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Wakacje w mieście wcale nie muszą być nudne! Co roku możemy się o tym przekonać w Bytomiu, w którym kilkanaście
podmiotów zapewnia dzieciom wakacyjną naukę i rozrywkę na najwyższym poziomie.
W czerwcu, lipcu i sierpniu na ulice Bytomia wyjedzie specjalny BecekoBUS. Odwiedzi on Bobrek, Stolarzowice, Rozbark,
Stroszek, Suchą Górę oraz centrum miasta. W programie m.in. warsztaty kuglarskie, filmowe, ekologiczne i plastyczne. Udział
w warsztatach kosztuje tylko 2 zł. Obowiązują zapisy. Więcej informacji na www.becek.pl lub pod numerem telefonu: 32 389
31 09 w. 100.
W wakacyjne miesiące nie może zabraknąć Becekowego Pokoju Gier. Wszystkich wielbicieli gier planszowych zapraszamy w
każdą ostatnią sobotę miesiąca. Spotkania tymczasowo odbywają się w Miejskiej Bibliotece Publicznej (plac Jana III
Sobieskiego 3). Początek o 13.30. Wstęp kosztuje 5 złotych.
Od 27 lipca do udziału w warsztatach zaprasza CSW Kronika. Dzieci i młodzież wraz z zaproszonymi artystami skupią się na
temacie nocy i księżyca oraz tajemnicach dziecięcej wyobraźni. Więcej informacji na: www.kronika.org.pl

Wakacje w bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału w wakacyjnych zajęciach, które skierowane są przede wszystkim do
najmłodszych czytelników spędzających wakacje w mieście. Zajęcia odbywają się w gmachu głównym biblioteki oraz
wybranych placówkach bibliotecznych. Wstęp wolny.
LETNIA AKADEMIA FANTASTYKI (gmach główny biblioteki Bytom, pl. Jana III Sobieskiego 3)
Letnia Akademia Fantastyki to cykl bezpłatnych warsztatów skierowanych do dzieci pozostających latem w mieście. Spotkania
będą miały formę warsztatów plastycznych połączonych z prezentacjami multimedialnymi. Uczestnicy poznają historię
rozwoju fantastyki, zarówno w literaturze, jak i filmie. Dowiedzą się czym różni się powieść fantastycznonaukowa od powieści
fantasy. Poznają najważniejszych twórców literatury fantastycznej: Roalda Dahla (twórcę takich postaci, jak: Matylda, Charlie,
Willy Wonka, pan Hopper, Wielkomilud), J.R.R. Tolkiena (dowiedzą się ile lat i dlaczego tak długo trwało stworzenie cyklu
Władca Pierścieni), C.S. Lewisa (autora cyklu Opowieści z Narnii). Nie zabraknie także spotkań poświęconych J.K. Rowling i
bohaterom cyklu Harry Potter oraz Brandonowi Mullowi i jego książkom z serii Baśniobór. Coś dla siebie znajdą także miłośnicy
polskiej literatury fantastycznej dla których przygotowano prezentacje dotyczące twórczości Andrzeja Sapkowskiego, Andrzeja
Maleszki i Stanisława Lema.
Na te i wiele więcej atrakcji zapraszamy w poniższych terminach:
3 lipca, godz. 12.00 – 13.30 – (Nie) tylko magia – o twórczości Roalda Dahla
10 lipca, godz. 12.00 – 13.30 – J.R.R. Tolkien, czyli tam i z powrotem
17 lipca, godz. 12.00 – 13.30 – Tajemniczy świat Narnii
24 lipca, godz. 12.00 – 13.30 – Harry Potter i… (fenomen twórczości J.K. Rowling)
31 lipca, godz. 12.00 – 13.30 – Mitologia odkrywana na nowo – o twórczości Ricka Riordana
7 sierpnia, godz. 12.00 – 13.30 – W Baśnioborze i innych magicznych miejscach…
14 sierpnia, godz. 12.00 – 13.30 – Nie tylko smoki, czyli rzecz o fantastycznych zwierzętach
21 sierpnia, godz. 12.00 – 13.30 – Polska fantastyka nie taka zła…
28 sierpnia, godz. 12.00 – 13.30 – Zakończenie wakacji
A LATO WCIĄŻ TRWA, CZYLI WAKACYJNA AKADEMIA DLA DZIECI (wybrane placówki biblioteczne)
Tematem tegorocznych wakacji w placówkach filialnych bibliotek będą morza i góry. Dzieci będą miały możliwość poznania
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fauny i flory poszczególnych regionów, dowiedzą się co kryją morza i co ciekawego można zobaczyć w górach. Spotkania
wakacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym będą miały charakter zajęć literacko – plastyczno –
ruchowych, mających na celu zapewnienie najmłodszym kreatywnego spędzenia wolnego czasu. Wszystkie zajęcia będą
dodatkowo urozmaicone zabawami ruchowymi i ćwiczeniami umysłowymi (quizy, krzyżówki, gry planszowe).
Spotkania odbywać się będą w godzinach 10.00 – 12.00
Placówka Filialna Nr 1, Bytom-Szombierki, ul. Zakątek 20 (SP NR 45)
2 sierpnia – Wakacje… wybieram morze
9 sierpnia – Fascynujący świat morza
16 sierpnia – Skarby świata podwodnego
23 sierpnia – Chciałbym zostać… piratem!
Placówka Filialna Nr 4, Bytom-Stroszek, ul. Hlonda 37
5 lipca – Kwiaty z bibuły
12 lipca – Ramki na wakacyjne zdjęcia
9 sierpnia – Lampiony
16 sierpnia – Maski zwierząt
Placówka Filialna Nr 6, Bytom-Łagiewniki, ul. Cyryla i Metodego 38
12 lipca – Morze: fauna i flora
26 lipca – Skarby morskie i sporty wodne
23 sierpnia – Góry: fauna i flora
30 sierpnia – Sporty górskie
Placówka Filialna Nr 12, Bytom-Rozbark, ul. Arki Bożka 21 (ZS Nr 1)
5 lipca – Spędzamy wakacje nad morzem: fauna i flora
26 lipca – Spędzamy wakacje nad morzem: skarby morskie i sporty wodne
2 sierpnia – Spędzamy wakacje w górach: fauna i flora
23 sierpnia – Spędzamy wakacje w górach: pamiątki z gór
Placówka Filialna Nr 20, Bytom-Sucha Góra, ul. Korczaka 1 (SP NR 38)
5 lipca – Kwiaty z bibuły
12 lipca – Maski zwierząt
19 lipca – Ślimaki i muszle
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2 sierpnia – Mapy miejsc ulubionych
9 sierpnia – Lampiony
30 sierpnia – Pirackie kapelusze
Placówka Filialna Nr 22, Bytom-Miechowice, ul. Nickla 19 (ZSO Nr 5)
5 lipca – Mapa ciekawych miejsc wybrzeży morskich
12 lipca – Morska fauna i flora: muszle i ślimaki
19 lipca – Sporty wodne
16 sierpnia – Przyroda w górach
Placówka Filialna Nr 23, Bytom-Śródmieście, ul. Łużycka 12
5 lipca – Morze
12 lipca – Morska fauna i flora
19 lipca – Skarby morza
26 lipca – Sporty wodne
Po skończonych spotkaniach, każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia Akademii.

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 już pierwszego dnia wakacji /poniedziałek,25 czerwca/ zaprasza na warsztaty "Rysunek i
malarstwo" oraz na półkolonie letnie, które potrwają do 6 lipca.
Z kolei roztańczone wakacje zagwarantuje nam Teatr Rozbark oraz Opera Śląska. Od 20 do 24 sierpnia w Teatrze Rozbark
odbędą się zajęcia skierowane do dzieci w wieku od 6 do 9 lat oraz od 10 do 15 lat. Zajęcia będą odbywać się od 9.30 do
13.00. Przygotowane ćwiczenia będą miały charakter zabawy, dzięki czemu uczestnicy zajęć będą mogli aktywnie spędzić
letnie wakacje. Warsztaty zakończone będą pokazem, który odbędzie się 24 sierpnia. Więcej informacji na:
http://www.teatrrozbark.pl/ .
Do wakacji ze sztuką wysoką zachęca Opera Śląska, która organizuje dla dzieci Letnie Studio Baletowe. Warsztaty odbędą się
w dwóch terminach: od 2 do 6 lipca oraz od 20 do 24 sierpnia. Zapisy prowadzi Dział Edukacji Opery Śląskie pod numerem
telefonu 733 916 101 lub mailowo: edukacja@opera-slaska.pl Liczba miejsc ograniczona.
Muzeum Górnośląskie w wakacje również nie zwalania tempa i przygotowało dla najmłodszych moc atrakcji. W czasie
warsztatów dzieci będą mogły zabawić się w małego archeologa lub artystę. Nie zabraknie zajęć z malowania piaskiem i
przyrodniczych gier terenowych. Szczegółowy plan wakacji na stronie muzeum: http://muzeum.bytom.pl/
Wypoczynek stacjonarny w tym roku zapewni 5 placówek zlokalizowanych w centrum Bytomia, w dzielnicy Bobrek oraz na
Suchej Górze. Są to:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewieskiego (od 25.06. do 29.07.2018 r.)
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika (od 27.08. do 31.08.2018 r)
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej (od 26.06. do 02.07.2018 r.)
Szkoła Podstawowa nr 38 im. Jana III Sobiskiego (od 25.06. do 29.06.2018 r.)
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 (od 25.06. do 06.07.2018 r.).
Sportowe wakacje można spędzić również z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji W lipcu OSiR będzie realizował „Poniedziałki z
OSiRem”. 9 lipca dzieci będą mogły rywalizować ze sobą grają w piłkę nożną, 16.07 w siatkówkę, 23.07 w tenisa, a 30.07 w
koszykówkę. Z kolei w sierpniu w skateparku przy kąpielisku odkrytym w każdy poniedziałek prowadzone będą warsztaty z
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jazdy na deskorolce, rolkach i hulajnodze (w godzinach 9-14).
K.S. Górnik Bytom przygotował dla bytomskich dzieci nie lada niespodziankę. Od 1 do 31 sierpnia w godzinach 9-14:00 (od
poniedziałku do piątku) dzieciom z bytomskich szkół (do 18 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji) bezpłatnie udostępni
kort tenisowy. Kort można rezerwować pod numerem telefonu: 22 281-78-70 .
A jeśli lato w mieści, to nie może zabraknąć również Becekowego Kina Plenerowego oraz Festiwalu Muzyka Narodów - Juliusz
Ursyn Niemcewicz i jego goście.
Seanse pod chmurką będą odbywać się w każdy piątek lipca i sierpnia o godzinie 21:15 w Amfiteatrze Parku im. Kachla w
Bytomiu. W programie m.in. francuska komedia „Dusigrosz” i „Nieściszalni”, komedia romantyczna „Słowo na M” czy
„Poznasz przystojnego bruneta” Woody Allena.
Z kolei w każdą niedzielę lipca i sierpnia Amfiteatr Parku Miejskiego im. F. Kachla będzie rozbrzmiewać muzyką. Różnorodna
tematyka koncertów odbywających się w ramach Festiwalu Muzyka Narodów wprowadzi słuchaczy w świat różnych kultur
muzycznych. Wykonawcami będą wybitni muzycy i soliści z całego kraju i z zagranicy Początek koncertów o godzinie 16:00.
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