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BIBLIOTEKA ŚLĄSKA w Katowicach
Katowice, plac Rady Europy 1
Zaprasza do Strefy Otwartej, w której zostały umieszczone specjalnie wybrane zbiory
Na czytelników czekają najbardziej atrakcyjne nowości – na półkach znajdziemy
beletrystykę, literaturę faktu, komiksy, czasopisma, audiobooki oraz książki dla dzieci
Została również przygotowana oferta edukacyjna Inter Libros obejmująca pokazy, prelekcje
i prezentacje, skierowana przede wszystkim do studentów kierunków humanistycznych,
ale także uczniów szkół różnego typu, słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz
wszystkich osób pragnących poznać bogate i unikatowe zbiory Biblioteki Śląskiej

Zajęcia, wykłady, prezentacje są bezpłatne.
Organizatorzy proszą o kontakt z wyprzedzeniem.
Informacji udziela Dział Zbiorów Specjalnych
tel. (+48) 32 20 83 883; e-mail: edukacja@bs.katowice.pl
poniedziałek–piątek w godz. 8.00-15.00.
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DOM OŚWIATOWY BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ
Katowice, ul. Francuska 12
Wraz z Działem Ochrony, Konserwacji i Archiwizacji Zbiorów organizują w czasie ferii zimowych
cykl spotkań związanych z różnymi dziedzinami
Odbędą się m.in. pokazy filmów animowanych, uroczysty koncert karnawałowy
oraz warsztaty introligatorskie
Będzie można zwiedzić Gabinet Alfreda Szklarskiego i gmach główny Biblioteki Śląskiej
Projekt realizowany we współpracy z Instytucją Promocji i Upowszechniania Muzyki
„Silesia” i Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Chętnych do udziału w wydarzeniach organizatorzy proszą
o zgłoszenia na adres: domoswiatowy@bs.katowice.pl
lub telefonicznie: 32 255 43 21
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ZAMEK CIESZYN
Cieszyn, ul. Zamkowa 3 a, b, c
Przygotował ofertę skierowaną do grup zorganizowanych
Dzieci wraz z opiekunami przygotują grę planszową nawiązującą do postaci
i historii Piastów cieszyńskich
Najmłodsi będą musieli uruchomić wyobraźnię i wykazać się kreatywnością
Innym punktem programu będą walentynkowe „Eko Pudełka”- warsztaty tworzenia
eko pudełek na walentynkowe prezenty oraz „Eko Rotunda”- odtwarzanie z kartonu
i papieru budynku Rotundy. Koszt warsztatów- 5 zł/os. (max. 25 osób)
Miejsce: Sala Konferencyjna Zamku Cieszyn. Zamek zaprasza także do odwiedzania
wystaw oraz zabytków na Wzgórzu Zamkowym

Zapisy na zajęcia do dnia 08.02.2019 w Punkcie Informacji Turystycznej
Zamku Cieszyn od poniedziałku do niedzieli w godz. od 10.00 do 17.00
lub telefonicznie – 33 851 08 21 wew. 14,
bądź na adres e-mail: skrupka@zamekcieszyn.pl
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MUZEUM ŚLĄSKIE w Katowicach
Katowice, ul. T. Dobrowolskiego 1
Półkolonie:
Rajza feryjno - spacer z przewodnikiem po wystawach stałych Muzeum Śląskiego.
Ferie z Tomkiem Wilmowskim - podróż po pięciu kontynentach na podstawie wybranych
powieści Alfreda Szklarskiego.
Porozmawiajmy o śmieciach - dyskusja połączona z warsztatami - wykorzystanie odpadów
Zajęcia dla rodzin:
Ferie z Tomkiem Wilmowskim - podróż po pięciu kontynentach na podstawie wybranych
powieści Alfreda Szklarskiego.
Warsztaty z EKOzabawką – warsztaty z rzemiosła, podczas których uczestnicy wykonają
egzotycznego zwierzaka z tekstyliów.
Muzeum dla malucha. Natura i sztuka? - warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 4-6 lat
z opiekunami.
Młoda pracownia. Malarstwo – portret - zajęcia dla dzieci w wieku 10-15 lat
Którędy do sztuki… Obiekt i opakowanie - warsztaty dla rodzin z dziećmi
ze spectrum autyzmu.
Szczegóły na www.muzeumslaskie.pl
Na półkolonie obowiązują zapisy pod nr tel.: 32 21 30 836.
Na zajęcia dla rodzin bilety do nabycia przez system
internetowy lub w kasie Muzeum Śląskiego.
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MUZEUM HISTORYCZNE w Bielsku-Białej
Zamek Książąt Sułkowskich, Bielsko-Biała, ul. Wzgórze 16
Dom Tkacza, ul. Sobieskiego 51; Stara Fabryka, pl. Żwirki i Wigury 8
Zajęcia przeznaczone dla grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych – opiekunów
z dziećmi, odbywają się w tygodniu i trwają do 60 min, maksymalna liczba uczestników 30 osób.
„Zamek malowany światłem” - poznawanie szlachetnych technik fotograficznych
„Tajniki Grafiki” - grafika - zabawa i zajęcia praktyczne
„Czym żywi się bielsko-bialski smok(g)” - czym jest smog, jaki ma wpływ na zdrowie
„Czas na zegary” - historia zegarów i ich przeznaczenie, zajęcia praktyczne
„Etno-odbicia – torba na zakupy” - warsztat muzealny poświęcony historii hoczków
„Historia bielskiego zamku” - warsztat muzealny oparty o ekspozycję historyczną
„Od rzemiosła do przemysłu” - część 1 - drukowanie tkanin, część 2 - tkanie

Rezerwacja miejsc pod numerem telefonu: 33 821 03 03.
Więcej na www.muzeum.bielsko.pl
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MUZEUM ZAMKOWE w Pszczynie
Pszczyna, ul. Brama Wybrańców 1
zaprasza na cykl zajęć edukacyjno-animacyjnych dla dzieci w wieku 6-12 lat
„Zimowe buszowanie po zamku”
Warsztaty polegać będą na codziennym zwiedzaniu innego fragmentu ekspozycji Zamku
i Stajni Książęcych, zabawach ruchowych, zabawach twórczych, spacerach w parku

Zapisy na zajęcia w Dziale Edukacji
pod numerem telefonu 32 449 35 70 wew. 35
e-mail: edukacja@zamek-pszczyna.pl
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MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE w Bytomiu
Bytom, pl. Sobieskiego 2
Zajęcia od wtorku do soboty o godz. 12:00. Obowiązują zapisy.
12.02. – Wielka wyprawa wilka Alana
13.02. – Etnodizajn
14.02. – Ferie z archeologią. Zrób sobie bucik
15.02. – Ferie z archeologią. Zrób sobie bucik
16.02. - Malowanie światłem i cieniem
19.02. – Przyrodnicze plenery
20.02. – Kosmos
20.02. – Mozaika
22.02. – Kamienna sztuka
23.02. - Leśne biuro śledcze

Koszt: 10 zł za każde wybrane zajęcia.
Zapisy w Dziale Edukacji pod numerem telefonu:
32 281 82 94 wew. 127
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MUZEUM
GÓRNOŚLĄSKI PARK ETNOGRAFICZNY
w Chorzowie, ul. Parkowa 25
Atrakcyjne warsztaty w plenerze i w obiektach zabytkowych, skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz związane z tematyką kultury ludowej i życiem na dawnej śląskiej wsi.
„Kawałek chleba nie spadnie z nieba” - opowieści o chlebie połączone z wypiekiem
„Koraliki z owczej wełny” - tworzenie ozdób z filcu
„Marysia i Janek zapraszają na wieś” - opowieści połączone z zabawą
„Wstążki malowane” - warsztaty - zdobienie stroju śląskiego, malowanie kwietnych wzorów
„Śladami dawnej magii” - zwiedzanie obiektu z przewodnikiem
(dostosowane do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących)

Zapisy w Dziale Edukacji i Popularyzacji
pod numerem telefonu 32 241 07 18 w. 204
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ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK”
im. Stanisława Hadyny, Koszęcin, ul. Zamkowa 3
Wycieczka edukacyjna z przewodnikiem oraz warsztaty artystyczne w siedzibie Zespołu
Oferta dla grup zorganizowanych do 30 osób, skierowana do uczniów szkół średnich, gimnazjów,
klas VII-VIII oraz szkół podstawowych i przedszkoli
Dzieci i młodzież mogą skorzystać z szerokiej gamy warsztatów wokalnych, tanecznych, edukacyjnoartystycznych, teatralnych i dykcyjnych, ruchu scenicznego, plastyczno-etnograficznych
W ofercie zwiedzanie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Koszęcinie - siedziby Zespołu „Śląsk”

Kontakt: Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej
tel.: +48 34 310 64 61, fax: +48 34 310 64 16
e-mail: centrum.edukacji@zespolslask.pl
Zgłoszenie rezerwacji wycieczki:
http://formularze.zespolslask.pl/zamowieniewycieczki/index.html
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INSTYTUCJA FILMOWA SILESIA FILM
Katowice, ul. Górnicza 5
KINO „KOSMOS”, Katowice, ul. Sokolska 66
KINO „JANOSIK”, Żywiec, ul. Jana III Sobieskiego 1
Kino „Kosmos” podczas tegorocznych ferii przygotowało program filmowy pełen pięknych,
wzruszających i mądrych filmów o przyjaźni, współpracy, odwadze. Tegoroczna oferta wzbogacona została o tematyczne wstępy pracowników Śląskiego Ogrodu Zoologicznego o zwierzętach
występujących w danym filmie. Seanse przeznaczone są dla różnych grup wiekowych od 6 do 15
roku życia. Bilety w cenie 12 zł dla uczestników grup zorganizowanych. Swoją ofertę prezentuje
także kino „Janosik” w Żywcu. W programie, oprócz pokazów filmowych, znalazły się warsztaty
oraz spotkania z ciekawymi osobowościami, które opowiadają o swoich pasjach.

Kino Kosmos (Katowice):
Informacje i rezerwacje: Agata Hofelmajer-Roś
e-mail: a.hofelmajer-ros@kosmos.katowice.pl, tel.: 502 237 674
Kino Janosik (Żywiec): e-mail: biuro@kinojanosik.pl
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OPERA ŚLĄSKA w Bytomiu
Bytom, ul. Moniuszki 21
Zaprasza na zwiedzanie obiektu - dla małych i dużych odkrywców przygotowano wycieczki
po Operze do miejsc, które pozostają z dala od światła scenicznych reflektorów
Będzie też można skorzystać z otwartych warsztatów wokalnych dla dzieci, podczas których
zostaną zaprezentowane ćwiczenia z zakresu emisji głosu i dykcji
Dostępne będą także warsztaty baletowe dla dzieci (warsztaty prowadzone metodami
aktywnymi z wykorzystaniem elementów tańca klasycznego, terapii ruchem, ćwiczeń
relaksacyjnych i oddechowych)

Ilość miejsc ograniczona.
Obowiązują zapisy pod nr tel.: 733 916 101
Zapisy na zaj oraz
cia mo
liwe e-mail:
w Dziale
Edukacji pod numerem telefonu 32 449 35 70 wew.35
adresem
edukacja@opera-slaska.pl

lub poprzez e-mail: edukacja@zamek-pszczyna.pl!
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MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO w Zabrzu
Kompleks „Sztonia Królowa Luiza”, Zabrze, ul. Wolności 408
Na czas ferii zimowych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przygotowało wyjątkową
propozycję dla najmłodszych: Sztolnia Królowa Luiza zmieni się w Akademię Pana Kleksa.
Podczas wyprawy w korytarzach Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu każdy uczestnik przeżyje
prawdziwą podziemną przygodę - wyzwaniem będą gry i zabawy nawiązujące do słynnej
Akademii
W programie między innymi: znajomość męskich imion na literę A, rzuty piłką geograficzną
i nauka kleksografii
Po zwiedzaniu każdy turysta weźmie udział w warsztatach plastycznych i własnoręcznie
wykona łapacz snów, który zabierze do domu

Zapisy na zajęcia pod numerem telefonu: 32 271 40 77
e-mail: rezerwacje@muzeumgornictwa.pl;
edukacja@muzeumgornictwa.pl

14 stycznia - 24 lutego 2019

STADION ŚLĄSKI w Chorzowie
Chorzów, ul. Katowicka 10
Stadion Śląski, jak co roku w okresie zimowej przerwy, zaprasza dzieci i młodzież
do aktywnego spędzania wolnego czasu w ramach akcji „Ferie na Śląskim”.
Uczniowie będą mogli wziąć udział m.in. w zajęciach krav magi, speedballa, zumby, pograć
w piłkę nożną. Dla najmłodszych przygotowane zostaną gry zręcznościowe, zabawy, zajęcia
plastyczne oraz rekreacyjno-sportowe.
Każdego dnia po zakończeniu zajęć uczestnicy będą mogli zwiedzić wnętrze Stadionu Śląskiego.
Nieodpłatne zwiedzanie dostępne będzie tylko dla uczestników ferii.
Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 13.00.
Akcja skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży w wieku 6 - 16 lat.

Aktywności są bezpłatne.
Zgłoszenia indywidualne i grupowe:
rezerwacje@stadionslaski.pl
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PEDAGOGICZNA
BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA w Katowicach
Katowice, ul. Wyszyńskiego 7
Zajęcia będą się odbywać w Katowicach, Będzinie, Bytomiu, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej,
Gliwicach, Jaworznie, Pszczynie, Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach, Tychach oraz Zawierciu.
„Podróże po literaturze i nie tylko…”
„Pomyśl i odpowiedz" - zabawy edukacyjne na wesoło dla uczniów szkół podstawowych
„Zawsze sobie radę damy, kiedy sobie pomagamy” - zajęcia edukacyjne dla dzieci
z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai
„Zimowe opowieści”
„Klub Małego Czytelnika” - zajęcia głośnego czytania dla przedszkolaków
„Rozczytane ferie 2019” - zajęcia literacko-plastyczne dla przedszkolaków

Zapisy na zajęcia przez sekretariat Biblioteki
pod numerem telefonu: 32 258 38 38
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PEDAGOGICZNA
BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA w Bielsku-Białej
Bielsko-Biała, Komorowicka 48
Liczne atrakcje przygotowano w placówkach PBW w Bielsku-Białej oraz filiach w Cieszynie
i Żywcu, m.in.:
zajęcia z biblioterapii dla grup zorganizowanych
zwiedzanie budynku Biblioteki oraz Pałacyku Rosta
zajęcia z cyklu Wokół Książki: „Świat podań i legend cieszyńskich", „Zabawa z Książką" „Cztery zwykłe miski"
zajęcia z historii regionu
zajęcia dla dzieci przedszkolnych z wykorzystaniem Teatrzyku Kamishibai.

Zapisy na zajęcia: Dział Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów
pod numerem telefonu: 33 812 45 77 wew. 27

11 -11
24-lutego
24 lutego
2019
2019

Regulamin akcji na kolejeslaskie.com lub pod nr tel. +48 32 479 55 55
Oferta dotyczy dzieci i młodzieży z terenu całej Polski.
Do bezpłatnych przejazdów uprawnia ważna legitymacja szkolna
szkół podstawowych, gimnazjalnych, branżowych i średnich
lub dokument potwierdzający wiek w przypadku dzieci przedszkolnych.
Oferta obejmuje całą siatkę połączeń Kolei Śląskich z wyjątkiem odcinka
przygranicznego Chałupki-Bohumin.

