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„PODRÓŻE MAŁE I DUŻE”  

FERIE W MIEŚCIE RAZEM Z MOK  

LUTY 2019 
 

 

 

ZAPISY: 
 

MOK ZABRZE  

Zabrze, ul. 3 Maja 91a, tel. 32 278 08 02 lub 531 614 667 

 

DOK BISKUPICE 

Zabrze, ul Kossaka 23, tel. 32 274 73 38 

 

DOK KOŃCZYCE 

Zabrze, ul. Dorotki 3, tel. 32 275 04 05 

 

DOK PAWŁÓW 

Zabrze, ul. Sikorskiego 114, tel. 32 275 12 86 

 

DOK GRZYBOWICE 

Zabrze, ul. ks. Badestinusa 60, tel. 32 273 82 58 

 

KINO ROMA 

Zabrze, ul. Padlewskiego 4, tel.32 271 62 91 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY 

Zabrze, ul. 3 Maja 91 a, 41-800 

tel.: 32/278 08 02 lub 531 614 667 

e-mail: kontakt@mok.art 

Szczegółowe informacje o feriach na www.mok.art.pl 

lub profilu facebook.com/mokzabrze 

http://www.mok.art.pl/
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MOK ZABRZE 
 

 

TEATRALNE WARSZTATY TWÓRCZE - PLATEA 

11 lutego – 15 lutego, godz. 8.30 - 13.30 

Stowarzyszenie Living Space Theatre, 

Niezależny Teatr Nieoetykietkowani oraz Miejski 

Ośrodek Kultury w Zabrzu zapraszają na II edycję 

teatralnych warsztatów twórczych "PLATEA". 

Już po raz kolejny spotykamy się w Miejskim 

Ośrodku Kultury w Zabrzu, by kreatywnie spędzić 

czas w okresie ferii zimowych. Formuła 5-dniowych 

warsztatów daje możliwość zainicjowania pracy nad 

powstaniem etiudy teatralnej od momentu poznania 

tekstu, poprzez pracę nad ruchem scenicznym,  

po przygotowanie własnej scenografii i kostiumów. 

Projekt zaczyna się 11 lutego, a kończy 15 lutego pokazem powstałego spektaklu na scenie. 

Stawiamy na rozwój wyobraźni i pracę w grupie. Każdego dnia uczestnik bierze udział  

w zajęciach aktorskich, tanecznych i plastycznych, co daje mu możliwość poznania całej grupy 

i nawiązania wspaniałych przyjaźni. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra 

instruktorska, posiadająca wyższe wykształcenie artystyczne i pedagogiczne.  

Warsztaty obejmują:  

• Teatr – zadania i zabawy aktorskie, praca z tekstem, praca z głosem,  

• Taniec – elementy tańca współczesnego, kreatywne zabawy w grupie, 

• Plastykę – tworzenie scenografii oraz kostiumów.  

 

Pokaz spektaklu powarsztatowego: 15 lutego 2019 r., godz. 13.00 

 

Wiek uczestników: od 7 do 17 lat (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń);  

Cena warsztatów: 200 zł (cena obejmuje pięć dni warsztatów, od poniedziałku do piątku, 5 godziny 

dziennie). W cenę nie jest wliczone wyżywienie; 

Zapisy: Kamil Baryła – koordynator, e-mail: kamilbaryla55@gmail.com; telefon: 798 394 054;  

Organizatorzy: Stowarzyszenie Living Space Theatre, Niezależny Teatr Nieoetykietkowani; 

Współorganizator: Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu.  
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PODRÓŻNICZA GRA TERENOWA 

19 lutego, godz. 10.00  

W naszej grze może wziąć udział 

każdy, kto nie boi się wyzwań!!! 

Pierwszy z kroków to podchody… 

podczas których, grupa dzieci wraz  

z przewodnikiem będzie zdobywała 

kolejne sprawności, aby w finale 

spotkać się z prawdziwym 

podróżnikiem. Na koniec czekają na 

Was pamiątkowe zdjęcia  

z podróżniczej fotobudki :-) 

 

Wiek uczestników: 4 -17 lat 

Czas trwania: ok. 90 min. 

Bilety wstępu: 10 zł/os.(do nabycia przed wejściem na zajęcia) 

Prosimy o wcześniejszą rezerwację telefoniczną. Ilość miejsc ograniczona. 

 

 

PODRÓŻE DLA ODWAŻNYCH - SUPER WARSZTATY  

20 lutego, godz. 10.00 

Uczestnicy warsztatów poznają 

ciekawe miejsca, które kryją w sobie 

nie jedną tajemnicę. Dowiecie się  

w jakim mieście mieszka Spider-Man, 

gdzie możesz zobaczyć ślady 

Harry’ego Pottera oraz „pojedziemy” 

do krainy lodu w odwiedziny do  Elzy. 

Zapraszamy na podróż w nieznane!  

Na koniec czekają na Was pamiątkowe 

zdjęcia z podróżniczej fotobudki :-) 

 

Wiek uczestników: 4 - 9 lat 

Czas trwania: ok. 50 min. 

Bilety wstępu: 10 zł/os.(do nabycia przed wejściem na zajęcia) 

Prosimy o wcześniejszą rezerwację telefoniczną. Ilość miejsc ograniczona. 
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DYSKOTEKA DOOKOŁA ŚWIATA 

21 lutego, godz. 10.00 

Dyskoteka z zabawami 

animacyjnymi dla małych i dużych. 

W tym roku inspiracją są podróże i to 

nie tylko te w czasie. Poznamy tańce 

z różnych stron świata,  

te współczesne oraz z lat minionych. 

Drogi odkrywco świata - zabieraj ze 

sobą mapę, kapelusz i plecak  

i przychodź balować pod 

globusem!  A co więcej: przybądź 

przebrany - najładniejsze przebrania 

nagrodzimy!!! Na koniec czekają na 

Was pamiątkowe zdjęcia z podróżniczej fotobudki :-) 

Wiek uczestników: 3 - 17 lat 

Czas trwania: 60 min. 

Bilety wstępu: 10 zł/os.(do nabycia przed wejściem na zajęcia) 

Prosimy o wcześniejszą rezerwację telefoniczną. Ilość miejsc ograniczona. 

 

DOK BISKUPICE 
 

NAUKA CHODZENIA NA SZCZUDŁACH  

11 lutego, godz. 13.30 – 15.00 

Na zajęcia proszę przynieść obuwie zmienne. 

 

WALENTYNKOWE WARSZTATY  

KRAWIECKIE 

11 lutego, godz. 15.00  - 16.30 

12 lutego, godz. 13.30  - 16.30 

13 lutego, godz. 15.00 – 16.30 

 

 

WARSZTATY PLASTYCZNE „MY SIĘ ZIMY 

NIE BOIMY” 

13 lutego, godz. 13.30 – 15.00 

Prace z użyciem różnorodnych technik plastycznych. 
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WARSZTATY PLASTYCZNE „LUBIĘ ZWIERZAKI” 

14 lutego, godz. 13.30 – 15.00 

Tworzenie zwierzęcych figurek z siana. 

 

WARSZTATY ROBOTYKI LEGO WEDO 

14 lutego, godz. 15.00 – 16.30 

 

WARSZTATY ROBOTYKI LEGO WEDO I LEGO EV-3 
15 lutego, godz. 13.30 – 16.30 

Zapewniamy materiały potrzebne do zajęć. Przedmioty tworzone na zajęciach można zabrać 

do domu (nie dotyczy konstrukcji Lego). 

 

DOK KOŃCZYCE 

 
ZAJĘCIA PLASTYCZNE 

11 lutego, godz. 9.00  

Zimowy pejzaż – kompozycja z kółek 

Płaskorzeźba zimowa – zimna porcelana / masa solna 

Pocztówka z ferii – wydzieranka 

 

WARSZTATY KULINARNE 

12 lutego, godz. 9.00  

Warsztaty kulinarne w „Przystanku 11” 
 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE 

13 lutego, godz. 9.00  

Siankowe zwierzaki 

Podstawki pod kubek 

Portret z darów natury 

 

WARSZTATY KREATYWNE 

14 lutego, godz. 9.00  

Warsztaty w Cafe Silesia 

 

WYJAZD DO KINA 

15 lutego, godz. 9.00  

Wyjazd do Kina Roma na bajkę.  
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DOK PAWŁÓW 

BAJECZNE FERIE  

 

11 lutego, godz. 8.00 - 14.00 

Kilka słów o smokach - warsztaty w Willi Caro  

w Gliwicach 

 

12 lutego, godz. 8.00 - 14.00 

Ferie z Panem Kleksem - wizyta w Sztolni Królowa 

Luiza w Zabrzu 

 

13 lutego, godz. 8.00 - 14.00 

Jak namalować bajkę - Muzeum Miejskie  

w Zabrzu 

 

14 lutego, godz. 8.00 - 14.00 

Pieczemy bajeczne muffinki - Przystanek 11 

w Zabrzu-Kończycach 

 

15 lutego, godz. 8.00 - 14.00 

Baśń wszech czasów - spektakl Calineczka  

w Teatrze Ateneum w Katowicach 
 

DOK GRZYBOWICE 

PIERWSZY FERYJNY TURNIEJ O KATEGORIE SZACHOWE 

13, 14, 15 lutego, godz. 15.30 

Pierwszy feryjny turniej szachowy dla dzieci  

w kategoriach wiekowych do 8 lat oraz do 12 lat, 

dzięki któremu można uzyskać punkty w rankingach 

szachowych i zdobywać wyższe kategorie szachowe. 

Turniej współorganizowany przez UKS Mat Zabrze-

Grzybowice. Zapisy w dniu imprezy.  
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DRUGI  FERYJNY TURNIEJ O KATEGORIE SZACHOWE 

20, 21, 22 lutego, godz. 15.30 

Drugi feryjny turniej szachowy dla dzieci w kategoriach wiekowych do 8 lat oraz do 12 lat, 

dzięki któremu można uzyskać punkty w rankingach szachowych i zdobywać wyższe 

kategorie szachowe. Turniej współorganizowany przez UKS Mat Zabrze-Grzybowice.  

Zapisy w dniu imprezy.  

ZIMOWA AKADEMIA SZACHOWA 

12 oraz 19 lutego, godz. 17.00 

Otwarte zajęcia szachowe dla uczniów szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych mające  

na celu zapoznanie z dyscypliną szachową i rozwój 

wiedzy na jej temat. Prowadzone przez 

profesjonalnego instruktora. W trakcie zajęć 

przewidywana jest organizacja turnieju szachowego 

dla uczestników zajęć.  

 

GITAROWO! 

13 lutego, godz. 18.00 

Spotkanie z gitarą dla wszystkich zainteresowanych. Możliwość wspólnego śpiewania oraz 

zapoznania się z instrumentem. 

 

MŁODZI ŚPIEWAJĄ! 

21 lutego, godz. 17.00 

Wspólne spotkanie na scenie, nauka poruszania się i występowania na scenie połączona  

z zajęciami wokalnymi dla dzieci i młodzieży.  

ZIMOWE FLORALE  

22 lutego, godz. 16.00 

Zajęcia florystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu florystyki. Co można 

wykonać z kwiatów w środku zimy? 

 

KINO ROMA 
 

FILMOWE FERIE W ROMIE - przegląd bajek animowanych na dużym ekranie: 

 

STATECZEK ELIASZ 

11 – 14 lutego, godz. 16.00  
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KSIĄŻKA LILI 

15 – 17 lutego, godz. 16.00 

 

NIESAMOWITA HISTORIA WIELKIEJ GRUSZKI 

18 – 21 lutego, godz. 16.00 

 

O CZYM SZUMI LAS 

21 – 24 lutego, godz. 16.00 

 

Grupy zorganizowane zapraszamy na przedpołudniowe seanse dodatkowe po wcześniejszej 

rezerwacji telefonicznej.  

 

Cena biletu:5 zł/os. 

Szczegółowy program: www.kinoroma.zabrze.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru „Ferii w mieście razem z MOK”. Udział dzieci  

i młodzieży w zajęciach wymaga zgody rodziców/opiekunów prawnych (deklaracje do podpisu na miejscu). 

http://www.kinoroma.zabrze.pl/

