
Wodzisław Śląski 

8 lutego w śląskich szkołach zabrzmią ostatnie dzwonki przed zimową przerwą od nauki. 

Przed uczniami dwa tygodnie odpoczynku. Na ten czas mamy dla Was wiele ciekawych 

propozycji. Sprawdźcie, co przygotowały na ferie Wodzisławskie Centrum Kultury, Muzeum, 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

"CENTRUM". 

11 lutego (poniedziałek) 

WCK: 

godz. 10:00-11:30 – Kino „Pegaz” dla dzieci – Mała wielka stopa / film animowany / Belgia, 

Francja / b.o., 92 min, wstęp: 8 zł 

MiPBP:  

Wypożyczalnia Dla Dzieci i Młodzieży – „Biblioteczne Biuro Śledcze, Czyli Ferie w 

Bibliotece” – godz. 11:00 – „Detektyw Zagadka na tropie” – przedstawienie teatralne Teatr 

KRAK-ART z Krakowa / b.o. 

Filia nr 10 Zawada– godz. 11:00-13:00 – gry planszowe 

MOSiR:  

Lodowisko – godz. 8:00-13:00 – ulgowe wejścia dla uczniów szkół podstawowych i klas 

gimnazjalnych (cena: 1 zł za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej) 

Lodowisko – godz. 10:00-10:45 – bezpłatna nauka jazdy na łyżwach dla początkujących / b.o. 

Kryta Pływalnia MANTA – godz. 6:00-14:00 – ulgowe wejścia dla uczniów szkół 

podstawowych i klas gimnazjalnych (cena: 3 zł za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej) 

Kryta Pływalnia MANTA – godz. 8:00-16:00 – zabawy na wodnym placu zabaw / b.o. 

Rodzinny Park Rozrywki "Trzy Wzgórza" – godz. 13:00-14:00 – Czytaj dzieciom w chacie 

solnej / b.o. 

  

12 lutego (wtorek) 

WCK:  

godz. 10:00-11:30 – Gryzmoły-bazgroły – zabawy plastyczne z wyobraźnią, wstęp: 5 zł / 6-12 

lat 

 



godz. 20:15 – Kino „Pegaz” poleca: Zwierzęta / dramat / Austria, Polska / 15+, 94 min, 

wstęp: 10 zł 

MiPBP:  

Wypożyczalnia Dla Dzieci i Młodzieży – „Biblioteczne Biuro Śledcze, Czyli Ferie w 

Bibliotece” – godz. 11:00 – „Biuro detektywistyczne” – zajęcia plastyczno-literackie / 6-12 

lat 

Filia nr 5 Radlin – godz. 15:00 – „Walentynka dla Mamy i Taty” – zajęcia plastyczne  

dla dzieci  

Filia nr 9 Kokoszyce – godz. 12:00 – „Kartka Walentynkowa” – zajęcia plastyczne 

Filia nr 15 Jedłownik – godz. 11:00 – "Kartka Walentynkowa" – wykonanie kartki 

MOSiR:  

Lodowisko – godz. 8:00-13:00 – ulgowe wejścia dla uczniów szkół podstawowych i klas 

gimnazjalnych (cena: 1 zł za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej) 

Lodowisko – godz. 10:00-10:45 – bezpłatna nauka jazdy na łyżwach dla początkujących 

Kryta Pływalnia MANTA – godz. 6:00-14:00 – ulgowe wejścia dla uczniów szkół 

podstawowych i klas gimnazjalnych (cena: 3 zł za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej) 

Kryta Pływalnia MANTA – godz. 8:00-16:00 – zabawy na wodnym placu zabaw 

Kryta Pływalnia MANTA – godz. 11:00-12:00 – gry i zabawy w wodzie 

Rodzinny Park Rozrywki "Trzy Wzgórza" – godz. 12:00-14:00 – pokaz filmu dla dzieci w 

wypożyczalni sprzętu sportowego 

Muzeum: 

godz. 11:00 – "Muzealny wehikuł czasu – średniowieczny Wodzisław" – 5 zł (kościół 

ewangelicki w Wodzisławiu Śląskim), o godzinie 13:00 możliwość zwiedzania kościoła z 

przewodnikiem dla wszystkich mieszkańców 

  

13 lutego (środa) 

WCK:  

godz. 10:00-11:30 – Kino „Pegaz” dla dzieci – Gang wiewióra 2 / film animowany / USA / 

b.o., 91 min,wstęp: 8 zł 

MiPBP:  



Wypożyczalnia Dla Dzieci i Młodzieży – „Biblioteczne Biuro Śledcze, Czyli Ferie w 

Bibliotece” – godz. 11.00 – „Tajemnica bibliotecznego karnawału” – zabawy ruchowe, 

literackie, kalambury  / 6-12 lat 

Filia nr 5 Radlin – godz. 15:00 – "Zimowe okna" – zajęcia plastyczne  

dla dzieci  

Filia nr 10 Zawada – godz. 13:00-14:00 – zabawa na świeżym powietrzu 

Filia nr 13 os. XXX-lecia – godz. 10:00 – „Minionkowe szaleństwo” – zajęcia plastyczne 

MOSiR:  

Lodowisko – godz. 8:00-13:00 – ulgowe wejścia dla uczniów szkół podstawowych i klas 

gimnazjalnych (cena: 1 zł za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej) 

Lodowisko – godz. 10:00-10:45 – bezpłatna nauka jazdy na łyżwach dla początkujących 

Kryta Pływalnia MANTA – godz. 6:00-14:00 – ulgowe wejścia dla uczniów szkół 

podstawowych i klas gimnazjalnych (cena: 3 zł za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej) 

Kryta Pływalnia MANTA – godz. 8:00-16:00 – zabawy na wodnym placu zabaw 

Rodzinny Park Rozrywki "Trzy Wzgórza" – godz. 12:00-14:00 – zawody saneczkarskie 

  

14 lutego (czwartek) 

WCK:  

godz. 10:00-11:30 – Deco-upominki na Walentynki – ozdabianie drewnianych elementów, 

wstęp: 5 zł /6-12 lat 

 

MiPBP:  

Wypożyczalnia Dla Dzieci i Młodzieży – „Biblioteczne Biuro Śledcze, Czyli Ferie w 

Bibliotece” – godz. 11:00 – „Tajemnica mody” – zajęcia plastyczno-literackie  / 6-12 lat 

Filia nr 5 Radlin – godz. 15:00 – Walentynkowe zajęcia szachowe dla małych szachistów z 

klas 2, 3, 4 

Filia nr 9 Kokoszyce – godz. 12:00 – „Gry i zabawy stolikowe oraz zimowe kolorowanki” 

Filia nr 10 Zawada – godz. 13:00-14:00 – "Kartka Walentynkowa" – zajęcia plastyczne 

Filia nr 13 os. XXX-lecia – godz. 10:00 – „Niekończąca się opowieść” – zajęcia plastyczne 



Filia nr 15 Jedłownik – godz. 13:00 – "Pejzaż zimowy" – konkurs plastyczny 

MOSiR:  

Lodowisko – godz. 8:00-13:00 – ulgowe wejścia dla uczniów szkół podstawowych i klas 

gimnazjalnych (cena: 1 zł za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej) 

Lodowisko – godz. 10:00-10:45 – bezpłatna nauka jazdy na łyżwach dla początkujących 

Kryta Pływalnia MANTA – godz. 6:00-14:00 – ulgowe wejścia dla uczniów szkół 

podstawowych i klas gimnazjalnych (cena: 3 zł za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej) 

Kryta Pływalnia MANTA – godz. 8:00-16:00 – zabawy na wodnym placu zabaw 

Kryta Pływalnia MANTA – godz. 12:00-13:00 – zawody na wodnym placu zabaw 

Orlik przy ul. Tysiąclecia 25 – godz. 10:00-13:00 – turniej „Białej Piłki” – piłka nożna 

Muzeum: 

godz. 9:00 – wyjazd do „Chlebowej chaty” w Górkach Małych dla wychowanków Świetlicy 

Środowiskowej „Dziupla” 

  

15 lutego (piątek) 

WCK:  

godz. 10:00-11:40 – Kino „Pegaz” dla dzieci – Paddington 2 / film familijny / Wielka 

Brytania, Francja / b. o., 103 min, wstęp: 8 zł 

godz. 11:40-13:10 – twórcze zajęcia plastyczne, wstęp: 5 zł / 6-12 lat 

godz. 17:00 – Kino „Pegaz” poleca: Też go kocham / komedia romantyczna / USA / 15+, 105 

min, wstęp: 10 zł 

godz. 19:00 – Kino „Pegaz” poleca: Kręcisz mnie / komedia romantyczna / Francja, Belgia / 

15+, 105 min, wstęp: 10 zł 

MiPBP:  

Filia nr 13 os. XXX-lecia – godz. 10:00 – „Minionki rozrabiają” – gry i zabawy integracyjne  

MOSiR:  

Lodowisko – godz. 8:00-13:00 – ulgowe wejścia dla uczniów szkół podstawowych i klas 

gimnazjalnych (cena: 1 zł za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej) 



Kryta Pływalnia MANTA – godz. 8:00-16:00 – zabawy na wodnym placu zabaw 

Kryta Pływalnia MANTA – godz. 11:00-12:00 – gry i zabawy w wodzie 

Kryta Pływalnia MANTA – godz. 6:00-14:00 – ulgowe wejścia dla uczniów szkół 

podstawowych i klas gimnazjalnych (cena: 3 zł za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej) 

Muzeum: 

godz. 11:00 – "Muzealny wehikuł czasu – średniowieczny Wodzisław" – 5 zł (kościół 

ewangelicki w Wodzisławiu Śląskim), o godzinie 13:00 możliwość zwiedzania kościoła z 

przewodnikiem dla wszystkich mieszkańców 

  

16 lutego (sobota) 

WCK:  

godz. 18:00 – „Historia pewnej miłości” w wykonaniu Teatru Improwizacji „To mało 

powiedziane”, bilet w przedsprzedaży: 15 zł, w dniu imprezy: 25 zł 

  

17 lutego (niedziela) 

WCK:  

godz. 17:00 – Kino „Pegaz” poleca: Też go kocham / komedia romantyczna / USA / 15+, 105 

min, wstęp: 10 zł 

godz. 19:00 – Kino „Pegaz” poleca: Kręcisz mnie / komedia romantyczna / Francja, Belgia / 

15+, 105 min, wstęp: 10 zł 

  

18 lutego (poniedziałek) 

WCK:  

godz. 10:00-11:40 – Kino „Pegaz” dla dzieci – My Little Pony /film animowany/ USA / b.o., 

99 min, wstęp: 8 zł 

godz. 11:40-13:10 – Budujemy igloo – warsztaty plastyczne, wstęp: 5 zł / 6-12 lat 

MiPBP:  



Dział Muzyczny – „W Krainie Baśni” – warsztaty muzyczno-plastyczne inspirowane muzyką 

klasyczną – godz. 11:00 – „Jezioro Łabędzie” – zajęcia muzyczno-plastyczne  / 6-12 lat 

MOSiR:  

Lodowisko – godz. 8:00-13:00 – ulgowe wejścia dla uczniów szkół podstawowych i klas 

gimnazjalnych (cena: 1 zł za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej) 

Kryta Pływalnia MANTA – godz. 6:00-14:00 – ulgowe wejścia dla uczniów szkół 

podstawowych i klas gimnazjalnych (cena: 3 zł za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej) 

Sala gimnastyczna ZSP nr 7 (ul. 26 Marca 66) – godz. 10:00-13:00 – halowy turniej piłki 

nożnej 

  

19 lutego (wtorek) 

WCK:  

godz. 16:00-18:00 – Karnawałowy balik przebierańców dla dzieci (4-9 lat) – „W krainie 

lodu” – konkursy i zabawy z bałwankiem Olafem, Elzą, poczęstunek, prowadzenie: 

animatorzy Szkoły Tańca i Animacji Tańczymy, wstęp: 10 zł/ 4-9 lat 

MiPBP:  

Dział Muzyczny – „W Krainie Baśni” – warsztaty muzyczno-plastyczne inspirowane muzyką 

klasyczną – godz. 11:00 – „Kopciuszek” – zajęcia muzyczno-plastyczne  / 6-12 lat 

Filia nr 5 Radlin – godz. 15:00 – głośne czytanie bajek i zabawy z książką 

Filia nr 9 Kokoszyce – godz. 12:00 – „Bałwanki z rolek” – zajęcia plastyczne 

Filia nr 15 Jedłownik – godz. 11:00 – „Zima w Dolinie Muminków” – głośnie czytanie, 

malowanie postaci 

MOSiR:  

Lodowisko – godz. 8:00-13:00 – ulgowe wejścia dla uczniów szkół podstawowych i klas 

gimnazjalnych (cena: 1 zł za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej) 

Lodowisko – godz. 10:00-10:45 – bezpłatna nauka jazdy na łyżwach dla początkujących 

Kryta Pływalnia MANTA – godz. 6:00-14:00 – ulgowe wejścia dla uczniów szkół 

podstawowych i klas gimnazjalnych (cena: 3 zł za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej) 

Kryta Pływalnia MANTA – godz. 11:00-12:00 – gry i zabawy w wodzie 

Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza” – godz. 12:00-13:00 – kalambury  



Stadion miejski – godz. 8:00-16:00 – wyjazd na narty/snowboard (miejsce wyjazdu 

uzależnione jest od warunków śniegowych) 

  

20 lutego (środa) 

WCK:  

godz. 10:00-11:40 – Kino „Pegaz” dla dzieci – Gnomy rozrabiają / film animowany/ USA / 

b.o., 89 min, wstęp: 8 zł 

godz. 11:30-13:00 – KoloroFanki – relaksujące kolorowanie, wstęp: 5 zł / 6-12 lat 

MiPBP:  

Dział Muzyczny – „W Krainie Baśni” – warsztaty muzyczno-plastyczne inspirowane muzyką 

klasyczną – godz. 11:00 – „Śpiąca królewna” – zajęcia muzyczno-plastyczne  / 6-12 lat 

Filia nr 5 Radlin – godz. 15:00 – „Kredką domalowane” – zajęcia plastyczne dla dzieci – 

sporty zimowe z papieru i kredki 

Filia nr 13 os. XXX-lecia – godz. 10:00 – „Minionkowa niespodzianka” – zajęcia plastyczne  

MOSiR:  

Lodowisko – godz. 8:00-13:00 – ulgowe wejścia dla uczniów szkół podstawowych i klas 

gimnazjalnych (cena: 1 zł za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej) 

Lodowisko – godz. 10:00-10:45 – bezpłatna nauka jazdy na łyżwach dla początkujących 

Kryta Pływalnia MANTA – godz. 6:00-14:00 – ulgowe wejścia dla uczniów szkół 

podstawowych i klas gimnazjalnych (cena: 3 zł za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej) 

Kryta Pływalnia MANTA – godz. 8:00-20:00 – pływacki test Coopera 

Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza” – godz. 12:00-14:00 – zawody saneczkarskie  

Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza” – godz. 14:00-15:00 – Czytaj dzieciom w chacie 

solnej 

  

21 lutego (czwartek) 

WCK:  



godz. 10:00-12:00 – Legomaniacy – budowanie robotów z klocków Lego, wstęp: 5 zł / 6-12 

lat 

 

MiPBP:  

Dział Muzyczny – „W Krainie Baśni” – warsztaty muzyczno-plastyczne inspirowane muzyką 

klasyczną  / 6-12 lat – godz. 11:00 – „Złota Kaczka” – przedstawienie teatralne Teatr KRAK-

ART z Krakowa / b.o. 

Filia nr 9 Kokoszyce – godz. 12:00 – „Rusz głową” – rebusy, zgadywanki, quizy 

Filia nr 13 os. XXX-lecia – godz. 10:00 – „Baaanaaanaaa” – zajęcia plastyczne 

Filia nr 15 Jedłownik – godz. 13:00 – „Zima Mikołajka” – głośne czytanie 

MOSiR:  

Lodowisko – godz. 8:00-13:00 – ulgowe wejścia dla uczniów szkół podstawowych i klas 

gimnazjalnych (cena: 1 zł za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej) 

Lodowisko – godz. 10:00-10:45 – bezpłatna nauka jazdy na łyżwach dla początkujących 

Kryta Pływalnia MANTA – godz. 6:00-14:00 – ulgowe wejścia dla uczniów szkół 

podstawowych i klas gimnazjalnych (cena: 3 zł za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej) 

Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza” – godz. 11:30-12:30 – konkurs lepienia rzeźby w 

śniegu  

  

22 lutego (piątek) 

WCK:  

godz. 10:00-12:00 – Klub Małego Naukowca, wstęp: 5 zł / 6-12 lat 

 

godz. 12:00-13:20 – Kino „Pegaz” dla dzieci – Luis i obcy / film animowany / Dania, Niemcy 

/ b.o., 80 min, wstęp: 8 zł 

godz. 15:00 – Kino „Pegaz” poleca: Granica / fantasy, thriller, romans / Dania, Szwecja / 15+, 

101 min, wstęp: 10 zł 

godz. 17:00-19:00 – Las w słoju – warsztaty florystyczno-artystyczne dla młodzieży i 

dorosłych, prowadzenie: Kwiaciarnia Kwiaty Styl, wstęp: 45 zł 

godz. 17:00 – Kino „Pegaz” poleca: Cykl Filmów Religijnych: Chleb z nieba / Włochy / 12+, 

100 min, wstęp: 10 zł 



godz. 19:00 – Kino „Pegaz” poleca: Granica / fantasy, thriller, romans / Dania, Szwecja / 15+, 

101 min, wstęp: 10 zł 

MiPBP:  

Filia nr 13 os. XXX-lecia – godz. 10:00 – „W to mi graj” – gry planszowe  

MOSiR:  

Lodowisko – godz. 8:00-13:00 – ulgowe wejścia dla uczniów szkół podstawowych i klas 

gimnazjalnych (cena: 1 zł za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej) 

Lodowisko – godz. 10:00-10:45 – bezpłatna nauka jazdy na łyżwach dla początkujących 

Lodowisko – godz. 11:00-12:00 – gry i zabawy na lodzie (wyścigi na specjalnie 

przygotowanym torze, short track – mini zawody) 

Kryta Pływalnia MANTA – godz. 11:00-12:00 – gry i zabawy w wodzie 

Kryta Pływalnia MANTA – godz. 6:00-14:00 – ulgowe wejścia dla uczniów szkół 

podstawowych i klas gimnazjalnych (cena: 3 zł za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej) 

  

23 lutego (sobota) 

WCK:  

godz. 10:00-13:00 – YETI – Young Explorer, Technican, Inventor (Młody Odkrywca, 

Technik, Wynalazca) – warsztaty z elektroniki, programowania Scratch, majsterkowania, 

laboratorium eko-energii oraz konkurs na najlepszą budowlę z klocków LEGO (regulamin na 

www.wck.wodzislaw-slaski.pl) 

godz. 15:00 – Kino „Pegaz” poleca: Granica / fantasy, thriller, romans / Dania, Szwecja / 15+, 

101 min, wstęp: 10 zł 

godz. 17:00 – Kino „Pegaz” poleca: Cykl Filmów Religijnych: Chleb z nieba / Włochy / 12+, 

100 min, wstęp: 10 zł 

godz. 19:00 – Kino „Pegaz” poleca: Granica / fantasy, thriller, romans / Dania, Szwecja / 15+, 

101 min, wstęp: 10 zł 

  

24 lutego (niedziela) 

WCK:  



godz. 15:00-16:00 – „Bawmy się razem” – cykl zajęć dla dzieci i rodziców – animacje dla 

najmłodszych z Fundacją Teatru Wodzisławskiej Ulicy  

 

godz. 16:00-17:00 – Rodzinne Spotkania z Teatrem: spektakl teatralny „Oz” w wykonaniu 

Teatru Szydło, wstęp: 15 zł 

godz. 17:00 – Kino „Pegaz” poleca: Cykl Filmów Religijnych: Chleb z nieba / Włochy / 12+, 

100 min, wstęp: 10 zł 

godz. 19:00 – Kino „Pegaz” poleca: Granica / fantasy, thriller, romans / Dania, Szwecja / 15+, 

101 min, wstęp: 10 zł 

 

RYDUŁTOWY  

 

KINO W TRAMPKACH 

Bilet: 10 zł/ 1 seans 

Rezerwacja miejsc 32 45 77006 

 

 

Program festiwalu: 

14.02.2019 r. godz. 9:30 "Sing song" 

Rekomendujemy dla wieku: 11-16 

Reżyseria: Mischa Kamp 

Nastoletnia Jasmine pomaga tacie w kwiaciarni. Jej wielkim 

marzeniem jest podróż do ojczystego Surinamu, o którym tata nawet 

nie chce rozmawiać. Jasmine ma piękny głos i razem z gitarzystą 

Stijnem udaje jej się dostać na obóz muzyczny, który podobno ma 

mieć miejsce w Berlinie. Nastolatkowie lądują jednak po drugiej 



stronie świata, gdzie razem z innymi muzykami walczą o super 

nagrodę. Serce i myśli Jasminy błądzą zupełnie gdzie indziej. Czy 

dziewczyna na ulicach kolorowego i rozśpiewanego Surinamu szuka 

na pewno tylko inspiracji muzycznych 

 

15.02.2019 r. godz. 9:30 "Mały gangster" 

De Boskampi's | Little Gangster 

Holandia | 2015 | 106 

Rekomendujemy dla wieku: 7+ 

Reżyseria: Arne Toonen 

Jak zyskać szacunek kolegów i uwielbienie dziewczyn? Co zrobić, żeby 

przestać być szkolną ofiarą? Rik wpada na genialny pomysł: 

postanawia uczynić swego ojca – nadzwyczaj uprzejmego i 

łagodnego, a w dodatku szalenie naiwnego entuzjastę gry w szachy – 

bezwzględnym szefem mafii. Gdy przeprowadzają się do innego 

miasteczka, Rikkie konsekwentnie buduje nowy wizerunek rodziny. 

Sytuacja się komplikuje, gdy wieść o konkurencji dociera do lokalnej 

gangsterskiej familii i gdy jak bumerang wraca nierozwiązana sprawa 

z dawnym prześladowcą. 

Błyskotliwa komedia dla całej rodziny, która pokazuje, jak radzić sobie 

z przekornym ciągiem wydarzeń. 

Nagroda Publiczności – Kino w Trampkach 2016 

 

18.02.2019 r. godz. 9:30 "Budzik i inne historie" 

Blok filmów krótkometrażowych. 



Rekomendujemy dla wieku 5+ 

 

19.02.2019 r. godz. 9:30 "Chłopiec i gwiazdy" 

Satellite Boy | Satellite Boy 

Australia | 2012 | 90 

Rekomendujemy dla wieku: 11+ 

Reżyseria: Catriona McKenzie 

Na obrzeżach miasta Wyndham w zalanej słońcem północno – 

zachodniej Australii mieszka starszy mężczyzna i chłopiec, obaj 

Aborygeni. Pete czeka na telefon od mamy. Nagle z wnętrza 

zardzewiałego pudełka wydobywa się dźwięk dzwonka. Zadowolony 

chłopak odbiera: „Mama?”. Niestety, nikt nie odpowiada. Kobieta 

została w mieście, a jej syn wraz z dziadkiem w starej, opuszczonej 

chacie daleko od cywilizacji. Wieczorami mężczyźni rozpalają ognisko 

i oglądają niezwykle jasne gwiazdy. Dziadek jest zagorzałym 

zwolennikiem tradycji, dlatego często opowiada wnuczkowi o 

przodkach. Pewnego dnia przedsiębiorstwo górnicze przybywa do 

wioski z planami zburzenia domu. Pete wymyka się ze swoim 

najlepszym przyjacielem do miasta, aby przekonać szefa firmy do 

zmiany zdania. Po drodze czeka na nich wiele niebezpieczeństw. 

Polska Premiera: Kino w Trampkach 2013. 

 

20.02.2019 r. godz. 9:30 "Tęcza" 

Dhanak | Rainbow 

Indie | 2015 | 106 



Rekomendujemy dla wieku: 7+ 

Reżyseria: Nagesh Kukunoor 

Pari ma 10 lat i młodszego brata Chotu, który nie widzi. Obiecała mu, 

że odzyska wzrok jeszcze przed 9 urodzinami. Urodziny już niedługo. 

Pari wie, że tylko Shah Rukh Khan może jej pomóc dotrzymać 

obietnicy. Tylko jak mała dziewczynka z radżasthańskiej wsi ma 

spotkać wielką sławę Bollywoodu? 

Zatrać się w marzeniach. Jeśli zamkniesz oczy marzycielsko… w 

środku nocy zobaczysz najpiękniejszą, najbardziej magiczna tęczę. 

 

„Tęcza” to piękna filmowa opowieść, osadzona w malowniczej 

scenerii Radżastanu (północno-zachodnie Indie). 10-letnia Pari 

mieszka z 8-letnim bratem Chotu oraz wujkiem i ciotką w maleńkiej 

wiosce na wydmach. Chotu jest niewidomy, ale za to bystry i wesoły. 

Pari jest jego oczami i najlepszą przyjaciółką. Obiecała mu, że zanim 

chłopiec skończy 9 lat, odzyska wzrok. Podczas wyprawy do pobliskiej 

wioski Pari zauważa plakat z aktorem Shah Rukhim Khanem, który 

zachęca ludzi do zapisywania swoich oczu na liście organów do 

oddania. Pari jest przekonana, że Shah Rukh może pomóc jej bratu 

odzyskać wzrok, więc codziennie pisze do niego list, ale nie dostaje 

odpowiedzi, a zbliżają się dziewiąte urodziny Chotu. Pewnego dnia 

dowiaduje się, że Shah Rukh kręci film w miejscu, oddalonym o 300 

km od jej wioski, i postanawia spotkać się z nim osobiście. 

 

- 18 lutego 2019 r. zapraszamy na warsztaty rękodzieła 

 

o godz. 10:00 zapraszamy na warsztaty ORIGAMI dla dzieci od 7 lat. 



 

o godz. 12:00 zapraszamy na warsztaty MASKI dla dzieci od 6 lat. 

 

o godz. 15:00 zapraszamy na warsztaty INDIAŃSKI ŁAPACZ SNÓW dla 

dzieci od 10 lat. 

 

Warsztaty poprowadzi animator z Tęczówka Studio. 

 

Tęczówka Studio to pracownia plastyczna zajmująca się szeroko 

pojętą edukacją artystyczną i zajęciami z zakresu grafiki 

warsztatowej, druku i papieru. 

Pracownię prowadzi Natalia Talarek absolwentka wydziału Malarstwa 

i Grafiki ASP w Łodzi, malarka, ilustratorka, instruktorka terapii 

zajęciowej i pedagog. 

 

Bilet na jeden warsztat: 10 zł, ilość miejsc ograniczona. 

 

Miejsce: sala kameralna II, poziom 3. 
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