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WARIACJE NA WAKACJE W MOK 

PLANETA LEMA ARTYSTYCZNIE 
 

 
 
Zapraszamy wszystkie dzieci na fantastyczne zajęcia w Miejskim Ośrodku 
Kultury oraz Dzielnicowych Ośrodkach Kultury. 

 

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

facebook.com/mokzabrze/ 

 

DOK BISKUPICE 

Zabrze, ul. Kossaka 23, tel. 32 274 73 38 
facebook.com/DokBiskupice/ 

 

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

facebook.com/dok.konczyce/ 
 

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

facebook.com/dokpawlow/ 
 

DOK GRZYBOWICE 
Zabrze, ul. Ks. Badestinusa 60, tel. 32 273 82 58 

facebook.com/DOKGrzybowice/ 
 

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

facebook.com/pg/Kino-ROMA-w-Zabrzu 
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MOK ZABRZE  

facebook.com/mokzabrze

Wakacje przed nami i już w czerwcu zapraszamy wszystkie dzieci na pierwsze 
atrakcje! 

  
"KOPCIUSZEK - ZAMIENIŁ SIĘ SEN W RZECZYWISTOŚĆ" - musical  

12 czerwca 2021 r., godz. 16.00 
 

 
 

          „Kopciuszek - zamienił się sen w rzeczywistość” to pierwsza produkcja 

przygotowana przez Stowarzyszenie na rzecz wspierania osób uzdolnionych 
artystycznie „MusicALL”, na podstawie baśni braci Grimm.  
Fantastyczne, muzyczne widowisko, w którym występują osoby  

w wieku od 7 do ponad 20 lat - podopieczni i członkowie stowarzyszenia.  
Piękne stroje i wpadające w ucho piosenki zanuci widz w każdym wieku!  

Niezwykły spektakl dla dzieci i młodzieży rozpocznie cykl wakacyjnych atrakcji,  
na które serdecznie zapraszamy! 

 
Czas trwania: 60 minut (bez przerwy) 

Bilety (miejsca nienumerowane): 20 zł / os. (do zakupienia w dniu wydarzenia) 

Zachęcamy do rezerwacji telefonicznych: 32 278 08 02 lub 531 614 667 - ilość miejsc jest 

ograniczona! 

 
KLUB FOTOGRAFICZNY 

Czerwcowe poniedziałki, godz. 18.00 
 

 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu Fotograficznego. 

Wstąpić do Klubu może każdy lubiący fotografować, niezależnie od poziomu swoich 
umiejętności. Czekają na Państwa ciekawe spotkania stwarzające okazję do dyskusji. 

Zapraszamy miłośników fotografii, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności oraz 
dzielić się między sobą posiadanym doświadczeniem. Zajęcia obejmować będą 
zarówno teorię, jak i praktykę. 
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Spotkania prowadzi Robert Hościło - zawodowy fotograf, na co dzień wykonujący 
sesje studyjne oraz organizujący warsztaty fotograficzne. Uwielbia podróżować  

i nurkować w dalekich zakątkach naszego globu. Interesuje się fotografią 
podróżniczą, podwodną, studyjną i portretem. Współpracował z National Geographic  

i jest założycielem największej Grupy fotograficznej na Śląsku - TRON Śląski Klub 
Fotograficzny. Dzięki współpracy z wieloma firmami w branży fotograficznej oraz 
fotografami, z powodzeniem realizuje się jako organizator imprez, warsztatów, 

wyjazdów i plenerów fotograficznych w kraju i za granicą.  
Ceni solidne podstawy, indywidualne podejście do tematu fotograficznego oraz 

emocje, które autor zdjęcia przekazuje w fotografii. 
 

Opłata: 75 zł / miesiąc 
Zapisy telefoniczne: 32 278 08 02 lub 531 614 667 lub e-mailowe: 

kontakt@mok.art.pl. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

 

 
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „ZABRZE ZA 100 LAT”  
 

 
Konkurs jest skierowany do wielbicieli twórczości Stanisława Lema i jego 

powieści (dzieci, młodzieży i dorosłych), a przy tym nawiązuje do zbliżających się 

uroczystości z okazji nadania praw miejskich Miastu Zabrze, których setna rocznica 
przypada w 2022 roku. 

Czekamy na inspirujące prace przygotowane w różnych technikach, przedstawiające 
futurystyczną wizję Zabrza. Udoskonal umiejętności manualne, rozwiń swoją 
kreatywność, puść wodze fantazji i stwórz obraz Zabrza w oparciu o znane Ci 

miejsca! Czekamy na Wasze zgłoszenia! 
 

 
WARSZTATY WOKALNE  
5-9 lipca, godz. 10.00 – 13.00 

 
Zapraszamy wszystkie dzieci kochające śpiew oraz osoby pragnące sprawdzić 

swoje umiejętności na niezwykłe warsztaty wokalne. Uczestnikami mogą być 
wszystkie osoby pragnące śpiewać, nie są przewidziane żadne ograniczenia wiekowe.  
Wstępem do rozpoczęcia zajęć jest zawsze rozśpiewka wokalna oraz instruktarz 

nauczyciela dotyczący sposobu wydobywania się dźwięku i ćwiczenia wokalne. 
Czeka nas niesamowita zabawa z muzyką, dźwiękami ale także praca nad 

materiałem słowno-muzycznym, doskonalenie aparatu oddechowego, głosowego  
i artykulacyjnego.  
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Warsztaty są również najlepszą okazją do wypróbowania siebie, zachowania się  
w sytuacji występu czy nagrania studyjnego oraz rozbudzania pomysłowości i odwagi 
pokazywania się na scenie.  

Zachęcamy do udziału i zmierzenia się z ulubionym repertuarem! 
 

 

Na zajęcia należy przygotować: 
• 1 utwór nauczony na pamięć (polską 

piosenkę);  

• kopię tekstu piosenki  
 

Zwieńczeniem pięciodniowych 
warsztatów będzie wspólny występ 
uczestników. 

 
Wiek uczestników: 7–15 lat 

Czas trwania: 180 minut 

Cena warsztatów: 200 zł.  

 
Organizator i szczegółowe informacje: PERFECT VOICE Studio Piosenki 
Zapisy: 514-189-317. Liczba miejsc ograniczona. 

 
 

PLANETA LEMA – warsztaty teatralno-twórcze  
13, 20 lipca, godz. 10.00 
 

Zapraszamy wszystkie dzieci na wyjątkowe zajęcia teatralne! Tego jeszcze 
niebyło! Warsztat czarnego teatru to niezwykła przygoda, która wywodzi się  

z techniki lalkarskiej i polega na animowaniu przedmiotów w całkowicie czarnej 
przestrzeni za pomocą fluorescencyjnych farb i światła UV. Podczas zajęć dowiemy 
się co zjedliśmy na śniadanie, że tak świecimy? Stworzymy i wykonamy rekwizyty.  

W cenie wszystkie materiały do przeprowadzenia warsztatów – brystole, materiały, 
karki, farby UV, lampa ze światłem ultrafioletowym.  

WAŻNE! Uczestnicy są proszeni o przyjście w czarnych strojach. 
 

  

Wiek uczestników: 7–15 lat 

Czas trwania: 180 minut 

Bilety wstępu: 10 zł/os. (do nabycia 

przed wejściem na zajęcia) 

Prosimy o wcześniejszą rezerwację 

telefoniczną. 

 
 

MASZYNA TRURLA – warsztaty muzyczne nie z tej planety! 

16, 23 lipca, godz. 10.00 

 

 Jeśli macie już dość siedzenia w domu, potrzebujecie wyrazić emocje to nie 

znajdziecie lepszego miejsca. Tylko u nas niesamowite warsztaty muzyczne. 
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Będziemy tworzyć własne instrumenty a następnie bębnić, dzwonić, grać, 

naśladować dźwięki maszyn i co tylko zapragniemy!  Radość tworzenia 

i niekonwencjonalne instrumenty – tego nie znajdziecie na żadnych innych 

warsztatach! To nie będą grzechotki zrobione z butelek! To będzie prawdziwe 

międzygalaktyczne show… musicie je zobaczyć! 

 

 
 

 

 

 

Wiek uczestników: 7–15 lat 

Czas trwania: 90 minut 

Bilety wstępu: 10 zł/os. (do nabycia 

przed wejściem na zajęcia) 

Prosimy o wcześniejszą rezerwację 

telefoniczną. 

 

IV EDYCJA WARSZTATÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PLATEA 2021.  

23 – 27 sierpnia, godz. 8.30 - 13.30 

 

 

 

 W ciągu intensywnego tygodnia 

pracujemy nie tylko nad zdobywaniem 

nowych umiejętności aktorskich  

i manualnych, ale także rozwijamy 

wyobraźnię i umiejętność pracy w grupie. 

Zajęcia prowadzone są przez 

doświadczonych pedagogów, aktorów - 

tancerzy oraz absolwentów szkoły 

teatralnej.  

 

Aktorstwo – zadania i zabawy aktorskie, 

praca z tekstem, praca z głosem. 

Taniec – elementy tańca współczesnego, 

przygotowanie choreografii. 

Plastyka – Tworzenie scenografii oraz 

kostiumów. 

 

 

 

Formuła 5-dniowych warsztatów daje możliwość zainicjowania pracy nad 

powstaniem etiudy teatralnej od momentu poznania tekstu, poprzez twórczą pracę 

nad ruchem scenicznym, po przygotowanie własnej scenografii i kostiumów.  

Projekt kończy się pokazem spektaklu powarsztatowego na scenie widowiskowej 

MOK.  
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Wiek uczestników: 7-17 lat Warsztaty odbywają się w trzech grupach  

(w podziale na wiek). 

 

Cena warsztatów: 300 zł 

(Cena obejmuje pięć dni warsztatów od pn-pt po 

5 godzin dziennie 08:30-13:30 i ubezpieczenie).  

W cenę nie jest wliczone wyżywienie. 

Zapisy drogą mailową kamilbaryla55@gmail.com, 

bądź telefoniczną 798 394 054. 

Liczba miejsc ograniczona! Decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

 

 

 

GALERIA MOK 

MAGDALENA DARMOŃ – „TU” wystawa fotografii 

9 czerwca – 31 sierpnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jak sama autorka zdjęć mówi o sobie, przez wiele lat „uciekała” z Zabrza. 

Studiowała w Krakowie, Wrocławiu, Paryżu, Strasburgu.  Podróżowała na drugi 

kraniec świata po to, aby wrócić i być TU. TU jest, żyje, fotografuje. I to stało się 

dla niej inspiracją do zdjęć z cyklu „TU”. Wystawa złożona jest z trzech części: 

„W”, „POMIĘDZY”, „POD”, a wszystkie składające się na nią kadry powstały TU – 

w Zabrzu i okolicach. 

„W”:  Zdjęcia z serii „W” były dla autorki swego rodzaju terapią społeczno-

artystyczną. Gdy w marcu 2020 roku, z powodu początku pandemii koronawirusa, 

zostaliśmy zamknięci w domach, szybko zaczęła szukać dla siebie remedium. 

Niczego nie brakowało jej tak, jak spotkań z ludźmi! Okna ich domów stały się dla 

niej bezpieczną przestrzenią do rozmów, uśmiechów, dyskusji, spojrzeń, a nawet 

wspólnej kawy, koncertu... i zdjęć. 

„POMIĘDZY”: Tą serią dokumentu fotograficznego autorka chciała opowiedzieć 

historię zamkniętą „pomiędzy” tym co było ciężkie, ale skończyło się i tym, co jest 

przyszłe i trudne, a zarazem ekscytujące, bo nieznane.  

To historia, a właściwie uchwycone z niej dwa miesiące, od grudnia 2020 do lutego 

2021 i wybrane kilka kadrów, ze Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Domu 

Samotnej Matki w Zabrzu.  
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„POD”: To próba połączenia historii podziemi MOK i jego nowego oblicza ze 

świeżością i młodością wniesioną przez taniec Liliany Kowalskiej, studentki Akademii 

Muzycznej w Łodzi, na kierunku Sztuki sceniczne. Ukryte „POD” - tradycja, pamięć, 

historia i kreatywne „okiełznanie” ich tańcem Liliany, pozwoliły autorce na kadry 

budujące most pomiędzy starym i nowym, tradycyjnym i nowoczesnym,  

tym co było, i tym co wnosi młodość, sztuka i miłość do tańca. 

MAGDALENA DARMOŃ: 

Z zawodu lektorka języków obcych i tłumaczka, z zamiłowania podróżniczka 

i fotografka. W podróżach i fotografii jest wszystko to, co kocha: kontakt z ludźmi, 

werbalny i wizualny, oswajanie dla siebie świata, kawałek po kawałku, łapanie chwil 

i emocji w locie, szukanie okazji do spotkań na każdym kroku i ciągłe uczenie  

się nowego.   

 

Galeria MOK w Zabrzu, ul. 3 Maja 91a 

Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. 

 

XIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY KREATYWNE ZABRZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu już po raz trzynasty ma zaszczyt zaprosić 

na Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Kreatywne Zabrze pod patronatem 

honorowym Prezydent Miasta Zabrze Pani Małgorzaty Mańki-Szulik. 

Wydarzenie ma już swoja historię, jest organizowane od 2009 roku, co przekłada 

się na rosnącą liczbę uczestników biorących udział w kolejnych edycjach oraz 

zwiększający się zasięg wydarzenia. Ideą konkursu jest inspirowanie do twórczych 

poszukiwań w dziedzinie fotografii, zapoznanie się z jej historią oraz propagowanie 

tej dziedziny sztuki, jako jednej z form artystycznego wyrazu, a jednocześnie 

jednego z najlepszych środków komunikacji międzyludzkiej, jak również 

prezentacja twórczości uczestników szerszej publiczności.  

W tegorocznej edycji, ze względu na specyfikę czasu pandemii, na temat przewodni 

proponujemy hasło „Radość”, prowokując uczestników do zwrócenia uwagi na 

pozytywne emocje towarzyszące nam każdego dnia. Konkurs odbywać się będzie  

w dwóch kategoriach: I - Miasto Zabrze oraz II - Open.  
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DOK BISKUPICE 

facebook.com/DokBiskupice/ 

 

Zapraszamy serdecznie dzieci i młodzież na Akcję Lato 2021 w dniach  
23 – 27  sierpnia 2021 r. Dodatkowo codziennie w lipcu i sierpniu od godz. 16.00 
młodzież spędzająca wakacje w Zabrzu może dołączyć do zajęć organizowanych 

wspólnie przez nasz Dzielnicowy 
Ośrodek Kultury i Ośrodek Kuratorski 

przy udziale Rady Dzielnicy – 
zapraszamy na mecze tenisa 
stołowego, gry planszowe  

i komputerowe, konkursy i quizy  
z nagrodami, zabawy sportowe. 

 
 
23 sierpnia,  

Godz. 13.30 Warsztaty plastyczne - wszyscy mamy bardzo dużo zdjęć w postaci 
cyfrowego zapisu. Niektóre chcielibyśmy zachować w tradycyjny sposób – 

wydrukowane na papierze fotograficznym i oprawione w ramki. Takie właśnie ramki 
stworzymy na warsztatach przy użyciu drewnianych patyczków, cekinów, koralików, 
kryształków czy muszelek. Zapewniamy komponenty do wykonania ramek,  

prace będzie można zabrać do domu. 
 

Godz. 15.00 Szkółka szczudlarska - zapraszamy dzieci i młodzież na naukę 
chodzenia na szczudłach. Czy to trudna sztuka? Jak długo trzeba się uczyć, by móc 
dołączyć do grupy szczudlarzy „Ich Wysokości” trenującej w naszym Ośrodku? 

Odpowiedzi poznacie na zajęciach Szkółki. Przynieście ze sobą zmienne obuwie  
typu adidas. 

 
24 sierpnia 

godz. 13.30 Warsztaty plastyczne – tym razem spróbujemy stworzyć zwierzątka 
przy użyciu techniki ORIGAMI. Przekonajmy się, czy to skomplikowane. Nie trzeba 
niczego przynosić na zajęcia, materiały do pracy zapewniamy. 

godz. 15.00 Szkółki szczudlarskiej  ciąg dalszy. 
 

 

 
 
 

 

25 sierpnia 
godz. 13.30 – 16.30 Warsztaty 

malowania na jedwabiu -  jak 
namalować coś na tak delikatnej 

tkaninie, jaką jest naturalny jedwab? 
Dowiemy się, skąd ten materiał 
pochodzi i jak wygląda proces jego 

produkcji, zaprojektujemy wzory  
i namalujemy je na chustach. Również 

i na te zajęcia nie trzeba niczego 
przynosić.
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26 sierpnia 
godz. 13.30 – 16.30 Warsztaty 

krawieckie 
Zaprojektowanie, skrojenie i uszycie 

fartuszka, który ochroni nasze ubrania 
podczas pracy w kuchni - to będzie 
nasze zadanie. Będziemy szyli ręcznie 

i na maszynie, poznamy też 
urządzenie o nazwie overlock, przy 

pomocy którego wykonamy potrzebne 
prace wykończeniowe. Tu także 
zapewniamy potrzebne komponenty. 

 
 

27 sierpnia,  
godz. 16.00 Kino Letnie na pożegnanie wakacji, a w nim - projekcja filmu 
wybranego przez uczestników naszych wakacyjnych zajęć.

 

DOK PAWŁÓW

facebook.com/dokpawlow/ 

 

„POWSINOGI CZYLI PODRÓŻE 

BYLE KAJ” 

 

28 czerwca, godz. 9.00 

Powsinogi pieką kolorowe naleśniki.  

Warsztaty kulinarne w Przystanku 11  

w Zabrzu – Kończycach. 

29 czerwca, godz. 9.00 

Powsinogi  poznają tajemnice Zabrza.  

Piknik w zabrzańskim Parku 12C. 

30 czerwca, godz. 9.00 

Powsinogi delektują się Śląskiem. Spacer tropem przygód Poli i Wojtka.  

Wizyta w teatrze Ateneum w Katowicach – spektakl „Łysek z pokładu Idy”. 

1 lipca, godz. 9.00 

Powsinogi zgłębiają tajemnice magicznych ziół, czyli wizyta u wróżki Ziołuszki.  

Ogród Botaniczny w Mikołowie. Zajęcia warsztatowe. 

2 lipca, godz. 9.00 

Powsinogi wizytują interaktywne centrum edukacyjne „Akademia pana Kleksa”  

w Katowicach. 

5 lipca, godz. 9.00 

Powsinogi szukają recepty, jak spełniać marzenia. Film „Co nam w duszy gra”  

w Planet Cinema w Zabrzu. 

6 lipca, godz. 9.00 

Powsinogi delektują się sztuką, czyli warsztaty ceramiczne w DOK Pawłów.  
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7 lipca, godz. 9.00 

Powsinogi pomagają ptakom - warsztaty 

budowania budek lęgowych w Ogrodzie 

Botanicznym w Zabrzu. 

8 lipca, godz. 9.00 

Powsinogi u czworonożnych przyjaciół. 

Odwiedziny w Animal Word  

w Zabrzu- Makoszowach.  

9 lipca, godz. 9.00 

Powsinogi  na tropie historii Śląska. 

Warsztaty „Bajki starzyka” w Muzeum 

Śląskim, spacer pod pomnik Powstańców Śląskich w Katowicach. 

 

Obowiązują wcześniejsze zapisy. Na imprezy wyjazdowe obowiązuje opłata  

– koszt transportu i bilet wstępu. Ilość miejsc ograniczona.  

 

 

 

DOK KOŃCZYCE   

facebook.com/dok.konczyce/ 

 

„NA ŚLĄSKĄ NUTĘ” 

 

28 czerwca, godz. 9.00 

Warsztaty plastyczne - tworzymy obraz 

dowolną techniką: malowanie, wydzieranka, 

wyklejanka.  

Temat: „Moja mała Ojczyzna – Mój Śląsk” 

Wyjście pod Pomnik Powstańców Śląskich  -

pogadanka na temat znaczenia walki powstańców 

oraz zapalenie zniczy na grobach Powstańców  

na kończyckim cmentarzu. 

 

29 czerwca, godz. 9.00 

Prelekcja i pokaz stroju śląskiego, bery i bojki. Warsztaty tworzenie kwiatów z: 

bibuły, krepiny, atłasowej wstążki do śląskich wianków. Wykonywanie wianków 

śląskich elementu stroju ludowego. 

Wykonywanie i ozdabianie pudełek na prezenty z wykorzystaniem sprzętu  

tłocząco-wycinającego. 

 

30 czerwca, godz. 9.00 

Wyprawa do kina w poszukiwaniu nowej bajki. 
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1 lipca, godz. 9.00 

Wyjście do " Przystanku 11" na kulinarne warsztaty - śląski deser. Projektowanie 

karty menu „Śląskiej domowej 

kawiarenki” i gromadzenie przepisów  

na desery śląskie. Gry i zabawy. 

 

2 lipca, godz. 9.00 

Eko warsztaty – wykonujemy i ozdabiamy  

różnymi technikami Eko-torby 

z T-shirtów. Gry i zabawy na świeżym 

powietrzu. Podsumowanie wakacji  

z DOK-iem i niespodzianka dla uczestników. 

 

05.07.2021 godz: 9.00 

Wyprawa do Mini Word - zwiedzanie mini ZOO w Zabrzu,                                                                               

gry i zabawy na powietrzu. 

 

 

DOK GRZYBOWICE 

facebook.com/DOKGrzybowice/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
LETNIA AKADEMIA SZACHOWA 

1 - 15 lipca, godz. 17.00  

16 - 31 sierpnia, godz. 17.00 

Cykl zajęć szachowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz dla wszystkich 

zainteresowanych. W programie nauka gry w szachy, rozwijanie umiejętności 

taktycznych oraz cykl turniejów Grand Prix Grzybowice, które odbywać się będą w 

każdą środę w podanych powyżej terminach od godz. 17.00. 

Jednocześnie zajęcia połączone będą z promocją dyscypliny szachowej. Planujemy 

wiele niespodzianek m.in. konkurs plastyczno-literacki. 

 

LETNIE WARIACJE 

9, 16, 23, 30 lipca, godz. 16.00 

24 i 27 sierpnia, godz. 16.00 
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Cykl zajęć pobudzających wyobraźnię i rozwijających umiejętności plastyczne 

przeznaczony dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Materiały dostarcza organizator.  

 

• 9 lipca - ZADBANA IKEBANA - sztuka tworzenia minimalistycznych bukietów 

• 16 lipca - OGRÓDKOWE LATARENKI ZROBISZ OD RĘKI- tworzenie latarni  

ze słoików i sznurka 

• 23 lipca – MAGICZNE SERWETEK SKŁADANIE 

• 30 lipca - PLECIONY KOSZYCZEK NA KWIATY I INNE DROBIAZGI 

• 24 sierpnia - TALERZYK I FILIŻANKA, BĘDZIE NIESPODZIANKA –  

sztuka tworzenia kompozycji 

• 27 sierpnia - Z ŻARÓWEK BALONY - BĘDZIESZ ZDZIWIONY -  

uczymy się malować na szkle 

 

Wstęp wolny. 

 

 

KINO ROMA 

https://www.kinoroma.zabrze.pl/ 

facebook.com/Kino-ROMA-w-Zabrzu. 

 

Kino Roma w ramach oferty wakacyjnej w okresie od 25 czerwca do 1 września 
zaprasza na seanse Kina Familijnego w promocyjnej cenie 10,00 PLN.  
 

Słoń Benjamin (Wiek: 4+) 
Nareszcie wakacje! Otto nie może się doczekać, 

aby spędzić najbliższe tygodnie ze swoim 
najlepszym przyjacielem Słoniem Benjaminem  
w zoo. 

Jednak jego dobry humor jest zakłócany  
przez zmartwienia dyrektora zoo, który pilnie 

potrzebuje pieniędzy na konieczne naprawy. 
Trzeba zatem zorganizować loterię z nagrodami! 
Tymczasem burmistrz Newtown ogłasza,  

że zatrudnił przebiegłą Zorę Zack,  
aby zmodernizować zoo i uczynić z niego 

najbardziej pokazowy obiekt w Newtown.  
Zora Zack próbuje przekonać do siebie 
Benjamina, który ma stać się nową twarzą 

reklamową kampanii promującej nowe zoo. 
Ale w rzeczywistości przebiegła Zora ma zupełnie 

inny cel ... Czy Otto, Benjamin i inni mieszkańcy 
zoo zdążą pokrzyżować jej podstępne plany? 
 

Nelly Rapp - Upiorna agentka (Wiek 6+) 

Nelly Rapp to zwyczajna dziewczynka, która ma spędzić wakacje ze swoim wujem 

Hannibalem. Cóż, może nie taka zwyczajna bo zostanie Upiorną Agentką. Wiecie, 
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taką agentką, która walczy z potworami i duchami. Tak, one istnieją i ukrywają się 

pośród nas lecz możesz je zobaczyć dopiero gdy w nie uwierzysz... 

 

 

Były sobie człowieki (Wiek 6+) 

Dwa miliony lat temu, tuż po obiedzie, młody małpolud o imieniu Edward spadł  

z drzewa, na którym od zawsze mieszkali wszyscy przedstawiciele jego gatunku. 

Upadając, złamał przednią łapę. Chcąc przeżyć, musiał nauczyć się chodzić na 

dwóch nogach... 

 

Kumple z dżungli (Wiek 5+) 

Oto zgrana paczka superbohaterów z Dżungli! Pasiasty kung-fu pingwin - Maurice, 

jego pasiasty syn, kung-fu złota rybka - Junior, genialny wyrak - Gilbert, waleczny 

goryl - Miguel oraz czarująca nietoperka - Batricia. Na drodze wesołej bandy staje 

piroman koala, Igor, który wiele lat temu miał plan zniszczenia dżungli. Wtedy 

zagładę powstrzymała tygrysica, mama Maurice'a. Teraz szalony koala ma szansę 

się zemścić. Kumple z dżungli - na ratunek! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z trwającym stanem epidemii wszystkie wydarzenia odbywają się  

w reżimie sanitarnym.  Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem organizacji 

wydarzeń w MOK (TUTAJ) oraz wytycznymi GIS (www.gis.gov.pl). Prosimy  

o zabranie wypełnionych Oświadczeń o stanie zdrowia (https://bit.ly/3bLf4fD). 

W przypadku braku możliwości wydruku formularza, będzie on dostępny przed 

wydarzeniem. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru. 

 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
ZESPÓŁ MOK 
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