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• FERIE 2023 Z MUZEUM MIASTA PABIANIC 
Wstęp wolny, obowiązują zapisy 

17.01.2023 (wtorek) godz. 11:00  

Powrót Tutanchamona.  Zajęcia na wystawie archeologicznej o sławnym 

faraonie połączone z warsztatami tworzenia egipskiej biżuterii. 

 

24.01.2023 (wtorek) godz. 11:00  

Spotkanie z doktorem plagą. Zajęcia na wystawie o zdrowiu i higienie w 

dawnym Gdańsku połączone z warsztatami tworzenia zapachowych woreczków. 

 

Zapisy przyjmuje Justyna Ruszkiewicz: tel. 42 215 39 82 wew. 24, 

e-mail: edukacja@muzeum.pabianice.pl 

 

 

• ZAJĘCIA FERYJNE 2023 W ORATORIUM 

 

Zapraszamy dzieci, młodzież, całe rodziny na gry planszowe do Klubu 

Oratorium – ul. Traugutta 2 (III klatka, I piętro) od poniedziałku do piątku 

(16 – 20.01 oraz 23 – 27.01.23 r.) w godzinach 12:00 – 15:00. 

Zajęcia prowadzi nauczyciel, pasjonat gier planszowych. 

Gorąca herbata, słodki poczęstunek. 

Duża ilość gier dla początkujących oraz zaawansowanych graczy. 

 

mailto:edukacja@muzeum.pabianice.pl
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• Ferie 2023 z MOSIR – em 
 

Lewityn 

Przez pierwszy i drugi tydzień ferii w dni robocze od poniedziałku do piątku 

organizowany będzie kulig w zależności od pogody i opadów śniegu godz. 

12:00 – 13:00 

27.01.2023 r. godz.13:00 Ognisko z pieczonymi kiełbaskami na zakończenie 

ferii 
 

Hala Koszykówki 

17.01.2023 r. – zbiórka godz.10:00 Turniej siatkówki dla szkół podstawowych  

18.01.2023 r. – zbiórka godz. 10:00 Turniej tenisa stołowego dla szkół 

podstawowych  

19.01.2023 r. -  zbiórka godz.10:00 Turniej trójek koszykarskich dziewcząt dla 

szkół podstawowych  

24.01.2023 r. – zbiórka godz.10:00 Turniej trójek koszykarskich chłopców 

szkół podstawowych  

25.01.2023 r. – zbiórka godz.10:00 Turniej tenisa stołowego dla szkól 

podstawowych  

26.01.2023 r. – zbiórka godz.10:00 Turniej siatkówki dla szkół podstawowych  

 

Hala Koszykówki i pływalnia 

Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży mogą bezpłatnie korzystać z hali, po 

uprzednim ustaleniu terminu z menedżerem sportu (Przemysławem 

Młynarczykiem – 661 021 647)  w godzinach 8:00 – 13:00 z wyłączeniem sobót 

i niedziel. 
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Dzieci, młodzież oraz studenci za okazaniem legitymacji mogą zakupić bilety 

wstępu na basen w promocyjnej cenie 6,50 zł za godzinę od poniedziałku do 

piątku w godzinach 8:30 – 14:00. 
 

Dzieci do lat 13 mogą przebywać na pływalni wyłącznie pod opieką osoby 

dorosłej. 
 

Godziny otwarcia pływalni: 6:30– 21:30 z wyłączeniem sobót i niedziel. 

 
• Ferie 2023 w miejskich bibliotekach w 

Pabianicach 
 

Biblioteka dla dorosłych, ul. Św. Jana 10 (tel. 42/215-53-10): 

16.01.2023, godz. 17.00 „Na ekranie i na kartach książek” – przegląd 

najciekawszych książek ze zbiorów MBP, których adaptacje stały się hitami 

popularnych serwisów streamingowych; 

18.01.2023, godz. 17.00 Spotkanie DKK dla osób dorosłych; 

23.01.2023, godz. 17.00 „Historie obrazkowe - nie tylko dla dzieci” przegląd 

najciekawszych komiksów i powieści graficznych ze zbiorów MBP; 

27.01.2023, godz. 18.30 Spotkanie autorskie z Bogumiłą Kempińską-

Mirosławską. 

Filia nr 5 dla dzieci i młodzieży, ul. Św. Jana 10 (tel. 42/215-23-37): 

16.01.2023, godz. 11.00 "Wesołe bałwanki" - lepienie z masy solnej; 
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18 i 25.01.2023, godz. 11.00 "W krainie śniegu" - warsztaty literacko-plastyczne; 

20 i 27.01.2023, godz. 11.00 "Zimowe EKO-twory" - tworzymy karmniki dla 

ptaków i śnieżynki; 

23.01.2023, godz. 11.00 "Kolorowy szal" - warsztaty plastyczne. 

Filia 2, ul. Łaska 46/48 (tel. 42/215-76-26): 

17.01. i 24.01 godz. 11.00 „Hu, hu, ha nasza zima zła” zajęcia plastyczno-

literackie dla dzieci. 

Filia 4, ul. 20 Stycznia 14 (42/215-02-74): 

19.01.2023, godz. 11.00 „Zimowe pejzaże” prace plastyczne i zabawa z książką 

podróżniczą; 

26.01.2023, godz. 11.00 „Kolorowo i karnawałowo” bajkowe maski 

karnawałowe. 

Filia 6, ul. Jana Pawła II nr 68 (tel. 42/22-53-609): 

26.01.2023, godz. 10.30  Zajęcia z książką w WTZ: „Sławni malarze - Vincent van 

Gogh”. 

Biblioteki ponadto oferują: katalog komputerowy zbiorów i konta biblioteczne czytelników online na: www.pabianice-
mbp.sowwwa.pl, dostarczanie książek do domów osób przewlekle chorych, bądź niepełnosprawnych, zamawianie i 
przedłużanie książek przez e-mail lub online poprzez www.mbppab.pl, bezpłatny dostęp do ebooków Legimi (kody do 
pobrania tylko w bibliotece głównej), e-learning, bezpłatny INTERNET, kserowanie, skanowanie i drukowanie, możliwość 
korzystania na miejscu i wypożyczania zbiorów multimedialnych (muzyka i książki „mówione” na płytach), gry planszowe dla 
dzieci i młodzieży, bibliografię regionalną i prasę oraz kiermasze książek. 
 

http://www.pabianice-mbp.sowwwa.pl/
http://www.pabianice-mbp.sowwwa.pl/
http://www.mbppab.pl/

