
 

Ferie Zimowe z BSCK 2023 
 

30.01.2023 r. 

Miejsce: Aula 

Leśny stroik 

godz. 12:30 – 13:30 grupa wiekowa 7 – 15 lat (do 30 dzieci) 

 

31.01.2023 r. 

Miejsce: Aula 

Mały przedsiębiorca – skarbonki 

godz. 12:30 – 13:30  grupa wiekowa 7 – 15 lat (25 dzieci) 

 

1.02.2023 r. 

Miejsce: Aula 

Serduszko max (kwiat kalanchoe w serduszku szklanym) 

godz. 12:30 – 13:30 grupa wiekowa 7 – 9 lat (do 50 dzieci) 

godz. 13:30 – 14:30 grupa wiekowa 10 – 15 lat (do 50 dzieci) 

 

02.02.2023 r. 

Miejsce: Aula 

Naturalny obraz z mchu (25 dzieci) 

godz. 12:30 – grupa wiekowa 7 – 15 lat 

 

3.02.2023 r. 

Miejsce: Aula 

Osikowe Warsztaty Rękodzielnicze – osikowa papuga i sowa (50 dzieci) 

godz. 9:30 – 11:00 – grupa wiekowa 7 – 15 lat 

 

 

Miejsce: Sala widowiskowa BSCK 

Spektakl dla dzieci pt. „Tararysiapaty, czyli jak ryś Ryś wpadł w tarapaty” 

godz. 11:00 

Wstęp wolny 

 

06.02.2023 r. 

Miejsce: Aula 

Mozaika Taca (25 dzieci) 

godz. 10:00 – 11:00 – grupa wiekowa 7 – 15 lat 

 

7-8.02.2023 r. 

Miejsce: Aula 

Warsztaty z zakresu robotyki i programowania (do 14 dzieci w grupie) 

godz. 12:30 – 14:00 –  grupa wiekowa 7 – 9 lat 

godz. 14:30 – 16:00 – grupa wiekowa 10 – 12 lat 



 

8.02.2023 

Warsztaty Akwarystyczne 

godz. 12:30 – 14:00 –  grupa wiekowa 7 – 15 lat (do 30 dzieci) 

 

09.02.2023 r. 

Miejsce: Aula 

Etnowarsztaty – HAWAJE (do 26 dzieci) 

godz. 9:30 – 11:00  grupa wiekowa 7 – 15 lat 

Etnowarsztaty – Dlaczego nie ma już eskimosów – ANARUK (do 26 dzieci) 

godz. 12:30 – 14:00 grupa wiekowa 7 – 15 lat 

 

10.02.2023 r. 

Miejsce: Aula 

Osikowe Warsztaty Rękodzielnicze – osikowy kotek i pingwin (do 50 dzieci) 

godz. 9:30 – 11:00 – grupa wiekowa 7 – 15 lat 

Miejsce: Sala widowiskowa BSCK 

godz. 11:00 – O!Teatr Sztuka dla małych - „Bajka o królewnie Marysi i lodowej górze” 

godz. 12:00 – Warsztaty lalkowo-teatralne z zakresu animacji lalki teatralnej oraz podstaw gry 

aktorskiej 

Wstęp wolny 

 

Ferie w Kompleksie #Tężnia Busko zapisy pod nr tel. 41 370 54 30 

30, 31.01.2023 r. oraz 1, 6,7,8.02.2023 r. godz. 11:00 –  Warsztaty plastyczne 

2, 3 i 9,10.02.2023 r. godz. 12:00 – 17:00 – Gry planszowe 

4, 5, 11,12.02.2023 r. godz. 10:00 – Gry terenowe 

 

 

Ponadto: 

Seanse filmowe dla dzieci w KINIE ZDRÓJ w okresie ferii zimowych, od poniedziałku do 

czwartku o godz. 11:00, bilety w cenie 10,00 zł 

30.01.2023 r. - Seans filmowy „Szybcy i Śnieżni” 

31.01.2023 r. - Seans filmowy „Pamiętniki Tatusia Muminka” 

1.02.2023 r. - Seans filmowy „Yuku i magiczny kwiat” 

2.02.2023 r. - Seans filmowy „Yakari: Wielka podróż” 

6.02.2023 r. - Seans filmowy „Przytul mnie. Poszukiwacze miodu” 

7.02.2023 r. - Seans filmowy „Elfinki” 

8.02.2023 r. - Seans filmowy „Feliks i ukryty skarb” 

9.02.2023 r. - Seans filmowy „Miś Bamse i super miód” 

 

Buskie Samorządowe Centrum Kultury zastrzega sobie możliwość zmian w planowanych działaniach 

dotyczących zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. 


