
Akcja „Zima w mieście 2013” z Wodzisławskim Centrum Kultury 
BARWY INDII 

 
Partnerzy:  
„Tygiel Rozmaitości” i „Galeria Provincja” z Wodzisławia Śląskiego 
Plac Zabaw „Zoolandia” 
Restauracja „Pod Arkadami” 
 
Konkurs!!! 
„Barwy Indii”- konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży  
(regulamin na stronie www.wck.wodzislaw.pl) .  
Dla zwycięzców czekają nagrody!!! 
 
Wystawa: 
Wystawa fotograficzna autorstwa Grzegorza Meisla - „Moje Indie”  
 
11 II 2013 godz.  9.00 KINOMANIAK "Merida Waleczna" (anim. 100 min.) 
poniedziałek godz. 10.30        warsztat plastyczny- rangoli-  indyjskia sztuka dekoracyjna 
  godz. 12.00 ZABAWA W ZOOLANDII (obowiązują zapisy) 
     
                                            
12 II 2013 godz. 10.00 zaGRAj z nami- gry planszowe- Wodzisławski Klub Gier  Planszowych 
wtorek  godz. 16.00 BAL PRZEBIERAŃCÓW- ostatki karnawałowe 
    konkursy i zabawy dla dzieci, poczęstunek  
                                                                  
13 II 2013    godz. 9.00 KINOMANIAK „Łowcy smoków” (anim. 80 min) 
środa   godz.10.30 MALOWNICZA KRAINA - zajęcia plastyczne i zabawy dla dzieci   
    2-6 letnich „biżuteria indyjska” 
             godz. 12.00 warsztat kulinarny z restauracją “Pod Arkadami”  
    (przygotowanie potraw indyjskich, zapoznanie się z kulturą indyjską)  
                           
14 II 2013 godz.  9.00 zajęcia taneczno- ruchowe dla dzieci - taniec bollywood                                 
czwartek godz. 10.30 warsztat plastyczny - „Sztuka zdobienia dłoni i stóp” – grafika na 
    papierze 
 
15 II 2013  godz.8.00 WYCIECZKA autokarowa do Beskidzkiego Centrum Nauki   
piątek    „NAUKOTECHNIKA” w Świnnej k/ Żywca. www. naukotechnika.pl  
    W programie: zwiedzanie wystawy, pokaz z ciekłym azotem,   
     warsztaty z budowy ziemi. Koszt: 55 zł    
 
18 II 2013 godz.  9.00 KINOMANIAK "Smerfy" (anim. 103 min.) 
poniedziałek   godz. 11.00      warsztat kulinarny - pokaz gotowania potraw indyjskich 
 
19 II 2013 r.    godz. 9.00 wyjazd na basen „Nautica” w Gorzycach. Koszt: 15 zł   
wtorek  godz. 12.00 ZABAWA W ZOOLANDII (obowiązują zapisy) 
                                                                                                              
20 II 2013 r. godz.  9.00 KINOMANIAK - "Mali agenci 4: Wyścig z czasem" (akcja 89 m.) 
środa  godz.10.30 MALOWNICZA KRAINA- zajęcia plastyczne i zabawy dla   

   dzieci 2-6 letnich „W świecie bajek indyjskich” - czytanie połączone 
z pracą plastyczną 

  godz.10.30  warsztat plastyczny- kolografia (forma grafiki) - tworzenie odbitek  
    zwierząt i motywów roślinnych Indii   
                                                      
21 II 2013 r.    godz. 9.00  zajęcia ruchowe dla dzieci - joga 



czwartek   godz. 10.30    „Podróż do Indii” z Grzegorzem Meislem połączone z warsztatami  
    plastycznymi  
 
22 II 2013 r.  godz.10.30 WYCIECZKA autokarowa do parku linowego „Leśna przygoda” 
piątek     Zabawy i konkurencje sportowe w ramach pakietu “Olimpiada   
    zimowa”, korzystanie z tras parku linowego, posiłek. Koszt: 35 zł 
 

 
   
23 II 2013 r.   godz. 11.00      ALE!Babki- warsztaty artystyczne w babskim gronie- biżuteria  sobota 
    w stylu indyjskim ( zajęcia dla młodzieży i dorosłych) 
 
*UWAGA !!! 

 organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w programie Akcji 

 na wycieczki i baliki przebierańców obowiązuje kolejność zapisów oraz rezerwacji miejsc  

 REZERWACJE NALEŻY ODEBRAĆ MAX. 7 DNI PRZED WYJAZDEM 

 koszt biletu na seans kinowy – 5 zł  

 w razie niepogody wyjazdy będą odwołane lub w miarę możliwości odbędą się w innym terminie 

 szczegółowych informacji udziela Impresariat WCK pod nr tel. 32 455 48 55 
 

 
   

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 


