
 

PROJEKTY ARTYSTYCZNE DOK BISKUPICE  NA 2019 ROK 

DATA 
 

NAZWA IMPREZY 

11.01 
 

Noworoczne spotkanie – spotkanie dla dzieci z listy Fundacji CHSCH. Impreza zamknięta 

15.01 
Dzień Babci i Dziadka dla seniorów w uroczystej oprawie, przedstawienie w wykonaniu 

przedszkolaków z biskupickiego Przedszkola nr 3 

styczeń 

Wystawa fotogramów wykonanych podczas warsztatów wyjazdowych przez uczestników 

projektu Młodzi Gniewni odkrywają Szlak Zabytków Techniki, dofinansowanego przez FIO, 

realizowanego wspólnie z Zabrzańskim Stowarzyszeniem „Droga” 

4.02 
 

Pokaz dla rodziców w wykonaniu zespołu tańca nowoczesnego „Dzikie Koty” 

11.02 -  15.02 
Ferie w mieście -  szczudła, zabawy plastyczne, warsztaty krawieckie i florystyczne, robotyka – 

Lego Wedo i EV-3 

12.02 
 

Dzień Inwalidy – uroczyste spotkanie seniorów i gości Koła nr 8 PZERiI 

15.02 
 

Walentynkowe zabawy – dla dzieci uczęszczających na zajęcia stałe w naszym Ośrodku 

22.02 
 

Casting uzupełniający do zespołu tańca nowoczesnego „Dzikie Koty”  



luty 

„Światowo, przebojowo, po prostu karnawałowo!”- IX  Międzyprzedszkolny Festiwal Tańców 

Karnawałowych, udział biorą przedszkolaki z naszego miasta. Wspólnie z Przedszkolami nr 3  

i nr 7                           

luty 

Wystawa fotogramów wykonanych podczas warsztatów wyjazdowych przez uczestników 

projektu Młodzi Gniewni odkrywają Szlak Zabytków Techniki, dofinansowanego przez FIO, 

realizowanego wspólnie z Zabrzańskim Stowarzyszeniem „Droga” 

12.03 
 

Dzień Kobiet dla seniorów i gości Koła nr 8 PZERiI 

22.03 
 

Casting uzupełniający do grupy szczudlarskiej „Ich wysokości” 

16.04 
 

Przedświąteczne spotkanie seniorów i gości Koła nr 8 PZERiI 

kwiecień 
 

Uroczystości rocznicowe Zabrzańskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich  „Nowe Życie”  

kwiecień 
Obchody Tygodnia Ziemi – impreza wszystkich przedszkolaków z Zabrza org. przez 

Przedszkole nr 3 

kwiecień 

Wystawa fotogramów wykonanych podczas warsztatów wyjazdowych przez uczestników 

projektu Młodzi Gniewni odkrywają Szlak Zabytków Techniki, dofinansowanego przez FIO, 

realizowanego wspólnie z Zabrzańskim Stowarzyszeniem „Droga” 



kwiecień  -  maj 

 

Śląskie Śpiewanie – XXVI Regionalny Przegląd Pieśni im. Prof. Adolfa Dygacza . Eliminacje 

regionalne 

kwiecień 
Udział zespołu tańca nowoczesnego „Dzikie Koty” w Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej im. 

N. Kroczka 

14.05 Dzień Matki dla seniorów i gości Koła nr 8 PZERiI w uroczystej oprawie   

maj 
Udział grupy szczudlarzy ICH WYSOKOŚCI i zespołu tańca nowoczesnego DZIKIE KOTY  w 

majowych uroczystościach, happeningach oraz w imprezie MOK - MAJOWE GRANIE 

maj 

Wystawa fotogramów wykonanych podczas warsztatów wyjazdowych przez uczestników 

projektu Młodzi Gniewni odkrywają Szlak Zabytków Techniki, dofinansowanego przez FIO, 

realizowanego wspólnie z Zabrzańskim Stowarzyszeniem „Droga” 

1.06 
Piosenka Moich Marzeń - Miejski Konkurs Świetlicowy, IV edycja . Wspólnie  ze Szk. Podst.  

nr 22 z Biskupic 

11.06 Dzień Ojca – uroczyste spotkanie dla seniorów i gości Koła nr 8 PZERiI 

czerwiec 

Wystawa fotogramów wykonanych podczas warsztatów wyjazdowych przez uczestników 

projektu Młodzi Gniewni odkrywają Szlak Zabytków Techniki, dofinansowanego przez FIO, 

realizowanego wspólnie z Zabrzańskim Stowarzyszeniem „Droga” 

lipiec  

sierpień 
Wakacje w mieście dla dzieci i młodzieży  



sierpień Uroczystości związane z obchodami Miesiąca Trzeźwości 

10.09 Powakacyjne spotkanie seniorów i gości Koła nr 8 PZERiI 

wrzesień X Otwarte Mistrzostwa Zabrza w Skacie org. wspólnie z MBP Zabrze 

wrzesień 
Udział grupy szczudlarzy i zespołu tańca nowoczesnego w festynach dzielnicowych, miejskich 

oraz Skarbnikowych Godach – impreza plenerowa  

8.10 Dzień Seniora w uroczystej oprawie, występy dzieci Wspólnie z Kołem nr 8 PZERiI . 

12.10 Dzikie Koty oraz Ich Wysokości  w pokazie dla rodziców 

grudzień 
Uroczyste spotkanie świąteczne z opłatkiem dla seniorów Koła nr 8, mieszkańców dzielnicy i 

gości, kolędowanie. 

grudzień Pokaz na koniec roku w wykonaniu dzieci ze Szkoły Tańca „Arabeska” 

31.12 
Bal Sylwestrowy dla członków i gości  Zabrzańskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich 

„Nowe Życie”. Impreza zamknięta 



w ciągu roku 

Projekty: Moja świetlica – mój świat poszerzony o proj. Młodzi Gniewni w świecie robotów, 

realizowane w partnerstwie z Zabrzańskim Stowarzyszeniem „Droga”, dofinansowane ze 

środków EFS, FIO i Fundacji Cemex, obejmujący zajęcia w formie podwórkowej (praca 

streetworkerów) i warsztaty robotyki, komputerowe, lingwistyczne,  fotograficzne, a także 

wycieczki, warsztaty wyjazdowe. 

 

 

 


