańców i turystów na sezon letni -  spotkania "BLIŻEJ 

TEATRU" : 

5 lipca (niedziela) - godz. 12:00 

19 lipca (niedziela) - godz. 12:00 

9 sierpnia (niedziela) - godz. 12:00 

6 września (niedziela) - godz. 12:00 

Szczegóły dotyczące zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas zwiedzania teatru 

podamy w późniejszym terminie. 

 

 

 

10. STOWARZYSZENIE CIESZYŃSKIEJ MŁODZIEŻY TWÓRCZEJ 

 

Półkolonie Twórcze Lato 2020 w Cieszynie 

4 turnusy: pon. - pt. od 8:00 - 16:00 

20 - 24 lipca 2020 -  ERA DINOZAURÓW 

27 - 31 lipca 2020 - CZEKOLADA 

03 - 07 sierpnia - POSZUKIWACZE SKARBÓW 

10 - 14 sierpnia 2020 - POLICJANCI I ZŁODZIEJE 

 

Koszt: 450zł/ tydzień (w tym wyżywienie, przejazdy i bilety wstępu) 

 

RABATY!  

 - rodzeństwo - 10zł na każde z rodzeństwa, 

 - przedpłata - 40zł zapłata 30 dni przed rozpoczęciem turnusu. 

 

Poniedziałki przeznaczmy na integrację, plastykę, rozpoczynamy czasochłonne zajęcia, które 

kontynuujemy w kolejnych dniach.   

Wtorki to basen niezależnie od pogody. 

Środy są sportowo-rekreacyjne, często są podchody, stacje, quizy lub jest dodatkowy basen. 

Czwartki - wycieczki, w tych dniach godziny powrotów mogą się zmienić.  

Piątki to zabawy, kończenie prac, możliwe są tańce, podsumowania. 
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W programie dnia mamy gimnastykę (prosimy o stroje gimnastyczne) główne zajęcia 

o poranku, potem spacery i świeże powietrze. Następnie wytęskniony obiad ok. 13:30, często 

trochę wspólnie czytamy oraz mamy popołudniowe zabawy, rekordy w skokach na linie itp. 

aż do godziny 16:00. Czasami godziny zajęć się przesuwają, ale od lat te schematy doskonale 

się sprawdzają.  

 

Zajęcia staramy się budować na zasadzie relacji uczeń - mistrz. Koloniści mają wpływ na 

nastrój grupy, mogą proponować zajęcia, zabawy, wszechstronnie się rozwijać. To nie szkoła, 

choć obowiązują ścisłe, bezkompromisowe zasady umożliwiające nam bezpieczne 

przemieszczanie się i przebywanie w terenie.  

 

Uczymy i wychowujemy z zachowaniem zasady JA OK i TY OK. 

Dzieci są bezpieczne, zaopiekowane i pełne wrażeń. 

 

20 - 24 lipca 2020 -  ERA DINOZAURÓW 

  W tym tygodniu przeniesiemy się kilkaset milionów lat wstecz. Poznamy kilka gatunków 

dinozaurów, spróbujemy zaprzyjaźnić się z kilkoma z nich poprzez film. 

- stworzymy podobiznę dinozaura, który będzie nam towarzyszył przez cały turnus, 

- uszyjemy własne dinozaury,  

- spróbujemy swoich sił w marszu dinozaurów, 

- każdy będzie mógł wykonać swój mały wulkan. 

Planujemy zabrać naszego zaprzyjaźnionego dinozaura na basen by sprawdzić czy potrafi 

pływać oraz na wycieczkę do Kotliny Dinozaurów w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. 

 

27 - 31 lipca 2020 - CZEKOLADA 

 Czy ktoś z Was nie lubi czekolady? Czekoladowa kraina, którą stworzymy na pewno będzie 

się cieszyła zainteresowaniem wielu osób. W tym tygodniu planujemy wiele gier i zabaw 

związanych z czekoladą. Skupimy się na zmyśle smaku i sprawdzimy quizem czy znamy 

różne słodycze. 

- uszyjemy breloczki do kluczy, które będą przedstawiały nasze ulubione słodycze, 

- potańczymy w rytmach piosenki chocolate i nie tylko :-) 

- poznamy tajemnice produkcji czekolady poprzez film, 

- weźmiemy udział w czekoladowych podchodach, 

- spędzimy dzień w towarzystwie fontanny czekolady (prosimy o przyniesienie owoców 
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i tabliczki czekolady w piątek o poranku). 

Ten tydzień będzie niezwykły gdyż zamienimy dzień wycieczki z dniem basenu. Na 

wycieczkę we wtorek zabierze nas pociąg, który pozwoli nam odwiedzić Muzeum Śląskie 

w Katowicach. 

https://muzeumslaskie.pl/pl/ 

 

03 - 07 sierpnia 2020 POSZUKIWACZE SKARBÓW  

Znaleźliście kiedyś skarb? Przed nami wyzwania i zagadki, które pomogą go odszukać. 

Będziemy czytać mapę, kody i inne nieoczywiste elementy. Zabawa w pokonywanie 

przeszkód. Przynieś papierowy pojemnik po jajkach – będzie naszym tworzywem twórczym 

latającym bądź pływającym w nieznanych krainach. Będzie też malowanie na dużych 

formatach.  

W tym tygodniu planujemy wycieczkę do Amerykańskiego Parku Rozrywki Twinpigs.  

Konieczna będzie dopłata 20 zł (jedzonko). 

https://twinpigs.zory.pl/ 

  

 

10 - 14 sierpnia 2020 - POLICJANCI I ZŁODZIEJE 

  Zapowiada się tydzień pełen wrażeń nie tylko dla chłopaków ale i dziewczyn. Motywem 

przewodnim będą gry i zabawy zręcznościowe, sprawnościowe oraz logiczne. Sprawdzimy 

wasze umiejętności skradania się i wyszukiwania różnych przedmiotów. 

- będziemy pokonywać ścieżki zdrowia i tory przeszkód, 

- wykonamy własnoręcznie zakładki do książek, 

- będziemy tworzyć i rozwiązywać różne zagadki, 

- wyzwaniem plastycznym będzie zaprojektowanie stroju dla policjanta lub dla złodzieja. 

Jeden dzień spędzimy aktywnie na basenie, natomiast w czwartek udamy się na wycieczkę do 

Bielska - Białej by spróbować swoich sił i sprawdzić nasze umiejętności w Ninja Parku! 

Wymagany jest w tym dniu strój sportowy na przebranie oraz skarpetki antypoślizgowe 

(można je zakupić również na terenie Ninja Parku w cenie 5 zł). 

https://www.jumpownia.pl/index.php/ninjabielsko 

 


