
Ferie z WDK w Czyżowicach!
Zapraszamy do udziału w zajęciach zorganizowanych w ramach akcji
„Zima na wsi” z Wiejskim Domem Kultury w Czyżowicach

44–352 Czyżowice, ul. Strażacka 8
tel. 32 4513 288  |  e–mail: dkczyzowice@gmail.com  |  Facebook: WDK Czyżowice

30.01.2015 (piątek)
„Duży człowiek” – WYJAZD NA „NOC KINA” do Multikina w Rybniku. Bilet upoważnia do przemieszczania się między wszystkimi salami. W repertuarze znajdą się komedie, horrory,
dramaty oraz �lmy akcji: Gość,  Klątwa Jessabelle, Za jakie grzechy, dobry Boże?, Mów mi Vincent, Strażnicy Galaktyki, Psy – �lm po rekonstrukcji cyfrowej, John Wick, Gwiazd naszych wina, Bogowie.
Cena biletu: 30 zł z transportem, dla osób niepełnoletnich wymagana zgoda rodziców (do pobrania na fb WDK w Czyżowicach). Wyjazd spod WDK w Czyżowicach o godz. 22.00

02.02.2015 (poniedziałek)

09.02.2015 (poniedziałek)

10.00-14.00 Rozpoczęcie Akcji „Zima na wsi” – przywitanie i zapoznanie uczestników, omówienie programu.
„Na dobry początek” – gry i zabawy integracyjne, zabawy z chustą animacyjną, kalambury, tenis stołowy, piłkarzyki.

14.00-18.00 „Duży człowiek” – PRAKTYCZNE VLOGI – prezentacja najciekawszych, praktycznych vlogów internetowych, dyskusja.

03.02.2015 (wtorek)

10.02.2015 (wtorek)

10.00-14.00 „Karnawału czas” – warsztaty techniczno-plastyczne – wykonywanie masek karnawałowych – oraz dyskoteka karnawałowa. Udział bezpłatny.

14.00-18.00 „Duży człowiek” –  STUDIUJ CIEKAWIE – prezentacja najciekawszych i najlepiej prognozowanych kierunków studiów w Polsce, jakie są możliwości studiowania za granicą?
Skąd pozyskać pieniądze na studia zagraniczne? Które z Polskich miast oferują najbardziej przyjazne warunki do studiowania? Prezentacja i dyskusja.

10.00-14.00 „Z zimą za pan brat” – integracyjne gry i zabawy w plenerze, wycieczka na Czaczę, Questing, zjeżdżanie na sankach na „Panicowej” oraz lepienie bałwana, grill (proszę zabrać ze sobą
sanki, ślizgi oraz kiełbasę i chleb). Udział bezpłatny.

14.00-18.00 „Duży człowiek” –  KONWENCIK GIER KOMPUTEROWYCH – do udziału wymagany własny komputer. Miejsce: sala widowiskowa.

04.02.2015 (środa)

09.00-14.00„Pingwiny z Madagaskaru” 3D – wyjazd do Cinema City w Rybniku. Premiera bajki  30.01.2015 r. Cena biletu wraz z przejazdem 40 zł.

16.00–20.00 „Duży człowiek” –  WARSZTATY WOKALNE Z KASIĄ DANEK (uczestniczki m.in. Bitwy na głosy) – udział odpłatny: 50 zł.

11.02.2015 (środa)

10.00-14.00 BAL PRZEBIERAŃCÓW oraz warsztaty kulinarne „Stoliczku nakryj się” połączone z nauką prawidłowego nakrywania stołu. Cena 7 zł.

16.00-20.00„Duży człowiek” –  wyjazd na lodowisko do Pszowa, Cena 15.00.

05.02.2015 (czwartek)

10.00-14.00 W przypadku sprzyjającej aury – III edycja konkursu „Rzeźba w śniegu”, a w przypadku niepogody tworzenie rzeźb z masy solnej. Udział bezpłatny.

16.00-18.00 „Duży człowiek” – 16-LATKA ROWEREM DO WIEDNIA! – jak to zrobić? – spotkanie z Martą Orlińską,16-letnią Gliwiczanką, która realizuje niesamowite wyzwania. Udział bezpłatny.

12.02.2015 (czwartek)

10.00-14.00 Wyjazd na lodowisko do Pszowa. Cena 15,00. W cenie: transport oraz bilet  wstępu. Możliwość wypożyczenia łyżew w cenie 5 zł.

16.00-19.00 „Duży człowiek” –  WARSZTATY „KOSZ Z PAPIEROWEJ WIKLINY” – praktyczna nauka wykonywania przedmiotów użytkowych z papierowej wikliny.

06.02.2015 (piątek)

09.00-18.00 Wyjazd do Wisły – zwiedzanie muzeum i skoczni Adama Małysza, spacer po centrum Wisły oraz  zabawy na śniegu na Kubalonce (proszę zabrać ze sobą sanki i ślizgi oraz prowiant
na cały dzień). W drodze powrotnej zatrzymamy się w Mc Donalds'ie. Cena: 35 zł. 

od 19.00 „Duży człowiek” –  VINYL PARTY – klimatyczne spotkanie w cieniu brzmienia płyt analogowych. Historia płyty analogowej, najcenniejsze zbiory w Polsce, kolekcjonerzy, wymiana.
Współpraca z organizatorami Vinyl Swap z Rybnika. Wszystkich melomanów prosimy o zabranie własnych płyt analogowych, czegoś słodkiego i napojów. Będzie bogracz w cenie 4 zł porcja.
Wstęp wolny. Miejsce: duża sala. 

13.02.2015 (piątek)

10.00-14.00 „Tropiciele”– podchody „Śladami historii Czyżowic”. Na zakończenie – ognisko przy WDKC (proszę zabrać ze sobą kiełbaski i chleb).

16.00-18.00 „Duży człowiek” –  ZMIEŃ COŚ PRZEZ SZTUKĘ – tworzenie plenerowej instalacji artystycznej o wymowie społecznej. Próba czasowej ekspozycji na rondzie w Czyżowicach.

10.00-14.00 „To jest genialne!”– warsztaty i doświadczenia �zyczne. Udział bezpłatny.

16.00-20.00„Duży człowiek” –  „KAPELA SAMODZIELA” – zrób sam instrument muzyczny (puzon rurowy, ksylofon puszkowy, caxixi, shaker'y). Udział bezpłatny.


