
FERIE ZIMOWE 2015 
OFERTA GMINY STRZYŻÓW  

 
 

2 luty (poniedziałek) 
 

 
Miejski Zespół Szkół w Strzyżowie  
 
11.00 - wykład „Dlaczego samolot lata i ciekawe konstrukcje lotnicze” – odpowiedzi udzielą uczniom  
przedstawiciele Politechniki Rzeszowskiej. W ofercie są również zajęcia praktyczne z konstruowania samolotów; 
wirtualne loty samolotem M28 i śmigłowcem S-70i; mini wystawa modeli plastikowych.  Grupy zorganizowane 
liczące co najmniej 15 os. prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsc, tel. 17 2761 064.  
 
Dom Kultury „Sokół”   
 
10.00 - 11.30 - zajęcia plastyczne, 
12.00 - 13.30 - zajęcia wokalne kl. IV – wzwyż, 14.00 – 15.00 kl. I-III. 
 
Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej  
 
10.00 - 16.00 - zwiedzanie muzeum – cena 1,00 zł od dziecka, 
10.00, 12.00, 14.00 - lekcje muzealne pt. „Z wizytą u profesora” – zostanie na niej przedstawiona sylwetka profesora 
Franciszka Chrapkiewicza-Chapeville’a, jego życie oraz działalność naukowa w dziedzinie biochemii.  
 
 

 
3 luty (wtorek) 

 
 
Dom Kultury „Sokół” 
 
10.00 - 11.30 - warsztaty taneczne, 
12.00 - 13.30 - seans filmowy „Pinokio” - cena 7 zł od dziecka 
14.00 - 16.30 - warsztaty szydełkowe – kl. IV – wzwyż (Galeria na Poddaszu „Czarnej Sieni” PH Calvados). 
 
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Strzyżów 
 
11.00 - 13.00 - „Pół żartem, pół serio o literaturze” zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym: spotkanie z książką „Złap 
byka za rogi, czyli półżartem o pułapkach językowych” (Agnieszka Frączek), zabawy słowem i nie tylko, wesołe 
dyktando, niespodzianki.  
 
Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej 
 
10.00 - 16.00 - zwiedzanie muzeum - cena 1,00 zł od dziecka, 
10.00, 12.00, 14.00 - lekcje muzealne pt. „Wtorek w starej szkole” – dotyczyć będą m.in. historii szkolnictwa 
w Strzyżowie, wyglądu szkoły, a także wyposażenia i pomocy naukowych, jakie stosowano w dawnej szkole.  
 
 

4 luty (środa) 
 
Dom Kultury „Sokół” 
 
10.00 - 11.30 - zajęcia plastyczne, 
12.00 - 13.30 - zajęcia wokalne – kl. IV – wzwyż, 14.00 – 15.00 kl. I-III.  
 
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Strzyżów 



11.00 - 12.00 - „Bibliomiś Zaprasza” zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym: czytanie bajek, zabawy z 
Bibliomisiem przy muzyce, zajęcia plastyczne „Mały Artysta”.   
 
Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej 
 
10.00 - 16.00 - zwiedzanie muzeum - cena 1,00 zł od dziecka, 
10.00, 12.00, 14.00 -  lekcja muzealna „Archeologiczna środa”– zajęcia dotyczyć będą archeologii i historii miasta 
Strzyżowa, przedstawione na niej zostaną wyniki prac na Rynku, a także stanowiska i zabytki ruchome w regionie.  
 
 

5 luty (czwartek) 
 

Dom Kultury „Sokół” 
 
10.00 - 11.30 - zajęcia taneczne, 
12.00 - 13.30 - seans filmowy „Gdzie jest Mikołaj” - cena 7 zł od dziecka 
14.00 - 16.30 - warsztaty haftu krzyżykowego - kl. IV – wzwyż (Galeria na Poddaszu „Czarnej Sieni” PH Calvados).  
 
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Strzyżów 
 
11.00 - 13.00 -  „Łamigłówki nie z tej ziemi” zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym: spotkanie z książką „Liczenie jest 
fajne” J. Brzechwa, J. Tuwim, J. Papuzińska i inni; zgadywanki, znajdywanki, wyliczanki, mistrz spostrzegawczości, 
niespodzianki.  
 
Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej 
 
10.00 - 16.00 - zwiedzanie muzeum - cena 1,00 zł od dziecka, 
10.00, 12.00, 14.00 - lekcja muzealna „Czwartek w tunelu” – zostanie na niej przedstawiona historia II wojny 
światowej z uwzględnieniem dziejów budowy schronów dla pociągów sztabowych – stanowiska Anlage Süd na 
Podkarpaciu (zajęcia prowadzone będą w tunelu schronowym).  
 
 

6 luty (piątek) 
 
 

Dom Kultury „Sokół” 
 
10.00 - 11.30 - zajęcia plastyczne, 
12.00 - 13.30 - seans filmowy „Magiczna kostka”- - cena 7 zł od dziecka 
14.00 - 16.00 - Warsztaty wikliny papierowej kl. IV – wzwyż (Galeria na Poddaszu „Czarnej Sieni” PH Calvados).  
 
Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej 
 
10.00 - 16.00 - zwiedzanie muzeum - cena 1.00 zł od dziecka, 
10.00, 12.00, 14.00 - lekcja muzealna pt. „Piątki z etnografią” – podczas niej zwiedzający dowiedzą się, jak wyglądało 
życie naszych babć i dziadków, poznają przedmioty codziennego użytku, a także zanikające dziś zawody.  
 

 
 
 

8 luty (niedziela) 
 

Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej wraz z Muzeum Okręgowym w Rzeszowie 
 
10.30 - 12.30 oraz 14.00 - 16.00 - warsztaty ceramiki dla dzieci i młodzieży pt. „Nie święci garnki lepią …  
Garncarstwo w Pradziejach” (Galeria na Poddaszu „Czarnej Sieni” PH Calvados). Możliwość wykonania własnych 
naczyń, figurek, ozdób, grzechotek oraz kopi średniowiecznych kafli z przedstawieniem rycerzy – prace zabierane są 



do domu. Koszt zajęć: 9 zł od osoby, konieczna jest wcześniejsza rezerwacja pod nr tel. 17 2764 238, 889 839 031 (do 
06.02.2015 r.).   

 
9 luty (poniedziałek) 

 
 

Dom Kultury „Sokół” 
 
10.00 - 11.30 - zajęcia plastyczne,  
12.00 - 13.30  - zajęcia wokalne kl. IV – wzwyż, 14.00 – 15.00 kl. I-III.  
 
Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej 
 
10.00 – 16.00 - zwiedzanie muzeum - cena 1,00 zł od dziecka, 
10.00, 12.00, 14.00 - lekcje muzealne pt. „Z wizytą u profesora” – zostanie na niej przedstawiona sylwetka profesora 
Franciszka Chrapkiewicza-Chapeville’a, jego życie oraz działalność naukowa w dziedzinie biochemii.  
 
 

10 luty (wtorek) 
 
 

Dom Kultury „Sokół” 
 
10.00 - 11.30 - warsztaty taneczne,  
11.00 - spektakl "Poprawiny" w wykonaniu Międzypokoleniowej grupy mieszkańców działającej przy Fundacji 
Rozwoju „Dobre Życie” i Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu,  
12.00 - 13.30 - seans filmowy „Gdzie jest gwiazdka” - cena 7 zł od dziecka, 
14.00 - 15. 30 - warsztaty komiksu (Galeria na Poddaszu „Czarnej Sieni” PH Calvados).  
 
 
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Strzyżów 
 
11.00 - 13.00 - „Co ty wiesz o…” zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym: spotkanie z książką „Tato, a dlaczego? 
50 prostych odpowiedzi na piekielnie trudne pytania”; tajemnice ludzkiego ciała – model 3D, gry i zabawy 
sprawnościowe, niespodzianki.  
 
Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej 
 
10.00 - 16.00 - zwiedzanie muzeum - cena 1,00 zł od dziecka, 
10.00, 12.00, 14.00 - lekcja muzealna – „Wtorek w starej szkole” – zajęcia dotyczyć będą m.in. historii szkolnictwa 
w Strzyżowie, wyglądu szkoły, a także wyposażenia i pomocy naukowych, jakie stosowano w dawnej szkole.  
 

 
11 luty (środa) 

 
Dom Kultury „Sokół” 
 
10.00 - 11.30 - zajęcia plastyczne, 
12.00 - 13.30 - zajęcia wokalne – kl. IV – wzwyż, 14.00 – 15.00 kl. I-III, 
14.00 - 15.30 - warsztaty komiksu (Galeria na Poddaszu „Czarnej Sieni” PH Calvados).  
 
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Strzyżów 
11.00 - 12.00 - „Bibliomiś zaprasza” zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym: czytanie bajek, zabawy 
z Bibliomisiem, zajęcia plastyczne „Mały Artysta”.  
 
Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej 
 



10.00 – 16.00 - zwiedzanie muzeum - cena 1,00 zł od dziecka, 
10.00, 12.00, 14.00 -  lekcja muzealna „Archeologiczna środa”– zajęcia dotyczyć będą archeologii i historii miasta 
Strzyżowa, przedstawione na niej zostaną wyniki prac na Rynku, a także stanowiska i zabytki ruchome w regionie.  
 

 
12 luty (czwartek) 

 
Dom Kultury „Sokół” 
 
10.00 - 12.00 - zajęcia taneczne,  
12.00 - 13.30 - seans filmowy „Smerfy” - cena 7 zł od dziecka, 
14.00 - 15.30 - warsztaty komiksu (Galeria na Poddaszu „Czarnej Sieni” PH Calvados).  
 
 
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Strzyżów 
 
11.00 - 13.00 – „Każdy Może Zostać Artystą” zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym: spotkanie z książką „Skarbiec 
sztuki” Rosie Dickins, rzeźba w mydle, plastelinowe cuda i dziwy, kolaż, niespodzianki.  
 
Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej 
 
10.00 - 16.00 - zwiedzanie muzeum - cena 1,00 zł od dziecka, 
10.00, 12.00, 14.00 - lekcja muzealna „Czwartek w tunelu” – zostanie na niej przedstawiona historia II wojny 
światowej z uwzględnieniem dziejów budowy schronów dla pociągów sztabowych – stanowiska Anlage Süd na 
Podkarpaciu (zajęcia prowadzone będą w tunelu schronowym).  
 

13 luty (piątek) 
 

Dom Kultury „Sokół”  
12.00 - uroczyste zakończenie „Ferii z kulturką” połączone z występami artystycznymi, konkursami oraz rozdaniem 
nagród dla uczestników.  
 
Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej 
 
10.00 - 16.00 - zwiedzanie muzeum - cena 1,00 zł od dziecka, 
10.00, 12.00, 14.00 - lekcja muzealna pt. „Piątki z etnografią” – podczas niej zwiedzający dowiedzą się, jak wyglądało 
życie naszych babć i dziadków, poznają przedmioty codziennego użytku, a także zanikające dziś zawody.  
 

 
14 luty (sobota) 

 
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Strzyżów 
 
11.00 - 13.00 - zakończenie ferii dla dzieci - WALENTYNKOWY BAL PRZEBIERAŃCÓW - konkursy, zabawy, 
niespodzianki. 
 
 

 
Propozycje Filii Bibliotecznych  

 
Godowa  (poniedziałek - czwartek) - konkurs pięknego czytania, konkurs na najładniesze kolendowanie pt. „Snuj się 
kolędo”, warsztaty kulinarne, warsztaty artystyczne, gry i zabawy.  
 

 
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie  

 
Park Wodny  



 
Bilety dla grup zorganizowanych min. 15 osób  - bilet wejściowy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00 - 4,00 
zł/os.; w soboty i niedziele do godz. 14.00 – 5,00 zł/os. 
 
Lodowisko czynne w godzinach: 9.00 - 21.00, ostatnie wejście na lodowisko o godz. 20.00 
9.00 - 15.00 - cena biletu 2,00 zł/os.,   
15.00 - 21.00 - cena biletu 4,00 zł/os.,  
wypożyczenie łyżew - 4,00 zł/os., 
rezerwacja lodowiska 60 min. – 80,00 zł, 90 min. – 12,00 zł.  
 
 
KONTAKT DO ORGANIZATORÓW  
 
Miejski Zespół Szkół w Strzyżowie: ul. Daszyńskiego 4, 38-100 Strzyżów, tel. 17 2761 064 

Dom Kultury „Sokół”: ul. Mostowa 2, 38-100 Strzyżów, tel. 17 2761 258 

Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej: ul. Łukasiewicza 10, 38-100 Strzyżów, tel. 17 2764 238, 889 839 031 

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Strzyżów: ul. Przecławczyka 6, 38-100 Strzyżów, tel. 17 2761 091 

Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie: ul. Polna 1, 38-100 Strzyżów, tel. 2768 560 

 

 

 

 


