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SZKOŁY: BISKUPICE

Szkoła Podstawowa nr 22
ul. Zamkowa 2
tel. 32 271–43–02
W pierwszym tygodniu ferii, w godz. 
9.00–14.00, w placówce odbywać się będą 
zajęcia półkolonijne dla uczniów klas I–VIII 
z całego miasta. 

A OTO SZCZEGÓŁOWY 
HARMONOGRAM ZAJĘĆ:
13.01 – spotkanie z policjantem, ćwiczenia 
ogólnorozwojowe, gry i zabawy ruchowe.
14.01 –  wyjście na lodowisko, zajęcia z piłki 
siatkowej.
15.01 – wyjście na basen, zajęcia z unihokeja.
16.01 – wyjście na lodowisko, zajęcia z piłki 
nożnej.
17.01 – wyjście do kina, zajęcia w boule.
W drugim tygodniu ferii, w godz. 8.00–
13.00, szkoła zaprasza dzieci z całego mia-
sta – uczniów klas I–VIII, na kolejny turnus 
półkolonijny. 

A OTO HARMONOGRAM ZAJĘĆ:
20.01 – spotkanie z policjantem, wyjście do 
sali zabaw „Frajda”.
21.01 – wyjście na basen, turniej gier plan-
szowych.
22.01 – wyjście do kina, zajęcia sportowe.
23.01 – wyjście na basen, zajęcia plastyczne.
24.01 – wyjście na lodowisko, gry i zabawy 
świetlicowe.

UDANYCH FERII!
Małgorzata Mańka–Szulik,  
prezydent Zabrza

– Moi drodzy, po kilku miesiącach 
intensywnej nauki nadeszły oczekiwane 
ferie zimowe. To czas, w którym 
możecie odpocząć od szkolnych 
obowiązków. Okazja do relaksu, spotkań 
z rówieśnikami, rozwijania swoich pasji 
i zainteresowań. Na tych, którzy ferie 
spędzą w Zabrzu, czeka sporo atrakcji. 
Będą zajęcia sportowe, plastyczne 
i rekreacyjne. Ciekawe propozycje 
przygotowały zarówno szkoły, jak 
i działające w naszym mieście instytucje 
kultury. Życzę wszystkim aktywnych, 
radosnych i bezpiecznych ferii!
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TE SZKOŁY ZAPRASZAJĄ NA FERIE:

BISKUPICE – SP nr 22
CENTRUM – SP nr 1, SP nr 8, SP nr 14, 
SP nr 25, SP nr 38 
GUIDO – ZS nr 3
MIKULCZYCE – SP nr 26
OSIEDLE HELENKA – SP nr 30
OSIEDLE KOTARBIŃSKIEGO – ZSM–S
ROKITNICA – SP nr 31
ZABORZE – SP nr 16, SP nr 17, SP nr 18, 
ZSS, OPP nr 4 CET
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SZKOŁY: CENTRUM

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Sportowa 5 
tel. 32 271–37–69
Podczas ferii zaplanowano w szkole dwa 
turnusy półkolonii dla uczniów klas I–VII 
z całego miasta. Zajęcia odbywać się będą 
w godz. 8.30–14.30. 

Szkoła Podstawowa nr 8  
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Wajdy 7
tel. 32 271 43 96 
Podczas ferii zaplanowano w szkole pół-
kolonie dla uczniów klas I–III z SP nr 8. 
Zajęcia odbywać się będą w pierwszym 
tygodniu ferii, w godz. 9.00–14.00, w trzech 
grupach. Organizatorzy zaplanowali w go-
dzinach dopołudniowych zajęcia plastycz-
ne, ruchowe, wyjścia i wycieczki m.in. do: 

Multikina, teatru, na basen i do kręgielni. 
Po obiedzie natomiast  przewidziano: gry 
towarzyskie, kodowanie, zajęcia z tablicą 
multimedialną, oglądanie filmów.
Ponadto przez całe ferie w placówce odby-
wać się będą zajęcia rekreacyjno–sportowe 
dla uczniów SP nr 8. Pierwsza grupa, czyli 
uczniowie klas III–V, spotykać się będzie 
w godz. 9.00–11.30 i  doskonalić będzie grę 
w koszykówkę. Grupa druga, uczniowie 
klas V–VIII, spotykać się będzie w godz. 
11.30–13.00 i grać będzie w siatkówkę.

Szkoła Podstawowa nr 14 
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Gdańska 10
tel. 32 271–61–80
W pierwszym tygodniu ferii w szkole odby-
wać się będą półkolonie dla uczniów klas 
I–VIII z całego miasta. Zajęcia odbywać się 
będą w godz. 8.00–14.00 w trzech grupach. 

A OTO SZCZEGÓŁOWY  
HARMONOGRAM ZAJĘĆ:
13.01 – gry i zabawy stolikowe, spotkanie 
z policjantem połączone z pogadanką, zaba-
wy na świeżym powietrzu i zajęcia sportowe.
14.01 – gry i zabawy stolikowe, wyjście do 
Multikina.
15.01 – gry i zabawy stolikowe, wyjście do sali 
zabaw „Frajda”, gry i zabawy dowolne, abs-
trakcje plastyczne – wspomnienie z sali zabaw.
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16.01 – gry i zabawy stolikowe, Dzień Spor-
tu w hali MOSiR–u, konkurs plastyczny 
„Zimowy pejzaż”.
17.01 – gry i zabawy stolikowe, Dzień Zdro-
wia – przygotowujemy sałatki, kanapki 
i koktajle; podsumowanie półkolonii.

Szkoła Podstawowa nr 25 
ul. Kotarbińskiego 18
tel. 32 275–25–12
Podczas drugiego tygodnia ferii szkoła 
zaprasza uczniów klas I–VIII na półko-
lonie, które odbywać się będą w godz. 
8.45–13.45. Uczestnicy podzieleni zostaną 
na trzy grupy: I i II – uczniowie klas I–III, 
III – uczniowie klas IV–VIII. 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM PÓŁKOLONII 
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO: 
20.01 – wycieczka do Multikina – seans 
filmowy 2D.
21.01 – zajęcia warsztatowe w szkole  
„Młodzi odkrywcy”, „Młodzi artyści  
plastycy”, wyjście do JumpWord.
22.01 – lekcje muzealne w Muzeum  
Miejskim połączone z warsztatami.
23.01 – zajęcia warsztatowe w szkole  
„Młodzi odkrywcy”, „Młodzi artyści plasty-
cy”, wyjście do JumpWord.
24.01 – wycieczka do Zielonej – kulig,  
zabawy na śniegu, ognisko z pieczeniem 
kiełbasek.

Szkoła Podstawowa nr 38 Specjalna
ul. Damrota 33
tel. 32 271–28–82
W pierwszym tygodniu ferii w szkole od-
bywać się będą półkolonie dla uczniów SP 
nr 38 i ich rodzeństwa. Zajęcia odbywać 
się będą w godz. 9.00–13.00, w dwóch 
grupach.

 
SZKOŁY: GUIDO

Zespół Szkół nr 3
ul. 3 Maja 118
tel. 32 271–29–15
Przez całe ferie, w godz. 8.00–10.00, 
w szkole odbywać się będą zajęcia rekre-
acyjno–sportowe dla młodzieży z ZS nr 3 
i z dzielnicy Guido. Podczas zajęć uczestni-
cy doskonalić będą technikę gry w siatków-
kę i piłkę stołową.
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SZKOŁY: MIKULCZYCE

Szkoła Podstawowa nr 26
ul. S. Ogórka 9
tel. 32 271–50–53
Placówka zaprasza uczniów klas I–VIII 
z SP nr 26 oraz z Mikulczyc na półkolonie, 
które odbędą się w pierwszym tygodniu 
ferii. Zajęcia odbywać się będą w godz. 
8.00–16.00 w pięciu grupach. 

A OTO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM:
13.01 – wyjście na basen Aquarius,  
gry i zabawy na szkolnej hali sportowej, 
zabawy na śniegu.
14.01 – wyjazd na lodowisko Tafla  
w Gliwicach, oglądanie filmu.
15.01 – wyjazd do zamku w Pszczynie,  
gry i zabawy na szkolnej hali sportowej, 
zabawy na śniegu.
16.01 – spotkanie z policjantem, wyjście  
do Multikina na seans filmowy, zawody 
sportowe na hali.
17.01 – wyjście na basen Aquarius, gry 
i zabawy na szkolnej hali sportowej, zaba-
wy na śniegu, podsumowanie półkolonii, 
rozdanie dyplomów i upominków.

SZKOŁY: OSIEDLE HELENKA

Szkoła Podstawowa nr 30
ul. L. Wawrzyńskiej 11
tel. 32 272 29 94
W pierwszym tygodniu ferii, w godz. 9.00–
12.00, szkoła zaprasza uczniów klas I–VIII 
z Helenki i Rokitnicy na zajęcia rekreacyjno–
sportowe. Będą to zajęcia ogólnorozwojowe 
z elementami piłki nożnej. 
Ponadto przez całe ferie, w godz. 11.00–
13.00, placówka zaprasza uczniów klas I–VIII 
z Helenki i Rokitnicy na zajęcia sportowo–re-
kreacyjne odbywające się w hali „Sparty” 
Zabrze przy ul. Szafarczyka pod okiem trenera 
piłki ręcznej. 
Podczas zajęć uczestnicy doskonalić będą 
elementy gry w: siatkówkę, koszykówkę, 
piłkę ręczną i piłkę nożną. 
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SZKOŁY: OSIEDLE KOTARBIŃSKIEGO

Zespół Szkół  
Mechaniczno–Samochodowych
ul. Franciszkańska 4
tel. 32 275–26–87
Podczas ferii uczniowie szkół podstawo-
wych i młodzież z całego miasta będą mogli 
odwiedzić placówkę i wziąć udział w zaję-
ciach sportowo–rekreacyjnych. Zajęcia od-
bywać się będą w dwóch grupach, w godz. 
11.00–14.00. W programie zaplanowano 
zajęcia na sali gimnastycznej – rozgrywki 
piłkarskie, koszykarskie, siatkarskie i uni-
hokej, oraz na siłowni. Będzie można też 
pograć w tenisa stołowego i w piłkarzyki.

SZKOŁY: ROKITNICA

Szkoła Podstawowa nr 31
ul. Jordana 7
tel. 32 272–21–09

W pierwszym tygodniu ferii szkoła zaprasza 
uczniów klas I–III z SP nr 31 oraz z całego 
miasta na zajęcia sportowo–rekreacyjne. 
W drugim tygodniu będą się odbywać 
zajęcia sportowo–rekreacyjne dla uczniów 
klas IV–VIII. Uczestnicy spotykać się będą 
w godz. 9.00–13.00 z podziałem na grupy 
wiekowe. Dla grupy I, czyli uczniów klas 
I–III, zaplanowano: gry planszowe, zajęcia 
rekreacyjno–sportowe na małej salce gim-
nastycznej, szkolnym placu zabaw (w zależ-
ności od pogody) oraz na sali wyposażonej 
w sprzęt sportowy w ramach projektu „Ra-
dosna szkoła”. Dla grupy II, czyli uczniów 
klas IV–VIII, przewidziano gry zespołowe na 
dużej sali gimnastycznej, rozgrywki w ping–
ponga i piłkarzyki, gry planszowe oraz za-
bawy ruchowe na boisku szkolnym.

SZKOŁY: ZABORZE

Szkoła Podstawowa nr 16
ul. Lompy 78
tel. 32 271–27–69
W pierwszym tygodniu ferii w szkole odby-
wać się będą półkolonie dla uczniów klas 
I–VIII z całego miasta. Zajęcia prowadzone 
będą w godz. 8.00–14.00.  W programie 
oprócz zajęć w placówce przewidziano 
wyjście do Multikina oraz do sali zabaw. 
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Szkoła Podstawowa nr 17 
ul. Korczoka 98
tel. 32 271–26–61
W pierwszym tygodniu ferii, w godz. 
8.00–13.00, placówka zaprasza na zajęcia 
sportowo–rekreacyjne chętnych uczniów 
klas I–VIII SP nr 17 (jeżeli będą miejsca to 
także spoza szkoły). 

A OTO SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ:
13.01 – ćwiczenia ogólnorozwojowe, mini-
siatkówka, gry i zabawy rzutne.
14.01 – ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry 
drużynowe – dwa ognie i piłka myśliwego.
15.01 – ćwiczenia ogólnorozwojowe, bad-
minton, turniej piłki nożnej.
16.01 – ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry 
drużynowe – dwa ognie, cztery ognie.
17.01 – ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy 
ruchowe, gry drużynowe, podsumowanie zajęć.  

Szkoła Podstawowa nr 18
ul. Karczewskiego 10
tel. 32 271–27–83

W drugim tygodniu ferii szkoła zaprasza na 
zajęcia rekreacyjno–sportowe, które odby-
wać się będą przy ul. Olchowej 2. Zajęcia 
przeznaczone są dla dzieci klas V–VIII oraz 
młodzieży z całego miasta. Uczestnicy po-
dzieleni zostaną na dwie grupy i spotykać 
się będą w godz. 9.00–11.00 – uczniowie 
klas V–VII, oraz w godz. 11.00–13.00 – 
uczniowie klas VIII i młodzież. W programie 
przewidziano zajęcia doskonalące technikę 
oraz zdolności motoryczne gry w siatków-
kę. Zaplanowano także turnieje małych gier 
oraz gry właściwej.

Zespół Szkół Sportowych
ul. Płaskowickiej 2
tel. 32 271–18–23
W drugim tygodniu ferii, w godz. 12.00–
14.00, w szkole odbędą się zajęcia spor-
towo–rekreacyjne dla uczniów klasy VIIIc 
ZSS. Zajęcia obejmować będą dwa zakresy 
– motorykę oraz technikę i taktykę gry 
w piłkę ręczną.
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Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4
Centrum Edukacji Twórczej 
ul. Korczoka 98, tel. 32 277–54–81
W pierwszym tygodniu ferii placówka za-
prasza uczniów klas I–VI z całego miasta 
na półkolonie. Zajęcia odbywać się będą 
w godz. 8.30–16.30. 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM  
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:
13.01 – wyjście do kręgielni, turniej bow-
lingu.
14.01 – wycieczka do Wiejskiej Chaty w Boj-
kowie; warsztaty „Od lnu do tkaniny”; wizy-
ta w minizoo.
15.01 – wycieczka do Muzeum Kompute-
rów w Katowicach; warsztaty „Od szafy do 
laptopa i komórki”.
16.01 – wyjazd do Mosznej – zwiedzanie 
zamku i Fabryki Robotów.
17.01 – wycieczka do Muzeum Zapałek 
w Częstochowie.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Matejki 6, tel. 32 271–66–40
W ramach ferii zimowych placówka udo-
stępni grupom zorganizowanym dzieci 
i młodzieży nieodpłatnie obiekty MOSiR–u  
w Zabrzu Sp. z o.o. (wejście z pełnoletnim 
opiekunem).

Hala Widowiskowo–Sportowa 
ul. J. Matejki 6
Terminy:
13, 15, 17, 20, 22, 24.01 godz. 9.00–11.00 – 
sektor C (piłka nożna)
14, 16, 21, 23.01 godz. 9.00–11.00 – sala 86 
(koszykówka, siatkówka)
14, 16, 21, 23.01 godz. 11.00–13.00 – sala 86 
(tenis stołowy)
Uwaga! Możliwość bezpłatnego wstępu 
na halę dla grup zorganizowanych, dzieci 
ze szkół podstawowych, przedszkoli, do-
mów dziecka, fundacji, jednostek oświaty 

i innych organizacji nie prowadzących 
działalności komercyjnej z terenu Zabrza 
z pełnoletnim, prawnym opiekunem. Chęć 
korzystania z hali należy uzgodnić telefo-
nicznie pod numerem 32 271–66–40 w. 101.

PONADTO PLACÓWKA ZAPRASZA:
15.01 godz. 10.00–14.00 – ,,Dzień Sportu” 
z MOSiR–em.
W ramach imprezy odbędą się zajęcia w ta-
kich dyscyplinach jak: piłka nożna, badmin-
ton, bule, ringo, tenis stołowy, gry planszo-
we. Dla uczestników będą udostępnione 
atrakcje dmuchane. Impreza skierowana 
jest do dzieci korzystających z półkolonii, 
świetlic środowiskowych, placówek opie-
kuńczych, grup zorganizowanych z opieku-
nami prawnymi, dzieci z opiekunem praw-
nym. W przypadku małego zainteresowa-
nia, zajęcia zostaną odwołane. Org. MOSiR
16.01 godz. 9.00–18.00 – ,,Zabij nudę za 5” 
(gry i zabawy na gokartach). Zajęcia odpłatne. 
Zajęcia skierowane są do dzieci korzystają-
cych z półkolonii, świetlic środowiskowych, 
placówek opiekuńczych, grup zorganizo-
wanych  z opiekunami prawnymi, dzieci 
z opiekunem prawnym. W przypadku 
małego zainteresowania, zajęcia zostaną 
odwołane. Org. FloJaMo i MOSiR. Więcej 
informacji pod nr telefonu 601 766 254.
18.01 godz. 8.45–17.25, 19.01  
godz. 8.45–15.45 – XXVIII Międzynarodowy 
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Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów o Pu-
char Prezydenta Miasta Zabrze; org. miasto 
Zabrze i MOSiR.
25.01 godz. 10.00–17.55, 26.01  
godz. 10.00–12.45 – XXIV Międzynarodowy 
Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy 
o Puchar Przewodniczącej Rady Miasta 
Zabrze; org. miasto Zabrze i MOSiR. 

Hala Sportowa
ul. Szafarczyka 16
Terminy:
13, 15, 17, 20, 22, 24.01. godz. 11.00–13.00.
Uwaga! Możliwość bezpłatnego wstępu 
na halę dla grup zorganizowanych, dzieci 
ze szkół podstawowych, przedszkoli, do-
mów dziecka, fundacji, jednostek oświaty 
i innych organizacji nie prowadzących 
działalności komercyjnej z terenu Zabrza 
z pełnoletnim, prawnym opiekunem. Chęć 
korzystania z hali należy uzgodnić telefo-
nicznie pod numerem 32 272–27–55 oraz 
32 271 66 40 wew. 106 lub 206.

PONADTO MOSIR ZAPRASZA NA LODO-
WISKO NA SKWERZE PRZY UL. POWSTAŃ-
CÓW ŚLĄSKICH (W POBLIŻU TARGOWI-
SKA ORAZ RATUSZA). 

Lodowisko otwarte będzie do końca lu-
tego. Czynne codziennie w godz. 10.00–
21.00 (ostatnie wejście o godz. 20.00). 

CENNIK:
bilet normalny: 5 zł za godz.
bilet ulgowy: 3 zł za godz.
bilet dla mieszkańców Zabrza: 2 zł za godz.
wypożyczenie łyżew: 7 zł. 

AKTYWNE ZABRZE
Tych, którzy lubią aktywnie spędzać czas 
wolny zapraszamy do udziału w zajęciach 
Aktywnego Zabrza. Aktywne Zabrze to cykl 
bezpłatnych zajęć sportowych dla wszyst-
kich – od przedszkola do seniora. W ofercie 
jest ponad dwadzieścia dyscyplin! Szczegó-
łowe informacje – tel. 32 271–72–76 oraz na 
stronie www.aktywnezabrze.pl.

Z myślą o feriach Klub Sportowy Mostostal 
Zabrze zaplanował otwarte zajęcia z tenisa 
dla dzieci w wieku 8–14 lat. Zajęcia odbędą 
się w hali przy ul. Olimpijskiej. Początek 
o godz. 9.00, a mogą one potrwać do godz. 
12.00 lub nieco krócej. Udział w zajęciach 
jest bezpłatny. Wymagana wcześniejsza 
rezerwacja telefoniczna – 32 271–48–13.
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Miejska Biblioteka Publiczna
ul. ks. Londzina 3
tel. 32 271–42–24
24. akcja „Zima w bibliotece – 2020” prowa-
dzona będzie w dziewięciu filiach. Placówki 
biblioteczne skoncentrują się na realizacji 
kilku podstawowych tematów. Wzorem 
wcześniejszych lat kontynuowana będzie 
ogólnopolska akcja „Głośnego Czytania Dzie-
ciom”, nadal propagowana będzie wśród 
dzieci wiedza na temat Zabrza, jego historii, 
o zabytkowych obiektach oraz instytucjach 
kultury. Poza tym każda z filii będzie realizo-
wała własny program zajęć, a więc: różnego 
rodzaju gry i zabawy, konkursy, quizy, zajęcia 
ruchowe, plastyczne, komputerowe, konkur-
sy promujące czytelnictwo oraz umiejętność 
uczestniczenia w życiu kulturalnym naszego 
miasta. Udział w akcji „Zima w bibliotece” 
jest nieodpłatny, dlatego mile widziani są 
darczyńcy, którzy mogliby uatrakcyjnić ferie 
zimowe dzieciom pozostającym w mieście.

A OTO HARMONOGRAM ZAJĘĆ  
W POSZCZEGÓLNYCH FILIACH:
Filia nr 3, ul. Pestalozziego 16: 15–24.01  
– środy i piątki, godz. 11.00–13.00.
Filia nr 4, ul. Czarnieckiego 44: 14–17.01  
– wtorek, czwartek, piątek, godz. 10.30–
12.30.
Filia nr 5, ul. Tarnopolska 50: 14–23.01  
– wtorki i czwartki, godz. 11.00–13.00.
Filia nr 9, ul. Paderewskiego 53: 15–24.01 
 – środy i piątki, godz. 11.00–13.00.

Filia nr 11, ul. Wolności 177: 14–23.01  
– wtorki i czwartki, godz. 11.00–13.00.
Filia nr 14, ul. gen. de Gaulle’a 81: 14–
22.01 – wtorki i środy, godz. 11.00–13.00.
Filia nr 18, ul. Młodego Górnika 2c: 14–
24.01 – wtorki i piątki, godz. 14.00–17.00.
Filia nr 19, ul. Sobieskiego 31: 14–23.01  
– wtorki i czwartki, godz. 11.00–13.00.
Filia nr 20, pl. Warszawski 1: 13–14.01 – od 
poniedziałku do piątku, godz. 11.00–13.00.

Miejski Ośrodek Kultury 
ul. 3 Maja 91a
tel. 32 278–08–02, 531–614–667
13–17.01 godz. 8.30–13.30 – Teatralne 
warsztaty twórcze Platea.
Po raz trzeci spotykamy się, by twórczo 
spędzić czas w okresie ferii zimowych. 
Formuła pięciodniowych warsztatów daje 
możliwość zainicjowania pracy nad powsta-
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niem etiudy teatralnej od momentu po-
znania tekstu, poprzez pracę nad ruchem 
scenicznym, po przygotowanie własnej 
scenografii i kostiumów. Projekt zakończy 
się pokazem powstałego spektaklu na sce-
nie MOK. Każdego dnia uczestnik bierze 
udział w zajęciach aktorskich, tanecznych 
i plastycznych, co daje możliwość poznania 
całej grupy i nawiązania wspaniałych przy-
jaźni. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana 
kadra instruktorska, posiadająca wyższe 
wykształcenie artystyczne i pedagogicz-
ne. Warsztaty obejmują:  teatr – zadania 
i zabawy aktorskie, praca z tekstem, praca 
z głosem * taniec – elementy tańca współ-
czesnego, kreatywne zabawy w grupie * 
plastykę – tworzenie scenografii oraz ko-
stiumów. Pokaz etiud warsztatowych:  
17.01 godz. 13.00 (wstęp wolny).
Wiek uczestników: od 7 do 17 lat (liczba 
miejsc ograniczona, decyduje kolejność 
zgłoszeń). 

Cena warsztatów: 250 zł, cena obejmuje 
pięć dni warsztatów, od poniedziałku do 
piątku, pięć godzin dziennie. W cenę nie 
jest wliczone wyżywienie. Zapisy drogą 
mailową kamilbaryla55@gmail.com bądź 
telefoniczną 798 394 054.
Podczas zapisów proszę podać: imię, na-
zwisko, wiek, telefon kontaktowy. Organi-
zatorzy: Stowarzyszenie Living Space The-
atre, Niezależny Teatr Nieoetykietkowani.

Czy  wiecie, że rok 2020 został ogłoszony Ro-
kiem Fizyki? Czy wiecie, że świat dookoła nas 
to niesamowity system, który działa w oparciu 
o procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne? 
Odkryjemy przed Wami wszystkie tajemnice! 
Zapraszamy na przygodę w świecie nauki.

21.01 godz. 10.00 – Warsztaty muzyczne 
z kodowaniem.
Warsztaty z kodowania to połączenie mu-
zyki, matematyki i logicznego myślenia. 
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Dzieci podczas zajęć rozwijają swoje umie-
jętności percepcji i logicznego myślenia 
z wykorzystaniem międzynarodowego, 
innowacyjnego programu Chroma Notes. 
Dzięki kolorowym rurkom i prostemu 
zapisowi, uczestnicy uczą się kodować 
i rozkodowywać dźwięki muzyki, nie znając 
nut. Zajęcia kończą się wspólnym muzyko-
waniem.
Wiek uczestników: 6–8 lat. Czas trwania: 
ok. 45 min. Bilety wstępu: 10 zł (do nabycia 
przed wejściem na zajęcia). Ilość miejsc 
ograniczona. Prosimy o wcześniejszą rezer-
wację telefoniczną.
21.01  godz. 11.30 – Olimpiada kreatywno-
ści – konkurs myślenia strategicznego.
Olimpiady kreatywności są organizowane 
na całym świecie, aby przyglądać się, jak 
dzieci i młodzież radzą sobie z rozwiązywa-
niem problemów i krytycznym myśleniem. 
Podczas olimpiady dzieci zostają podzielo-
ne na mniejsze zespoły, gdzie ich zadaniem 
jest znalezienie konkretnych rozwiązań na 
problemy XXI wieku w określonym czasie 
przy użyciu dostępnych narzędzi. Liczy się 
innowacyjność – nawet najbardziej szalony 
pomysł może zwiastować sukces! 
Wiek uczestników: 9–15 lat. Czas trwania: 
ok. 90 min. Bilety wstępu: 10 zł (do nabycia 
przed wejściem na zajęcia). Ilość miejsc 
ograniczona. Prosimy o wcześniejszą rezer-
wację telefoniczną. 
22.01 godz. 10.00 – Robotyka dla każdego.
Robotyka to przede wszystkim świetna 
zabawa, dzięki której dzieci rozwijają zdol-
ności manualne, wyobraźnię przestrzen-
ną, logiczne myślenie oraz rozbudzają 
swoje zainteresowania. Podczas warszta-
tów edukacyjnych dzieci budują ruchome 
konstrukcje z wykorzystaniem specjalnych 
zestawów z serii klocków LEGO Education 
oraz przy użyciu tabletów (DUPLO Maszy-
ny Proste, Simple machines + silniki,  
WeDo 2.0).

Wiek uczestników: 5–10 lat.  
Czas trwania: ok. 90 min. Bilety wstępu:  
10 zł (do nabycia przed wejściem na za-
jęcia). Ilość miejsc ograniczona. Prosimy 
o wcześniejszą rezerwację telefoniczną. 
23.01 godz. 10.00 – W świecie doświadczeń 
fizycznych.
W naszych warsztatach może wziąć udział 
każdy, kto nie boi się wyzwań!  Sięgniemy 
do różnych dziedzin fizyki, aby pokazać 
Wam jak działa świat. Podczas warsztatów 
będziecie mieli okazję m.in. sprawdzić wła-
ściwości cieczy i ciał stałych oraz zobaczycie 
co to jest ciecz ferromagnetyczna i siła 
odrzutu. Własnoręcznie sprawdzicie jakie 
efekty wywołuje kula plazmowa! Zaprasza-
my na zabawy z fizyką!
Wiek uczestników: 7–12 lat. Czas trwania: 
60 min. Bilety wstępu: 10 zł (do nabycia 
przed wejściem na zajęcia). Ilość miejsc 
ograniczona. Prosimy o wcześniejszą rezer-
wację telefoniczną. 

Dzielnicowy Ośrodek Kultury  
w Biskupicach
ul. Kossaka 23
tel. 32 274–73–38
Podczas ferii placówka zaprasza  
w godz. 13.30–17.00.
13.01 godz. 13.30–17.00  
– Bądźmy kreatywni – warsztaty plastyczne.
14.01 godz. 13.30–17.00  
– Lego Wedo i EV–3 – warsztaty programowania.
15 i 16.01 godz. 13.30–17.00  
– warsztaty krawieckie.
17.01 godz. 13.30–17.00 – nauka chodzenia 
na szczudłach – warsztaty szczudlarskie.
Chętnych  prosimy o zgłoszenie udziału 
najpóźniej do 12 stycznia – obowiązuje 
pisemna zgoda rodziców na udział dzieci  
w zajęciach. Nauka chodzenia na szczudłach 
odbywa się w sali widowiskowej – proszę 
pamiętać o obuwiu zmiennym. Zapewniamy 
komponenty na zajęcia plastyczne. 
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W razie pytań prosimy o kontakt mailowy:  
dokbiskupice@mok.art.pl  lub  
tel. 512 240 285.

Dzielnicowy Ośrodek Kultury  
w Kończycach
ul. Dorotki 3
tel. 32 275–04–05
13.01 godz. 9.00 – „Kuleczkowo – koloro-
wo” – zajęcia plastyczne: kolorowe zwie-
rzaki origami z kółek * pejzaż zimowy z ku-
leczek lub wydzieranka * fabryka witraży 
„Moje ulubione zwierzątko”.

14.01 godz. 9.00 – wyjazd do kina Cinema 
City na bajkę.
15.01 godz. 9.00 – wyjazd na kreatywne 
warsztaty do Café Silesia lub Parku12C.
16.01 godz. 9.00 – warsztaty kulinarne 
z „Gosią” lub w „Przystanku 11”.
17.01 godz. 9.00 – „Papierowa rewia 
mody”, malujemy do muzyki, tworzymy 
kwiatowo – kubeczkowe stroje.

Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Pawłowie
ul. Sikorskiego 114
tel. 32 275–12–86
W tym roku zajęcia podczas ferii odbędą się pod 
hasłem „Kulturalne podróże – małe i duże”.
13.01 godz. 8.00–14.00 – Kulturalnie w ki-
nie – wizyta w Cinema Planet Zabrze.
14.01 godz. 8.00–14.00 – Kulturalnie  
u Guliwera, czyli odwiedzamy Innowacyjny 
Plac Zabaw Centrum Rozrywki Guliwer.
15.01 godz. 8.00–14.00 – Kulturalnie z na-
turą – wizyta w Palmiarni Gliwice.
16.01 godz. 8.00–14.00 – Kulturalnie z su-
perbohaterami, czyli oglądamy musical 
„Zorro” w Teatrze Rozrywki w Chorzowie.
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17.01 godz. 8.00–14.00 – Gotujemy z kulturą, 
czyli warsztaty kulinarne w Przystanku 11.

Dzielnicowy Ośrodek Kultury  
w Grzybowicach
ul. Badestinusa 60
tel. 32 273–82–58
14, 15, 16, 21, 22, 23.01 godz. 17.00  
– Zimowa Akademia Szachowa.
Otwarte zajęcia szachowe dla uczniów 
szkół podstawowych i ponadpodstawo-
wych mające na celu zapoznanie z dys-
cypliną szachową i rozwój wiedzy na jej 
temat. Prowadzone przez profesjonalne-
go instruktora. W trakcie przewidywana 
jest organizacja turnieju szachowego dla 
uczestników. 
15, 22.01 godz. 18.00 – Gitarowo! Spotkanie 
z gitarą dla wszystkich zainteresowanych 
dające możliwość wspólnego śpiewania 
i zapoznania się z instrumentem.
22.01 godz. 17.00 – Młodzi śpiewają!
Wspólne spotkanie na scenie i nauka 
poruszania się i występowania na scenie 
połączona z zajęciami wokalnymi dla dzieci 
i młodzieży. 
17, 24.01 godz. 16.00 – Zimowe florale. 
Zajęcia florystyczne dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych z zakresu florystyki. Co można 
wykonać z kwiatów środku zimy? Zaprasza-
my na warsztaty, aby się tego dowiedzieć!

Kino Roma
ul. Padlewskiego 4
tel. 32 271–62–91
Miłośnikom kina polecamy „Bajkowe ferie”. 
W czasie ferii zimowych, od 13 do 26.01, 
planujemy w kinie seanse dla dzieci i mło-
dzieży. Bajki będą wyświetlane codziennie 
o godz. 16.00 i 18.00. Cena biletu: 8 zł.
Grupy zorganizowane zapraszamy na 
przedpołudniowe seanse dodatkowe po 
wcześniejszej rezerwacji telefonicznej. 
Cena biletu: 5 zł. 
Szczegółowy program: www.kinoroma.
zabrze.pl 

Muzeum Miejskie
Galeria Café Silesia 
ul. 3 Maja 6
tel. 32 777–05–01
Muzeum zaprasza w czasie ferii do Galerii 
Café Silesia od wtorku do piątku w godz. 
9.00–13.00.  
Oferta dla dzieci – warsztaty edukacyjne.

ZIMOWE OPOWIEŚCI 
Uczestnicy zajęć tworzyć będą zimowe kra-
jobrazy przy pomocy kredy i węgla, będą 
opisywać uroki zimy i zimowego pejzażu. 
Zapoznają się ze zjawiskami atmosferycz-
nymi i fizycznymi związanymi z tą porą 
roku. Dowiedzą się jakie zwierzęta zimują 
w Polsce. Będą dyskutować, jak można po-
magać zwierzętom przetrwać zimę. Będą 
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również rozwiązywać zagadki i kalambu-
ry. Lekcje muzealne „Zimowe opowieści” 
skierowane są do uczniów szkół podstawo-
wych oraz przedszkolaków.  

ZAPUSTY – CZAS ZABAW I UCIECH!
Będą to zajęcia połączone z warsztatami 
plastycznymi. Tematem zajęć będzie kar-
nawał – czas zabawy (objaśniona  zostanie 
między innymi etymologia słów karnawał, 
sylwester, maskarada czy kotylion karnawa-
łowy). Jaki sekret chowały osoby zakładające 
maski karnawałowe… o tym też dowiecie się 
w muzeum. Warsztaty plastyczne obejmą 
wykonanie maski lub kotylionu.
Zapisy – tel. 32 777–05–01. Koszt zajęć 
podczas ferii zimowych, to jedynie 10 zł 
od grupy. 

Oferta dla dorosłych i dzieci.
Muzeum Miejskie zaprasza do zwiedzania 
nowych wystaw:

SPORTOWY BŁYSK FLESZA
Nie ma w regionie drugiego takiego mia-
sta jak Zabrze, które może się pochwalić 
tak liczną grupą wybitnych fotoreporte-
rów sportowych. Arkadiusz Gola, Dariusz 
Hermiersz, Ireneusz Dorożański… To 
tylko kilku z nich. Byli obecni na igrzy-
skach olimpijskich, mistrzostwach Europy 
i świata, towarzyszyli największym suk-
cesom ostatnich 30 lat polskiego sportu. 
To jednak nie wszystko. Na ich zdjęciach 
zobaczymy też sportowe oblicze Zabrza, 
od wielkich meczów Górnika, poprzez 
wysiłek młodych sportowców uprawiają-
cych różne dyscypliny sportu. Triumfy, ale 
też porażki, rywalizacja, wysiłek, zmęcze-
nie, wściekłość… Sport to emocje, a Oni 
uchwycili je na swoich fotografiach. Dział 
Sportu Muzeum Miejskiego zaprasza na 
wystawę kilkuset najlepszych zdjęć wyko-
nanych na przestrzeni kilku dekad przez 
fotoreporterów od lat związanych z na-
szym miastem.

KARYKATURA  
ŚLĄZAKA
Wystawa przeglądo-
wa laureatów kon-
kursu plastycznego, 
organizowanego 
przez Ognisko Pracy 
Pozaszkolnej nr 4 

w Zabrzu „Centrum Edukacji Twórczej” 
w latach 2011–2019. 
Na wystawie zaprezentowane zostaną 
prace uczestników przedstawiające wy-
bitnych Ślązaków: lekarzy, naukowców, 
artystów, sportowców, działaczy niepod-
ległościowych. Zobaczyć będzie można 
również reportaże młodzieżowe ze śląską 
architekturą w tle.
Organizatorzy wystawy: Muzeum Miejskie 
w Zabrzu i Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 
4 w Zabrzu „Centrum Edukacji Twórczej”.
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Sztolnia Królowa Luiza
ul. Wolności 410
tel. 32 271 40 77
13.01–23.02 – „Podziemna przygoda Tytu-
sa, Romka, A’Tomka”.
Zapraszamy do udziału w „Podziemnej 
przygodzie Tytusa, Romka, A’Tomka”.  
Oferta skierowana jest zarówno do grup 
szkolnych, jak i klientów indywidualnych.  
W programie zwiedzanie podziemi: pod-
ziemne poszukiwanie śladów przeszłości 
planety Ziemi * zdobycie sprawności geo-
loga * odwiedziny lasu karbońskiego  
* wkręcona lekcja geografii * przejazd 
niekonwencjonalnym pojazdem. Na po-
wierzchni zapraszamy na warsztaty: wyko-
nywanie przekroju Ziemi.
Bilet 35 zł.  
Rezerwacja pod nr tel. 32 271 40 77  
lub rezerwacje@muzeumgornictwa.pl.Fo
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Klub Kwadrat  
Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
ul. Ślęczka 8
tel. 32 271–84–64
Placówka zaprasza dzieci na zajęcia spo-
łeczno–wychowawcze oraz wycieczki. 
Szczegóły już wkrótce na stronie  
www.zabrzezsm.pl/klub–kwadrat.html.

Teatr Nowy
pl. Teatralny 1
tel. 32 271–32–56/57
Wielką przyjemność sprawi zapewne dzieciom 
wizyta w teatrze. Młodym widzom polecamy 
spektakl „Plastusiowy Pamiętnik”, który obej-
rzeć można będzie 14 i 15.01 o godz. 10.00 
oraz „Morze ciche”, na który zapraszamy 
23.01 o godz. 10.00 i 19.00.
„Plastusiowy pamiętnik” to muzyczna, koloro-
wa, pełna ciepła i humoru bajka o przygodach 
Plastusia – małego ludzika z plasteliny, ulepio-
nego przez dziewczynkę o imieniu Tosia. Pla-
stuś zamieszkuje w piórniku wraz ze swoimi 
przyjaciółmi – ołówkiem, gumką myszką, sta-
lówkami i piórem. Obserwuje i czynnie uczest-
niczy w życiu Tosi i jej szkolnych kolegów. 
Wraz z nimi poznaje obowiązki ucznia, zasady 
porządku, koleżeństwa i poszanowania cudzej 
własności. Jest to urocza opowieść, która za-

dowoli chyba wszystkich – zwolenników książ-
ki, wielbicieli wersji filmowej, jak i tych, którzy 
historii tej jeszcze nie znali…
„Morze ciche” to spektakl dla dzieci słyszących 
i niesłyszących grany w języku migowym. 
Głównym bohaterem jest nastoletni Emilio. 
Tematem, jego dorastanie – wśród rówie-
śników, rodzeństwa, rodziców w krajobrazie 
śródziemnomorskiej, słonecznej Katalonii. 
Emilio nie słyszy od urodzenia. Nie zna swo-
jego głosu, a nawet się go boi. Potrzebuje 
„tłumacza” – kogoś, kto przełoży mu język 
dźwięków na jego własny. Poetycka i mądra 
opowieść, która daje wiarę w sens życia, 
nawet wtedy, gdy świat nie chce nas usły-
szeć. Historia chłopca, który szuka akceptacji 
i zrozumienia. Opowieść o dorosłych i wyzwa-
niach, w obliczu których stają, by odpowie-
dzialnie i mądrze wychować dziecko.
Zapraszamy także na zabrzańskie baseny.

Aquarius Kopernik
al. Korfantego 18
tel. 519–079–093
Godziny otwarcia: 
poniedziałek – godz. 6.00–20.00, 
wtorek–sobota – godz. 6.00–22.00, 
niedziela – godz. 10.00–22.00.  

Aquarius
pl. Krakowski 10
tel. 32 271–12–96/97
Godziny otwarcia: 
poniedziałek–piątek – godz. 6.00–22.00, 
sobota – 8.00–22.00, 
niedziela – godz. 8.00–16.00.  

Szczegóły na stronie: 
www.aquariuszabrze.pl.

OPRACOWANIE: 
Dom Muzyki i Tańca, ul. gen. de Gaulle’a 17,  

tel. 32 271–56–41 wewn. 29.

Szczegółowe harmonogramy znajdują się 
w poszczególnych placówkach i mogą ulec zmianom 

ze względu na pogodę lub z innych powodów.
Organizatorzy zastrzegają, że niektóre 

z przedsięwzięć (wycieczka, wyjście na basen itp.) 
mogą być częściowo odpłatne.
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Fot.  Igor Cieślicki

Fot.  Paweł Janicki / Teatr Nowy
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