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Zimowe szaleństwa
zdjęcia: eliza madej

Nauka dobrych manier, szkoła
rysunku i techniki tworzenia mang
czy origami oraz kroki jive’a, rumby,
samby i fokstrota, to tylko niektóre
atrakcje, jakie czekają na dzieci
i młodzież w Tychach. Nasz krótki
przewodnik podpowie, co wybrać,
by nie nudzić się w czasie ferii.

Bielsko-Biała
i Cieszyn
IX Zimowy Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy
„Śląsk-Beskidy 2009” już
niebawem (14-21 lutego).
Dziś informacje o Cieszynie i Bielsku-Białej.

Marta Witek
marta.witek@umtychy.pl

Stop zimowej nudzie!
Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach za‑
prasza do swoich filii od 26 stycznia do 6 lutego. Dla dzieci
i młodzieży MBP organizuje zabawy, gry ruchowe i planszowe,
turnieje, konkursy, prace plastyczne, quizy, malowanki i wyci‑
nanki oraz akcję głośnego czytania dzieciom. Więcej informa‑
cji pod numerem telefonu: 032 227 56 02. Wstęp na zajęcia jest
bezpłatny.

Rozkładana
podłoga

Na co warto zwrócić uwagę?
Filia nr 12 MBP, ul. Zaręby 31, tel. 032 219 73 75
Spotkania w ramach „Akademii dobrych manier”. Prowadzący
opowiedzą jak z klasą zachować się w różnych sytuacjach i jak
świetnymi manierami oczarować otoczenie. Zajęcia odbywa‑
ją się od poniedziałku do piątku, od 26 stycznia do 6 lutego,
w godzinach 11‑12.
Filia nr 13 MBP, ul. Dmowskiego 33, tel. 032 217 31 52
Spotkania tematyczne dotyczące Dalekiego Wschodu. W po‑
niedziałki uczestnicy poznają mity, legendy i zwyczaje panują‑
ce na Dalekim Wschodzie, we wtorki nauczą się techniki two‑
rzenia mang, w środy japońskiej kaligrafii, w czwartki sztuki
kirigami i origami, a w piątki pobawią się w to, w co dzieci
z tamtego regionu świata. Zajęcia trwają dwa tygodnie, od po‑
niedziałku do piątku, w godzinach 12‑15.

W Teatrze Małym
i w Galerii „Obok”
27 stycznia w Teatrze Małym o godz. 18, odbędzie
się spotkanie z Zofią de Ines, scenografem teatralnym, mistrzy‑
nią w opracowywaniu kostiumu i operowaniu w nim kolorem.
Wstęp bezpłatny, widownia ograniczona do 120 osób. Wieczór
autorski ilustrowany filmami z dorobkiem artystki zainaugu‑
ruje warsztaty z młodzieżą z różnych tyskich zespołów teatral‑
nych prowadzonych przez panią de Ines.
Warsztaty od 28 stycznia do 5 lutego (grupa 15 osób) w godz. 10-14.
2 lutego ruszają warsztaty tańca współczesnego oraz „Teatru
słowa” kierowane dla młodzieży szkół ponadpodstawowych
prowadzone przez Ewelinę Tomiczak-Kwit i Iwonę Wodniak.
Zajęcia dla 20-osobowej grupy są bezpłatne, trwają od 2 do 5 lu‑
tego, w godzinach od 14 -18 i zakończą się pokazem scenicznym,
5 lutego o godz. 18. Trwają zapisy. Warunek: udział w pełnym
cyklu warsztatów. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizacja
widowni Teatru Małego: tel. 032 227 36 11, 032 227 20 67.
3 i 5 lutego w Galerii „Obok” warsztaty origami –
sztuki składania papieru, przeznaczone dla dzieci i młodzieży
od lat 10. Zajęcia bezpłatne, w godz. 11‑13 dla 25-osobowej
grupy. Każdy uczestnik musi przynieść własne nożyczki. Wa‑
runek uczestnictwa, to udział w pełnym cyklu warsztatów. Za‑
pisy: tel. 032 227 36 18.

Dzieci, które spędzają ferie w mieście, mogą wybrać się do jednej z filii Miejskiej Biblioteki
Publicznej. Tam, czeka na nie mnóstwo atrakcji. Na zdjęciu – zajęcia dla dzieci w filii nr 7
MBP.

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
Warto zwrócić uwagę na zajęcia tańca trwające od 26 stycznia do 6 lutego. Młodzież będzie mia‑
ła okazję nauczyć się walca angielskiego, cza-czy, samby, fokstrota, jive’a czy walca wiedeńskie‑
go. Zajęcia dla młodzieży w wieku 15‑20 lat, w godz. 9‑13. Rumby będzie się można pouczyć
6 lutego w godz. 10‑12.15. Ponadto MDK organizuje zajęcia hip-hopu.
Amatorzy tenisa stołowego mogą wziąć udział w turnieju – 6 lutego w MDK turniej dla dzieci
w wieku 7‑11 lat (godz. 10‑13) oraz dla młodzieży w wieku 11‑16 lat (godz. 12‑13.30).
Szczegółowe informacje o imprezach i zajęciach organizowanych przez MDK 1, ul. ks. Hlon‑
da 1, pod numerem tel.: 032 227 30 59, 032 227 54 99.

Muzeum Miejskie w Tychach
W okresie ferii zimowych zaprasza uczniów na lekcje muzealne, na których chętni będą mogli
obejrzeć m.in. tyskie zabytki, dowiedzieć się, czym była czarna jakla (lekcja o pszczyńskim stro‑
ju ludowym) i jak wyglądały inne stroje z regionu (rozbarski, raciborski, wilamowski, cieszyń‑
ski, z okolic Częstochowy czy górali śląskich i żywieckich).
W muzeum prowadzone są też lekcje z historii sztuki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
oraz organizowane wycieczki edukacyjne: „Wokół starego rynku”, „Paprocańskim traktem” czy
„Tajemnice osiedla A”.
Wstęp do muzeum, w godzinach otwarcia, jest bezpłatny, zwiedzanie z przewodnikiem płatne
złotówkę od osoby, a lekcje muzealne i wycieczki edukacyjne płatne 30 zł od grupy (maksymal‑
nie 25 osób).
Szczegółowe informacje tel. (032) 327 18 21 do 23 oraz na stronie: www.muzeummiejskie.ty‑
chy.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Hala MOSiR, al. Piłsudskiego 20 – zawody siłaczy na siłowni – 3 lutego, godz 19‑20.
Ponadto 28 stycznia, warto obejrzeć Turniej Koszykówki Dziewcząt, godz. 10‑15, a 7 i 8 lutego
odbędą się Mistrzostwa Miasta Amatorów w Koszykówce (godz. 9‑15).
Na hali będzie można też poćwiczyć aerobik i skorzystać z siłowni.
Informacje o innych imprezach dostępne na stronie: www.mosir.tychy.pl oraz pod numerem
telefonu: 032 790 22 20.

Ponadto polecamy:
Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 26, tel. 032 327 02 90 do 91
28 stycznia, godz.10‑14.30 zajęcia pantomimy dla uczniów szkół średnich,
30 stycznia 10‑12.30, zabawy teatralno-ruchowe i zadania aktorskie dla uczniów szkół średnich.
Warto sprawdzić ofertę półkolonii w mieście
Pięciodniowe półkolonie organizuje Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD”, ul. Henryka
Dąbrowskiego 39, tel. (032) 323 21 14 oraz tyskie szkoły.

Dzieci będą mogły poznać m.in. zasady savoir-vivre'u.

Prezentujemy:

informacje na temat ferii w mieście dostępne są również na stronie
www.umtychy.pl

Wielofunkcyjną halę widowiskowo-sportową
w Cieszynie, na której
będziemy mogli zobaczyć
popisy młodych łyżwiarzy figurowych, otwarto 20 grudnia 2008 roku.
Hala o wymiarach 30x60
metrów pomieści niemal
1000 osób. W razie potrzeb, na tafli lodowiska
bez konieczności jej rozmrażania, można zamontować rozkładaną podłogę
izotermiczną. To pozwala
na zorganizowanie w każdej chwili targów czy koncertów. Na lodzie mogą
„zatańczyć” również koszykarze. Cieszyn zaprasza do odwiedzenia Hali
Lodowej przy ulicy Sportowej 1.
Więcej informacji na temat festiwalu w mieście:
www.cieszyn.pl
Pomocą służy też cieszyński MOSiR – tel. 033 852
20 44, 033 852 29 89.

Curling w szkole
Rozwiązanie z rozkładaną podłogą zastosowano również w Bielsku-Białej. Miasto będzie
gospodarzem zawodów
w curlingu. Budowa
nowej hali sportowej,
w której znalazłoby się
również lodowisko, jest
w planach. Tory do curlingu powstały w hali
sportowej Zespołu Szkół
Samochodowych i Ogólnokształcących, przy ul.
Filarowej 52, gdzie od 15
do 20 lutego będą walczyć młodzi sportowcy.
Instalowanie lodowiska
rozpocznie się na dwa tygodnie przed zawodami.
Rozgrywkom festiwalowym będą towarzyszyły imprezy kulturalne,
w tym Bielska Zadymka
Jazzowa i koncert Marii
Peszek.
Przygotowaniem zawodów w curlingu zajmuje się Wydział Kultury
Fizycznej i Sportu UM
w Bielsku-Białej, tel.: 033
497 17 14; e-mail: sport@
um.bielsko.pl
Źródłem
informacji
na temat festiwalu, jest
też strona internetowa:
www.slask-beskidy.pl

