Informator dla uczniów zabrzańskich szkół

LATO W MIEŚCIE

2019

Mini Tour de Pologne
Fot. Tomasz Jodłowski

Życzę udanych wakacji!
Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza
– Moi drodzy, po miesiącach spędzonych w szkolnych ławkach przyszedł
czas na upragnione wakacje. Wielu z Was z pewnością planuje już letnie
wyjazdy. Czas spędzony w Zabrzu również nie będzie jednak nudny. Atrakcyjne propozycje przygotowały zarówno szkoły, jak i działające w mieście instytucje kultury. Czekają na Was zajęcia rekreacyjne i plastyczne.
Aktywnie będzie można spędzić czas odwiedzając działające w mieście
obiekty sportowe. Czekają m.in. baseny, bieżnia i liczne boiska. Swoją
ofertę systematycznie wzbogacają obiekty na szlaku zabytków techniki.
Jestem przekonana, że lato spędzone w naszym mieście dostarczy Wam
wielu niezapomnianych wrażeń. Gratulując sukcesów i dobrych stopni, życzę udanych i bezpiecznych wakacji, które na długo pozostaną w pamięci.

SZKOŁY

TE SZKOŁY ZAPRASZAJĄ LATEM:
BISKUPICE

SP nr 22, SP nr 40

CENTRUM

SP nr 14, SP nr 38

MIKULCZYCE

SP nr 26

OSIEDLE JANEK

SP nr 1

ROKITNICA

SP nr 31

ZABORZE

SP nr 16, SP nr 17, ZSS

Szkoła Podstawowa nr 14
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Gdańska 10
tel. 32 271–61–80

Ta placówka tętnić będzie życiem już od początku wakacji. Od 24 do 28.06 oraz od 1 do 5.07,
w godz. 8.00–16.00, odbywać się tu będą półkolonie. Zajęcia przewidziano dla uczniów klas
I–VIII z całego miasta. W programie półkolonii
znajdą się: gry i zabawy dowolne oraz stolikowe,
czytanie książek, konkursy, zajęcia sportowe,
turnieje, zabawy na świeżym powietrzu, spacery,
a także wyjścia do: Multikina, sali zabaw Frajda
oraz Miejskiego Ogrodu Botanicznego.

Fot. Igor Cieślicki

CENTRUM

Fot. Igor Cieślicki

Szkoła Podstawowa nr 38 Specjalna
ul. ks. K. Damrota 33
tel. 32 271–28–82

W placówce od 24.06 do 5.07, w godz. 8.30–
13.30, odbywać się będą półkolonie dla dzieci
i młodzieży z SP nr 38 oraz ich rodzeństwa. Każdy
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Placówka zaprasza uczniów klas I–VIII z całego
miasta na półkolonie, które odbędą się od 24.06
do 5.07 w godz. 8.30–14.30. W programie zaplanowano: zajęcia muzyczne, plastyczne, taneczne, gry i zabawy na świeżym powietrzu oraz
zawody i rozgrywki sportowe, czytanie bajek,
oglądanie filmów, konkursy i quizy. Ponadto
będą także wyjścia do: muzeum, kina, Miejskiego Ogrodu Botanicznego oraz na basen.

MIKULCZYCE

Fot. arch. szkoły

ROKITNICA

Placówka zaprasza na półkolonie od 24.06 do 5.07,
w godz. 8.00–16.00. Zajęciach skierowane są do
uczniów klas I–VIII z SP nr 26 oraz z Mikulczyc.

Fot. Igor Cieślicki

OSIEDLE JANEK

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Sportowa 5
tel. 32 271–37–69

Fot. arch. szkoły

Szkoła Podstawowa nr 26
ul. Ogórka 9
tel. 32 271–50–53

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

Placówka przygotowała od 24.06 do 12.07
zajęcia rekreacyjno-sportowe, dla uczniów
klas I–VIII z SP nr 31 i z całej dzielnicy, w godz.
9.00–13.00. Grupa I, czyli uczniowie klas I–IV,
spędzi czas na zajęciach rekreacyjno-sportowych na małej salce gimnastycznej, szkolnym
placu zabaw oraz na sali wyposażonej w sprzęt
sportowy w ramach projektu „Radosna szkoła”;
będzie także czas na gry planszowe, piłkarzyki
i ping-ponga. Dla grupy II, czyli uczniów klas
V–VIII, zaplanowano gry zespołowe na dużej sali
gimnastycznej, rozgrywki w ping-ponga i piłkarzyki oraz zabawy ruchowe na szkolnym boisku.
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SZKOŁY

dzień półkolonii uczestnicy spędzą w innym,
atrakcyjnym miejscu. Będą to: strefa rozrywki
FunFest, zamek w Będzinie, ZOO w Chorzowie,
JumpWorld, Zatorland, papugarnia, Planet Cinema
w Zabrzu, Legendia w Chorzowie, Cinema City
w Gliwicach i Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu.

Fot. Igor Cieślicki

SZKOŁY

i umysłowe, projekcję filmu. Będą także wyjścia:
na kręgle do FunFest, na basen Aquarius, do
Parku 12C w Sztolni Królowa Luiza. Ponadto
dzieci wyjadą na wycieczki do: parku wodnego
w Tychach, „Słonecznej Wyspy” w Marklowicach,
„Parku Przygód i Atrakcji” w Wilkowicach oraz
ogrodu zoologicznego i parku linowego w Opolu.

BISKUPICE

ZABORZE

Szkoła Podstawowa nr 16
ul. Lompy 78
tel. 32 271–27–69

Placówka zaprasza na półkolonie, które organizowane są dla uczniów klas I–III oraz IV–VIII
SP nr 16. Zajęcia odbywać się będą od 24.06 do
5.07, w godz. 8.00–13.00.

Szkoła Podstawowa nr 22
ul. Zamkowa 2
tel. 32 271–43–02

Półkolonie letnie odbywać się będą w szkole od
24.06 do 5.07, w godz. 9.00–14.00 (mogą zaczynać się także o 8.00, a kończyć o 15.00). W zajęciach wezmą udział dzieci i młodzież z SPS
nr 40 oraz z całego miasta. W programie zaplanowano różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe,
zajęcia rękodzielnicze, rozgrywki sportowe
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Fot. Igor Cieślicki

Fot. Igor Cieślicki

W pierwszym i drugim tygodniu wakacji,
24–28.06 i 1–5.07, placówka zaprasza dzieci
z klas I–VI z całego miasta na półkolonie, które
odbywać się będą w godz. 9.00–14.00. Na zakończenie wakacji, od 26 do 30.08, w placówce
odbędą się także półkolonie. Udział w ich mogą
wziąć uczniowie klas I–VIII z całego miasta,
którzy spotykać się będą w godz. 9.00–14.00.

Fot. Igor Cieślicki

Szkoła Podstawowa nr 40 Specjalna
ul. Bytomska 94
tel. 32 271–47–32

Szkoła Podstawowa nr 17
ul. Korczoka 98
tel. 32 271–26–61

Placówka zaprasza uczniów klas I–VIII z SP nr 17
i z całego miasta, na zajęcia rekreacyjno-sportowe
od 24.06 do 5.07. Dzieci spotykać się będą w godz.
8.00–13.00. W programie zajęć przewidziano: gry

W ostatnim tygodniu wakacji, 26–30.08 dla
uczniów ZSS z klas IV–VI i liceum odbędą się zajęcia sportowo-rekreacyjne w godz. 8.00–10.00
i 10.00–12.00. Program zajęć również obejmuje
trening ogólnorozwojowy z elementami piłki
ręcznej – doskonalenie techniki i taktyki gry
w piłkę ręczną, a także gry i zabawy bieżne,
rzutne i z mocowaniem.

Fot. Igor Cieślicki

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4
Centrum Edukacji Twórczej
ul. Korczoka 98
tel. 32 277–54–81

Zespół Szkół Sportowych
ul. Płaskowickiej 2
tel. 32 271–18–23

Placówka zaprasza na wakacyjne zajęcia rekreacyjno-sportowe uczniów klas IV–VIII ZSS
w dniach 19–30.08 w godz. 8.00–10.00. Dla
uczestników zaplanowano trening ogólnorozwojowy z elementami piłki ręcznej – doskonalenie
techniki i taktyki gry w piłkę ręczną, a także
gry i zabawy bieżne, rzutne i z mocowaniem.

Placówka zaprasza na półkolonie.
W PROGRAMIE PRZEWIDZIANO:
24.06 godz. 8.30–14.00 – warsztaty teatralne,
cykl przedstawień dla dzieci.
25.06 godz. 8.30–13.00 – zawody sportowe na
terenie OPP 4 oraz zajęcia ruchowo-sportowe
w Galerii Zabrze.
26.06 godz. 8.00–15.00 – wycieczka do Ogrodu
Doświadczeń w Krakowie.
27.06 godz. 8.30–15.30 – wycieczka do Warowni Pszczyńskich Rycerzy połączona z warsztatami „Z życia rycerza”.
28.06 godz. 8.30–14.30 – zajęcia ruchowo-sportowe na terenie Wioski Indiańskiej w Jaworznie.

Fot. Tomasz Jodłowski
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i zabawy integracyjne, ćwiczenia ogólnorozwojowe,
zabawy ruchowe, rzutne, bieżne i skoczne, turnieje
w dwa ognie, mecze piłki nożnej i minisiatkówki.
Ponadto zaplanowano grę w badmintona, seanse
filmowe, wakacyjny piknik, taniec z muzyką, zabawy ze skakanką i hula-hopem.

MOSIR

TE INSTYTUCJE ZAPRASZAJĄ LATEM
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI,
KS MOSTOSTAL,
AQUARIUS,
AKTYWNE ZABRZE,
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA,
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY,
W KOŃCZYCACH, PAWŁOWIE,
BISKUPICACH, GRZYBOWICACH,
KINO ROMA,
MUZEUM MIEJSKIE,
MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO
– SZTOLNIA KRÓLOWA LUIZA,
TEATR NOWY,
MULTIKINO,
MIEJSKI OGRÓD BOTANICZNY.

Miejski Ośrodek Sportu I Rekreacji
ul. J. Matejki 6
tel. 32 271–66–40

LATO W MOSiR–ze
Wzorem lat ubiegłych w miesiącach letnich,
od 1.07 do 31.08, MOSiR udostępnia swoje
obiekty nieodpłatnie.
Hala widowiskowo-sportowa:
PONIEDZIAŁKI, ŚRODY, PIĄTKI
– godz. 10.00–12.00 (sektor C)
wtorki, czwartki – 10.00–12.00
(sala 86 – koszykówka, siatkówka)
Godziny wejść ustala się telefonicznie
z obsługą – 32 271-66-40 w. 101.
Hala przy ul. Szafarczyka 16:
PONIEDZIAŁKI, ŚRODY, PIĄTKI
– godz. 10.00–12.00
Godziny wejść ustala się telefonicznie
z obsługą – 32 272-27-55.
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Fot. Tomasz Jodłowski

DZIELNICOWE OŚRODKI KULTURY

Boisko ze sztuczną nawierzchnią przy
ul. Szafarczyka 16
(koszykówka, siatkówka,
piłka ręczna, piłka nożna):
OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI
– godz. 10.00–17.00
Godziny wejść ustala się telefonicznie z obsługą – 32 272-27-55.
Ww. obiekty udostępniane będą grupom zorganizowanym dzieci lub młodzieży pod opieką
osoby pełnoletniej.

Hala sportowa
ul. Szafarczyka 16

24.08 godz. 10.00 – Turniej Dzikich Drużyn w piłce
nożnej halowej. Org. MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o.

Hala widowiskowo–sportowa
ul. J. Matejki 6

24.06 godz. 9.00–21.30, 25.06 godz. 9.00–
20.30, 26.06 godz. 9.00–16.00 – Turniej Minisiatkówki Kinder+Sport. Dodatkowe atrakcje:
strefa rekreacji, gry, zabawy, atrakcje pneumatyczne. Wstęp wolny. Org. Śląski Związek Piłki
Siatkowej, MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o.
30.08 godz. 8.00–19.00 – VI Międzynarodowy
Turniej Piłki Ręcznej Silesia Handball Cup.
Wstęp wolny. Org. Śląski Związek Piłki Ręcznej.

Baseny kąpielowe czynne:
22.06–15.08 – w dni powszednie godz.
10.00–19.00, w soboty, niedziele, święta –
9.00–20.00.
16.08–1.09 – w dni powszednie godz.
10.00–18.30, w soboty, niedziele, święta –
9.00–19.30.
W okresie letnim nieodpłatnie udostępniamy
na Kąpielisku Leśnym dwa boiska do siatkówki
plażowej i jedno boisko do badmintona.
22.06 godz. 13.00–21.00 – otwarcie lata na
Kąpielisku Leśnym razem z Radiem Silesia
w jego piąte urodziny. Org. MOSiR w Zabrzu Sp.
z o.o., Radio Silesia.
6.07 i 10.08 godz. 10.00–17.00 – ,,Fajer i szpas
na basynie”, czyli zabawa na kąpielisku.
W programie: dmuchańce, kolejka elektryczna,
Bules-Petanque, kule wodne, animacje, muzyka, wata cukrowa, popcorn i inne atrakcje.
Org. MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o. (w razie niesprzyjającej pogody termin imprezy może ulec
zmianie).

13.07 i 3.08 godz. 11.00–15.00
– „Aktywna rodzina w sobotę na kąpielisku”.
W programie:
pokaz aqua aerobiku, ćwiczenia aqua aerobik,
zumba na scenie i inne atrakcje.
Org. MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o., Coloseum
(w razie niesprzyjającej pogody termin imprezy może ulec zmianie).
14.07 – Triathlon – 1/8 Ironman. Org. Qteam,
MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o.
20.07 i 24.08 godz. 9.00 – turniej tenisa
stołowego na otwartej przestrzeni (w razie
niesprzyjającej pogody w hala widowiskowo-sportowej przy ul. J. Matejki 6). Org. MOSiR
w Zabrzu Sp. z o.o. (zapisy w dniu imprezy
w godz. 9.00–9.45).
3–4.08 godz. 9.00 – Turniej Siatkówki Plażowej ,,Leśna plaża”. Org. Manager-Pol, MOSiR
w Zabrzu Sp. z o.o., Brave Volleyball.
Zakończenie sezonu letniego
na Kąpielisku Leśnym
1.09 – Holi Festival z występami Tiktokerów.
Org. White Clock, MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o.
1.09 – Triathlon – 1/8 Ironman. Org. Qteam,
MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o.

Fot. Tomasz Jodłowski
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KĄPIELISKO LEŚNE

Kąpielisko Leśne
ul. Srebrna 10
tel. 32 276–17–43

Klub podczas całych wakacji, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–13.00, udostępnia
korty dzieciom i młodzieży do lat 18 oraz
bezpłatnie udostępnia rakiety i piłeczki do
gry w tenisa.

Aquarius Kopernik
al. Korfantego 18
tel. 32 428–51–64/65

Zapraszamy na basen wszystkich spragnionych
kąpieli w poniedziałek w godz. 6.00–20.00,
od wtorku do soboty 6.00–22.00 i w niedzielę
10.00–22.00. Aktualne informacje o dostępności
i godzinach otwarcia Zabrzańskiego Kompleksu
Rekreacyjnego na stronie www.zkr.zabrze.pl.

Aquarius
pl. Krakowski 10
tel. 32 271–12–96/97

Kąpielisko zaprasza wszystkich chętnych od
poniedziałku do piątku w godz. 6.00–22.00,
w soboty 8.00–22.00 i w niedziele 8.00–16.00.
Godziny otwarcia mogą ulegać zmianom.

O wszystkich bieżących zmianach ZKR informuje na stronie internetowej www.zkr.zabrze.pl.

Aktywne Zabrze
Punkt Informacji o Mieście
ul. Powstańców Śląskich 2/1
tel. 32 271–72–76

Program Aktywne Zabrze to cykl bezpłatnych
szkoleń, treningów i zawodów. Zajęcia są dla
wszystkich – od przedszkola do seniora. Jeśli
ktoś lubi spędzać czas aktywnie, powinien skorzystać z tej propozycji. Szczegóły na stronie
www.aktywnezabrze.pl.
Tour de Pologne
5.08 – zapraszamy na metę trzeciego etapu
Tour de Pologne. Podczas wyścigu odbędzie
się kolejna edycja Kinder+Sport Mini Tour de
Pologne, do udziału w której zapraszamy młodych rowerzystów.
Kinder+Sport Mini Tour de Pologne jest największym wydarzeniem kolarskim dla dzieci
i młodzieży w Polsce. Mogą w nim startować
dziewczynki i chłopcy w wieku od 7 do 14 lat.
Wydarzenie podzielone jest na rowerową paradę
dla najmłodszych oraz wyścigi dla nastoletnich.

Fot. UM Zabrze

KS MOSTOSTAL, AQUARIUS

KS Mostostal Zabrze
ul. Piłsudskiego 83
tel. 32 271–48–13
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Filia nr 3

ul. Pestalozziego 16
2–30.07 – wtorek, piątek
godz. 11.00–13.00

Filia nr 4

ul. Czarnieckiego 44
4–12.07 – wtorek, czwartek, piątek
godz. 11.00–13.00

Filia nr 5

ul. Tarnopolska 50
1–12.07 – wtorek, czwartek
godz. 11.00–13.00

Filia nr 9

ul. Paderewskiego 53
16–30.08 – poniedziałek, środa,
piątek, godz. 10.00–12.00

Filia nr 11

ul. Wolności 177
25.06–19.07 – wtorek, czwartek
godz. 11.00–13.00

Filia nr 14

ul. gen. de Gaulle’a 81
2, 9, 11, 16, 18.07 – wtorek, czwartek
godz. 11.00–13.00

Filia nr 18

ul. Młodego Górnika 2 c
2-30.07 – wtorek, piątek
godz. 11.00–16.00

Filia nr 20

pl. Warszawski 1
25.06–4.07 – wtorek, środa,
czwartek, godz. 11.00–13.00

plastyczne oraz konkursy promujące czytelnictwo. Wspólnym mianownikiem wszystkich
programów będą zajęcia realizowane w ramach
projektów dofinansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
To lubię. Bibliotekarze dzielą się
pasjami – warsztaty w ramach
edukacji ekologicznej * warsztaty z edukacji empatycznej *
„OrtoGramy – czyli z językiem
się potykamy” * warsztaty językowo-literackie.
Kryminalne zagadki
Śląska – warsztat
detektywa, jak pracuje
bohater literacki? * kryminalno-biblioteczny
escape room * warsztaty na podstawie przygód bohaterów serii
kryminalnej dla dzieci „Biuro Detektywistyczne
Lessego i Mai”.
Made in Japan – tak daleko, tak blisko – warsztaty
i pokazy teatru kamishibai *
warsztaty tradycyjnych japońskich technik artystycznych:
kumihimo, origami i kaligrafia
* warsztaty tworzenia
Mangi i Anime.

Książka na piątkę, znakomity początek –
warsztaty dla dzieci „co i dlaczego warto czytać?” * warsztaty booktalkingu, czyli jak krótko
zareklamować książkę * warsztaty tworzenia
tematycznych lapbooków.
Udział w akcji „Lato w bibliotece” jest nieodpłatny, każda filia prowadzi indywidualne zapisy.
Szczegółowy harmonogram oraz więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:
www.biblioteka.zabrze.pl.
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MBP

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. ks. Londzina 3
tel. 32 271–42–24
23. akcja „Lato w bibliotece – 2019” będzie
prowadzona w ośmiu filiach. Placówki uczestniczące w organizowaniu czasu wolnego
dzieciom i młodzieży, pozostającym w czasie
wakacji w mieście, skoncentrują się na realizacji kilku podstawowych zadań, pośród
których istotną rolę odegra praca mająca na
celu wpojenie najmłodszym czytelnikom miłości do książki. Każda z filii będzie realizowała
własny program zajęć, a więc: różnego rodzaju
gry i zabawy, konkursy, quizy, zajęcia ruchowe,

Fot. Tomasz Jodłowski

MOK

Miejski Ośrodek Kultury
ul. 3 Maja 91a
tel. 32 278–08–02, 531–614–667
25.06 godz. 10.00 – „Płynie Wisła, płynie po
polskiej krainie…”
To propozycja dla najmłodszych dzieci (od 3.
roku życia). Warsztaty przyjmują formę logorytmiczno-sensorycznej zabawy, podczas której
dzieci poznają faktury, kształty i dźwięki dla
charakterystycznych miejsc Polski. Zajęcia
wzbogacone są o elementy rodzinnego muzykowania, inspirowanego muzyką ludową.
Wiek uczestników: 3–
5 lat. Czas trwania:
60 minut. Bilety wstępu: 10 zł (do nabycia przed
wejściem na zajęcia). Prosimy o wcześniejszą
rezerwację telefoniczną.
2.07 godz. 10.00 – „Tańce, hulanka, swawola” –
warsztaty tańców narodowych.
Kto dziś potrafi zatańczyć tańce narodowe?
Czy wiemy jakie są podstawowe tańce ludowe?
Podczas godzinnych warsztatów przybliżymy
dzieciom tematykę związaną z „wielką piątką”,
czyli polskimi tańcami narodowymi. Poznamy
podstawowe kroki krakowiaka, mazura, oberka,
kujawiaka i poloneza. Inspiracją będzie muzyka
regionalna i ludowa.
Wiek uczestników: 7–12 lat. Czas trwania: 60
minut. Bilety wstępu: 10 zł (do nabycia przed
wejściem na zajęcia). Prosimy o wcześniejszą
rezerwację telefoniczną.
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9.07 godz. 10.00 – „Pachnące upominki” –
warsztaty tworzenia świec.
Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli poczuć się jak dawni rzemieślnicy. To w ich rękach
powstaną przedmioty unikatowe i niepowtarzalne, zupełnie inne niż te produkowane masowo.
W czasie zajęć dzieci przygotują własne świece
żelowe, ozdabiając je kolorowym piaskiem i kamyczkami oraz innymi wakacyjnymi dodatkami
(muszle, cynamon, anyż itp.). Każdy uczestnik
będzie mógł wybrać odpowiedni zapach, kojarzący się mu z wakacyjnymi podróżami po Polsce.
Wiek uczestników: 3–13 lat. Czas trwania: ok.
80 minut. Bilety wstępu: 10 zł (do nabycia przed
wejściem na zajęcia). Prosimy o wcześniejszą
rezerwację telefoniczną.
16.07 godz. 10.00 – „16 kolorów Polski” – gra
terenowa.
Impreza jest skonstruowana na zasadzie podchodów. Grupa dzieci wraz ze swoim opiekunem
będzie zdobywała kolejne sprawności. Zakończeniem imprezy jest wielki finał, gdzie każdy
ma szansę pochwalić się zdobytą wiedzą. Przygotujemy 16 stanowisk, tyle ile województw jest
w Polsce. Uczestnicy podzieleni na grupy będą
wykonywać zadania, które tematyką ściśle nawiązują do regionów Polski, jednocześnie będą
mieli okazję dowiedzieć się czegoś nowego na
temat regionów i województw.
Wiek uczestników: 5–17 lat. Czas trwania: ok.
90 minut. Bilety wstępu: 10 zł (do nabycia przed
wejściem na zajęcia). Prosimy o wcześniejszą
rezerwację telefoniczną.
23.07 godz. 10.00 – „Wspomnienie z wędrówki”
– warsztaty tworzenia mydeł.
Podczas warsztatów dzieci zamienią się w mydlarzy i stworzą własne kompozycje, samodzielnie zrobią mydełka glicerynowe, używając materiałów zebranych podczas letnich podróży po
Polsce. Mydełka są przezroczyste, dzieci mogą
zatapiać w nich przeróżne ozdoby (muszle, kamyczki, suszone rośliny, piasek i wiele innych).
Same też wybierają kształt mydełka (do wyboru
mają około 30 wzorów), kolor i zapach. Liczy się
pomysłowość i radość tworzenia.

DOK
Fot. Tomasz Jodłowski

Wiek uczestników: 3–13 lat. Czas trwania: ok.
80 minut. Bilety wstępu: 10 zł (do nabycia przed
wejściem na zajęcia). Prosimy o wcześniejszą
rezerwację telefoniczną.
18.06–30.08, Galeria MOK – wystawa dziecięca
„Na wakacyjnym szlaku”.
Czas beztroski, laby, błogiego odpoczynku
i czerpania radości z uroków lata. Szkolny plecak rzucony w kąt na całe dwa miesiące! Co to?
Oczywiście WAKACJE! Kolonie, podróże, spanie
pod namiotem, pluskanie się w basenie, jeziorze
i morzu. Niekończąca się zabawa na świeżym
powietrzu… A jak ten piękny czas wygląda
w innych krajach? O tym będziecie się mogli
przekonać odwiedzając Galerię MOK, w której
kolejny raz zaprezentujemy prace dzieci z całego
świata pochodzące ze zbiorów Galerii i Ośrodka
Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.
Jest to kontynuacja zeszłorocznej wystawy, cieszącej się ogromnym zainteresowaniem, a pokazującej przyrodę świata. Ten niezwykle bogaty,
zróżnicowany zarówno pod względem tematycznym, jak i technicznym (prace malarskie, rysunki,
grafiki) zbiór opisuje uroki letniego wypoczynku,
czasu podróży, spotkań i relaksu oczami dzieci
pochodzących z różnych zakątków naszej kuli

ziemskiej, z krajów, takich jak: Mołdawia, Sri
Lanka, Indie, Rosja, Ukraina.
Wystawa została stworzona specjalnie dla najmłodszych – obrazy zostały powieszone nieco
niżej niż zazwyczaj, co ułatwi jej oglądanie.
Zwiedzający będą mogli przekonać się czy wakacyjny czas jest równie piękny u kolegów z innych
części świata. Wstęp wolny.
Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Pawłowie
ul. Sikorskiego 114
tel. 32 275–12–86
Rajzujemy po Śląsku – wakacje dla dzieci
w Szkoludku.
24.06 – Rajzujemy na słodko, czyli…
gotujemy w Przystanku 11.
25.06 – Rajzujemy do Matki Natury, czyli podziwiamy rezerwat przyrody Łężczok w Babicach.
26.06 – Rajzujemy śladami śląskich rycerzy
– odwiedzamy zamek w Mosznej.
27.06 – Rajzujemy po kapsułę czasu
– wyruszamy na spacer do Muzeum PRL-u.
28.06 – Rajzujemy artystycznie,
czyli zwiedzamy Muzeum Śląskie w Katowicach.
1.07 – Rajzujemy ze smakiem
– odwiedzamy Przystanek 11.
11

Fot. Igor Cieślicki

DOK
2.07 – Rajzujemy po Zabrzu, czyli poznajemy
tajemnicze zakątki naszego miasta.
3.07 – Rajzujemy… po wodzie, czyli odwiedzamy
Sztolnię Królowa Luiza.
4.07 – Rajzujemy po dżungli, czyli wyruszamy do
Palmiarni w Gliwicach.
5.07 – Rajzujemy ratować przyrodę – na warsztatach ekologicznych w Miejskim Ogrodzie Botanicznym uczymy się budować domki dla owadów.
Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Kończycach
ul. Dorotki 3
tel. 32 275–04–05
Wakacje w mieście
24.06 godz. 9.00 – gry i zabawy na świeżym
powietrzu * wykonujemy obrazek z kolorowych
kółek * wykonujemy korale i bransoletki z różnych
materiałów.
25.06 godz. 9.00 – wyjazd do Cinema City – Plaza
(zajęcia odpłatne).
26.06 godz. 9.00 – „Coś lekkiego, coś słodkiego”
– warsztaty kulinarne w „Przystanku 11” (zajęcia
odpłatne).
27.06 godz. 9.00 – warsztaty w Café Silesia.
28.06 godz. 9.00 – wykonujemy ozdobne doniczki,
projektujemy ich ozdoby.
12

1.07 godz. 9.00 – portret „ Mój przyjaciel” * malowanie kredą * rewia mody – wykonujemy ekologiczną odzież.
2.07 godz. 9.00 – festiwal baniek mydlanych * gry
i zabawy na świeżym powietrzu.
3.07 godz. 9.00 – wyjazd do Muzeum Górnictwa
Węglowego na wystawę i zajęcia plastyczne.
4.07 godz. 9.00 – warsztaty w Café Silesia.
5.07 godz. 9.00 – rzeźbimy w mydle * gry i zabawy na świeżym powietrzu * zakończenie wakacji
słodkim poczęstunkiem.
Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Biskupicach
ul. Kossaka 23
tel. 32 274–73–38
Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Biskupicach serdecznie zaprasza dzieci i młodzież na Akcję Lato 2019,
która odbędzie się w dniach 26–30.08. Ponadto
młodzież może dołączyć do zajęć organizowanych
wspólnie przez Dzielnicowy Ośrodek Kultury i Ośrodek
Kuratorski nr 1 przy udziale Rady Dzielnicy Biskupice
w lipcu i sierpniu codziennie od godz. 16.00.
26.08 godz. 13.30–15.00 – szkółka szczudlarska;
nauka chodzenia na szczudłach – dla początkujących; godz. 15.00–16.30 – spacer szczudlarzy
w parku obok DOK – dla zaawansowanych.

Fot. Igor Cieślicki

Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Grzybowicach
ul. ks. Badestinusa 60
tel. 32 273–82–58
Od 1 do 14.07 oraz od 19 do 30.08 (od poniedziałku do piątku), godz. 17.00 – Letnia Akademia Sportowa dla dzieci i młodzieży szkół

Kino Roma
ul. Padlewskiego 4
tel. 32 271–62–91
Kino zaprasza dzieci wraz z opiekunami na familijne filmy w ramach Bajkowego Kina Letniego.
29.06–14.07 – „Wielki zły lis i inne opowieści”,
„Niesamowita historia wielkiej gruszki”.
19.08–1.09 – „Pan Żaba”, „Książka Lili”.
Godziny seansów – 16.00, 18.00 oraz dla grup
zorganizowanych w godzinach dopołudniowych
– rezerwacja pod nr telefonu 32 271-62-91.
Cena biletu – 5 zł.
13
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podstawowych. Organizatorzy przewidują
cykl zajęć w następujących konkurencjach:
szachy, gry planszowe, tenis stołowy, piłkarzyki,
koszykówka, piłka nożna, zabawy na placu
zabaw. Zajęcia będą odbywać się w Świetlicy
Dzielnicowej, w przypadku niepogody lub na
placu zabaw przy dobrych warunkach pogodowych. Zbiórka o godz. 17.00 w Świetlicy. Udział
bezpłatny. Zapisy do 28 czerwca pod numerem
telefonu: 32 273 82 58.
8, 9 i 11.07 godz. 16.00 – Letnie Zabawy Sztuką. Bezpłatne zajęcia plastyczne dla dzieci,
młodzieży i dorosłych, w trakcie których uczestnicy będą mogli zapoznać się z arkanami rękodzieła, a także przygotować „coś z niczego”.
Wstęp bezpłatny.
10.07 i 21.08 godz. 16.00 – „Muzycznie”. Spotkania muzyczne dla dzieci i młodzieży. Zajęcia ze śpiewu, nauka gry na gitarze, wspólne
śpiewanie. Zajęcia bezpłatne dla wszystkich
zainteresowanych.
5.07 i 30.08 godz. 18.30 – ZKF
– Rodzinne Gry Planszowe. Spotkania dla miłośników „nowoczesnych” gier planszowych,
bitewnych oraz karcianych. Grupa zaprasza
wszystkich zainteresowanych do wspólnej
zabawy i rozwoju, integracji i promocji spędzania wolnego czasu w konstruktywny sposób.
Więcej informacji na profilu:
www.facebook.com/pg/ZKFZABRZE/
Wstęp bezpłatny!

27.08 godz. 13.30–16.30 – warsztaty krawieckie.
Szycie toreb z jednobarwnych tkanin.
28.08 godz. 13.30–16.30 – malowanie na tkaninach; malowanie wzorów farbami do tkanin na
torbach uszytych podczas warsztatów krawieckich.
29.08 godz. 13.30–16.30 – warsztaty krawieckie –
szycie patchworków.
30.08 godz. 13.30–16.30 – warsztaty kosmetyczne
– tworzenie kosmetyków naturalnych.

Fot. Igor Cieślicki

OPP, MUZEUM MIEJSKIE
Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3
ul. Opolska 29
tel. 32 271–54–45
Placówka zaprasza wszystkie dzieci pozostające w mieście na wakacyjne zajęcia otwarte
według wakacyjnego planu codziennie w godz.
9.00–12.00 do 12 lipca.
W dniach 24–28.06 OPP3 zaprasza dzieci w wieku 7–14 lat na warsztaty ekologiczne pod hasłem
„Żyjemy w zgodzie z otaczającym nas światem.
Czy las chroni nas?”. Obok zajęć warsztatowych
przewidujemy zajęcia w ogrodzie botanicznym
oraz dwudniowy wyjazd z noclegiem do Parku
Krajobrazowego Góra św. Anny. Zapisy przyjmuje
oraz dodatkowych informacji udziela sekretariat
OPP3. Zajęcia wyjazdowe są współfinansowane
ze środków Urzędu Miasta na dofinansowanie
projektów o tematyce ekologicznej.
Muzeum Miejskie
ul. Powstańców Śląskich 3
tel. 32 271–56–89, 32 271–70–56
Galeria Café Silesia Muzeum Miejskiego
ul. 3 Maja 6, tel. 32 777–05–01
Muzeum zaprasza do zwiedzania wystaw
„Dyplomarium 2019” oraz „Pogoń za mistrzo14

stwem”, a także na imprezę z cyklu „Sacrum
videre – zwiedzanie kościoła. Ponadto placówka zaprasza dzieci na lekcje muzealne.
„Mały krok dla człowieka,
ale wielki skok dla ludzkości – w 50. rocznicę
lądowania człowieka na
Księżycu”.
21 lipca 1969 roku amerykański astronauta Neil
Armstrong jako pierwszy człowiek w historii
postawił stopę na Księżycu. Było to epokowe
wydarzenie. Podczas lekcji muzealnej przypomnimy jak do tego doszło i jak wyglądał przebieg misji amerykańskiego statku kosmicznego
Apollo 11. Lekcji towarzyszyć będzie wystawa,
specjalnie sprowadzona z Konsulatu Generalnego USA w Krakowie oraz film wyprodukowany
przez NASA o amerykańskich podbojach kosmicznych.
Ale Kosmos!
Pora na naprawdę daleką,
wręcz kosmiczną ekspedycję. Dowiedz się kto
planował zniszczyć Księżyc,
dlaczego człowiek staje się

Fot. Muzeum Miejskie
Fot. Muzeum Miejskie

„W kręgu dawnych wierzeń ludowych – demony”.
Uczestnicy tej lekcji muzealnej będą mogli
zapoznać się z niektórymi, najbardziej popularnymi zagadnieniami z zakresu demonologii
ludowej, dowiedzieć się jak wyglądały dawne
wierzenia oraz poznać ich pochodzenie, a także dowiedzieć się, w jakich formach niektóre
z nich przetrwały do czasów współczesnych.

„Kto latem ciężko w polu pracuje, ten zimą głodu
nie poczuje…”.
Nasi przodkowie wierzyli, że w naturze, tak jak
w życiu, wszystko się powtarza. Funkcjonowali

bowiem wplątani w cykl powtarzających się pór
roku i związanych z nimi pracami. Pracom tym
towarzyszyły pewne zwyczaje… W trakcie zajęć
edukacyjno-warsztatowych o charakterze etnograficznym opowiemy o Nocy Świętojańskiej i szukaniu kwiatu paproci, uczestnicy dowiedzą się czym
była pobada, poznają tajemnice polnych ziół oraz
odkryją znaczenie korony dożynkowej?
„Pogoń w wakacje”.
Uczestnicy lekcji muzealnej
zapoznają się z historią
klubu, jego sukcesami oraz
najważniejszymi wydarzeniami. Rysowanie herbów,
nauka zasad gry w piłkę
ręczną, a także zwiedzanie wystawy, to atrakcje
przygotowane przez dział sportu dla najmłodszych zwiedzających. W czasie zajęć można
będzie zrobić sobie także zdjęcie w koszulce
Mariusza Jurasika, legendy polskiej piłki ręcznej.
„Pieniądz, pieniądz, pieniądz… w bankowym sejfie
i kryjówce rozbójnika”.
Pieniądze rozpalają wyobraźnię każdego, ale
właściwie od czego się
zaczęło? Czy bez pieniędzy da się żyć? Skąd
mamy pieniądze? Czy pieniądz może przynieść
nieszczęście? Na te i wiele innych pytań będziemy chcieli odpowiedzieć w trakcie wakacyjnych
zajęć o charakterze warsztatowo-edukacyjnym.
Będziemy dotykać zagadnienia w oparciu
o przykłady nam najbliższe, pochodzące z Zabrza. Poznamy różne rodzaje pieniądza będące
w użyciu, instytucje, które pieniądze przechowują, pożyczają. Poznamy również postacie
historyczne z terenu Górnego Śląska (np. Karol
Pistulka, Wincenty Eliasz), które poprzez swoje
niezdrowe zainteresowanie pieniądzem przeszły do legend, podań oraz uwiecznione zostały
w pracach plastycznych.
Zapisy na zajęcia: tel. 32 777 05 01, 32 271 56
89 wew. 24 lub e-mail: dorotakuder@muzeum-miejskie-zabrze.pl,
irenawinder@muzeum-miejskie-zabrze.pl.
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wyższy w przestrzeni kosmicznej oraz jak szybko stracić na wadze będąc w Kosmosie. Ile jest
gwiazd na niebie? Jak gorąco jest na słońcu?
Gdzie lody smakowałyby jak gorąca zupa? Czy
na pokładzie promu kosmicznego można założyć ogródek i czy planety mają jakiś zapach?
W trakcie wakacyjnych zajęć o charakterze
warsztatowo-edukacyjnym odpowiemy na te
i wiele więcej pytań dotyczących tajemnic, jakie
skrywa w sobie Kosmos.

Muzeum Górnictwa Węglowego
ul. 3 Maja 19
Sztolnia Królowa Luiza
ul. Sienkiewicza 43
tel. 32 630–30–91
W dniach 24–28.06 oraz 1–5.07 Muzeum zaprasza
do Parku 12C oraz Sztolni Królowa Luiza do „Górniczego Miasta Dzieci”. Będą to tygodniowe półkolo-

Fot. Paweł Janicki / Teatr Nowy

nie (dwa turnusy) skierowane przede wszystkim do
dzieci ze środowisk defaworyzowanych. W ramach
tego wydarzenia uczestnicy symulują pracę różnych zawodów związanych z przemysłem, sztuką
i górnictwem, dzięki czemu nabywają wiedzę o kulturze i historii regionu. Za prawidłowo wykonaną
pracę dzieci otrzymują „wypłatę”, wymienialną
potem na drobne upominki i gadżety, co stanowi
dodatkowy bodziec motywujący do większego
zaangażowania w odgrywaną rolę.
Nić przewodnią stanowią również tematy z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii, z którymi dzieci
zapoznają się poprzez gry i zabawy, wszystko
we współpracy z ekspertami, prelegentami,
psychologiem.

Fot. UM Zabrze

MGW

„Sacrum videre” – w sierpniu Muzeum
zaprasza na podsumowanie zwiedzania zabrzańskich kościołów. Będzie to objazd po
ciekawych architektonicznie kościołach jakie
powstały w Zabrzu w latach 80. XX wieku oraz
na początku wieku XXI. W ramach objazdu
zwiedzimy: kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Matki Kościołów w Zabrzu-Helence, kościół pod wezwaniem Niepokalanego
Serca Najświętszej Marii Panny w Zabrzu przy
ul. Franciszkańskiej i kościół pod wezwaniem
Bożego Ciała w Zabrzu-Kończycach. Spotkanie
poprowadzi dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny,
pracownik Katedry Teorii, Projektowania i Historii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Zapisy: tel. 32
271 56 89 wewn. 23. Termin wycieczki podany
zostanie na stronie Muzeum.
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w Sztolni) * podziemne zagadki dotyczące geologicznych skarbów Sztolni * warsztaty naukowe:
rozpoznawanie skał i minerałów, przygotowanie
leksykonu geologicznego * na plaży w Parku 12C
gry, zabawy sportowe i zręcznościowe.
Cena: 25 zł.
Kontakt: 501-597-255, 32 271-40-77.
Ponadto MGW zaprasza
na następujące wydarzenia:
6, 13, 20, 27.07 i 10, 24.08, Park 12C – „Wakacyjna sportowa sobota” – gama zabaw sportowych
dla dzieci z udziałem gwiazd sportu.
7, 14, 21, 28.07, Park 12C – „Kino na plaży z Antyradiem” – wieczorne projekcje filmowe na plaży
w Parku 12C Sztolni Królowa Luiza, poprzedzone
animacjami dla dzieci (w ciągu dnia); spotkania
pod patronatem Antyradia.
3.08, Park 12C – koncert zespołu „My3” połączony z wieloma atrakcjami dla dzieci.
4, 11, 18, 25, Park 12C – „Bezpieczne wakacje”
– cykl spotkań edukujących (poprzez zabawę,
warsztaty, prezentacje, symulacje) w zakresie
zachowania bezpieczeństwa na co dzień.
17.08, Park 12C – piknik rodzinny – całodniowa
zabawa z atrakcjami dla dzieci i dorosłych zakończona imprezą taneczną.
31.08, Park 12C – Abszicfajer „Wioska wodza
12C” – koncertowe pożegnanie lata utrzymane
w klimacie wioski indiańskiej.
Teatr Nowy
plac Teatralny 1
tel. 32 271–32–56/57, 32 271–54–93
Zapraszamy do udziału
w wakacyjnych warsztatach
„Lato z teatrem”. Jak co
roku, na przełomie czerwca
i lipca, będziemy gościć
w przestrzeni teatru sympatyków sztuki scenicznej, którzy przy wsparciu
profesjonalistów będą rozwijać swoje pasje.
Warsztaty odbywać się będą w dwóch terminach: 24.06–7.07 oraz 8–21.07. Do udziału
zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 7
17
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Podczas całych wakacji, od 24.06 do 31.08,
zapraszamy dzieci na jednodniowe półkolonie
w sztolni. Do wyboru są dwie propozycje:
„Wakacje z bebokami” – Sztolnia Królowa Luiza,
ul. Sienkiewicza 43.
Kto pluska się w wodach Sztolni? Kto trzeszczy
drewnianą obudową? Kto wygląda zza winkla
kopalnianego chodnika? Sekrety i sekreciki górniczego świata czekają właśnie na Was!
Wakacje to idealny czas dla każdego małego
odkrywcy. Jeżeli chcecie poznać tajemnice podziemi, sprawdzić co albo kto kryje się w mroku kopalni i stawić czoła wyzwaniom rzuconym przez
Beboki, Strzygi i Utopki to zapraszamy do Sztolni
Królowa Luiza w Zabrzu. Czeka na Was niesamowita przygoda ukryta głęboko pod ziemią, która
na długo zapadnie w pamięć oraz pasjonujące
warsztaty na powierzchni! Nie dajcie się wyprzedzić i bądźcie pierwszymi, którzy staną oko w oko
z mistycznymi postaciami ze śląskiej mitologii!
W programie: tematyczne zwiedzanie kompleksu
Sztolnia Królowa Luiza (trasa Beboki w Sztolni)
* podziemne zagadki, łamigłówki z Bebokami *
warsztaty plastyczne: Bebokarium – wykonywanie beboków-pacynek * na plaży w Parku 12C gry,
zabawy sportowe i zręcznościowe.
„Tajemnica skarbu sztolni” – Sztolnia Królowa
Luiza, ul. Wolności 410.
Labirynt podziemnych korytarzy, skąpane w mroku górnicze chodniki, odgłos kapiącej wody
i wszechobecna aura tajemniczości. Dawno,
dawno temu, głęboko pod ziemią ukryty został
skarb, skarb Królowej Luizy. Wielu śmiałków starało się go odnaleźć ale bez powodzenia. Jeżeli
jesteście gotowi stawić czoła wyzwaniu, poznać
tajemnicę kopalni, sprawdzić co albo kto kryje się
w ciemnościach i sprawić, by legenda stała się
prawdą to zapraszamy do Sztolni Królowa Luiza
w Zabrzu. Czeka na was niesamowita podziemna
przygoda, która na długo zapadnie w pamięci oraz
pasjonujące warsztaty na powierzchni! Nie dajcie
się wyprzedzić i bądźcie pierwszymi, którzy staną
oko w oko z długo skrywanym sekretem.
W programie: tematyczne zwiedzanie kompleksu
Sztolnia Królowa Luiza (trasa Podziemne Skarby

Miejski Ogród Botaniczny
ul. Piłsudskiego 60
tel. 32 271–30–33
Miłośników odpoczynku w otoczeniu pięknej
przyrody zapraszamy na chwile relaksu do Miejskiego Ogrodu Botanicznego, który czynny jest
w czerwcu w weekendy w godz. 9.00–19.00,
w dni powszednie w godz. 11.00–19.00. Natomiast w lipcu i sierpniu ogród otwarty jest
codziennie w godz. 9.00–19.00.

Multikino
ul. Gdańska 18
tel. 32 720–50–00
Multikino zaprasza kinomanów na lipcowe
i sierpniowe premiery. Oto ich wykaz:
5.07 – „Spider-Man: Daleko od domu”,
„Imprezowi rodzice”, „Moja gwiazda:
Teen Spirit”, „Midsommar. W biały dzień”,
„Szkoła melanżu”.
12.07 – „Stuber”, „Annabelle wraca do domu”,
„Młody geniusz i kłopotliwe wynalazki”, „Yesterday”.
19.07 – „Król Lew”, „Fighter”, „I znowu zgrzeszyliśmy, dobry Boże!”.
26.07 – „Pełzająca śmierć”, „Truposze nie
umierają”, „W deszczowy dzień w Nowym Jorku”.
2.08 – „Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw”, „Wilki
w owczej skórze 2”, „Pavarotti”.
9.08 – „Pewnego razu... w Hollywood”,
„Toy story 4”.

OPRACOWANIE:
Dom Muzyki i Tańca,
ul. gen. de Gaulle’a 17,
tel. 32 271-56-41 wewn. 29.
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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.

Fot. Tomasz Jodłowski

Fot. Paweł Janicki / Teatr Nowy

MULTIKINO, MOB
do 16 lat. Zapisy rozpoczną się 7 czerwca od
godz. 17.00 i trwać będą do wyczerpania wolnych miejsc. Ilość miejsc ograniczona! Dziecko
zapisać może prawny opiekun lub pełnoletnia
osoba z rodziny. O zakwalifikowaniu się do
„Lata z teatrem” decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegóły pod numerem tel. 32 271-54-93.

16.08 – „Na bank się uda”, „Gdzie jesteś, Bernadette?”, „Upiorne opowieści po zmroku”
23.08 – „Playmobil”, „Świat w ogniu”, „Sługi
wojny”, „The Kitchen”, „Dora i Miasto Złota”,
Ból i blask”.
30.08 – „Grzeczni chłopcy”, „Ibiza”,
„Lying and Stealing”.

Fot. Paweł Janicki / Teatr Nowy

Lato z teatrem
Fot. Paweł Janicki / Teatr Nowy
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Miejski Ogród Botaniczny
Fot. UM Zabrze
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