
 

 

  

 

 

 
 
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Grzybowice 
ul. ks. Badestinusa 60 
41-814 Zabrze-Grzybowice 
tel.: 32 273 82 58 
telefon do kierownika, Pawła Franzke:   

+48 534 205 518 
e-mail: dokgrzybowice@mok.art.pl 
 

PLAN DZIAŁANIA  

DZIELNICOWEGO OŚRODKA KULTURY GRZYBOWICE 

WRZESIEŃ 2022 
 

Grand Prix Grzybowic z okazji 100-lecia Miasta Zabrze - cykl III 

2, 9, 16, 23 i 30 września, godz. 17.00 

Turniej szachowy zgłoszony do klasyfikacji FIDE. Przeznaczony dla wszystkich chętnych. Ilość miejsc 16 osób.  

Turnieje rozgrywane w każdy piętek od dnia 02-09 do 28-10-2022r. Wpisowe 10 złotych za każdy turniej.         

Nagrody: Za miejsca  I – III za cały cykl Grand Prix imienne statuetki lub puchary gwarantowane przy udziale 8 uczestników. Pozostałe nagrody 

dla juniorów lub kobiet uzależnione od ilości uczestników. Do klasyfikacji liczy się 6 najlepszych turniejów z 8 rozegranych. W turnieju 9 w dniu 

28-10-2022 zostaną wręczone nagrody. Turniej z zachowaniem reżimu sanitarnego, w zawodach może brać udział publiczność. Ośrodek 

czynny od 16:00.  

 

Fotograficzny Spacer po Grzybowicach 

3 września 2022, godz. 10.00 

Spacer po Grzybowicach — warsztaty fotograficzne pod okiem Arkadiusza Goli. Uczestnicy nie tylko poznają tajniki fotografii, ale przede 

wszystkim pod okiem cenionego fotografika uczestniczyć będą w spacerze uwieczniającym przygotowania do Dożynek Miejskich. 
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Zbiórka w DOK Grzybowice. Liczba miejsc ograniczona, zapisy: warsztaty@biblioteka.zabrze.pl 

Impreza organizowana we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Zabrzu. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura- Interwencje. Edycja 2022 

 

Narodowe Czytanie  

3 września 2022, godz. 15.30 

Narodowe czytanie - „Ballady i romanse” w interpretacji członków Teatr Off-Road, który na co dzień spotyka się w DOKu Grzybowice. 

Impreza odbędzie się na stadionie Społem Grzybowice przy ul. Traktorzystów 1. 

Impreza organizowana we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Zabrzu. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura- Interwencje. Edycja 2022 

 

Zagrajmy w gry! - wieczór gier planszowych 

9 września 2022 roku, godz. 18.00 

Spotkanie miłośników gier planszowych. Spotkanie otwarte dla wszystkich chętnych - możliwość nauki gry w szeregu ciekawych tytułów. 

Impreza organizowana we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Zabrzu. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura- Interwencje. Edycja 2022 

 

Turniej szachowy: “Witaj szkoło” 

10 i 11 września 2022, godz 09:00 

Turniej szachowy dla wszystkich chętnych w trzech grupach wiekowych: do lat 7 (rocznik 2015) do lat 10 (rocznik 2012) i do lat 12 (rocznik 

2010).  Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim 8 rund  tempem: 60 minut na zawodnika.  

Liczba miejsc ograniczona do 50. Zgłoszenia na turniej przyjmowane są przez serwis chessarbiter.com. Wpisowe wynosi 50 złotych w pełni 

przeznaczone na organizację turnieju, płatne przed zawodami w dniu 3 września 2022 roku. Warunkiem uczestnictwa jest potwierdzenie 

udziału w zawodach do dnia 27 stycznia  2022 na adres e-mail bensow1974@interia.pl. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko i rok 

urodzenia.  

 Nagrody: rzeczowe za miejsca I - III w każdej grupie do lat 7,10,12.      
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 Pozostałe uzależnione od ilości uczestników.  

 Turniej przeprowadzony zostanie bez udziału publiczności z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

 

Harmonogram:  

sobota – 3 września 

09.00 - rozpoczęcie przyjmowania wpisowego 

09.50 - odprawa techniczna 

Start rund 1-4: od 10:00 do 18:00 oraz 4 września rund 5-8 od 10:00 do 18:00 

 Planowane zakończenie w 4 września o godz: 18:00. 

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w komunikacie. 

 

To mi w duszy gra, czyli bluesowy wrzesień 

16 września 2022, godz. 19.00 

Improwizowany koncert w formie Jam session w wykonaniu grzybowskiego zespołu Blue Dragonfly. 

 

Impreza organizowana we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Zabrzu. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura- Interwencje. Edycja 2022 

 

Turniej szachowy z okazji 100-lecia Miasta Zabrze 

24-25 września 2022, godz. 9.00 

Turniej szachowy dla wszystkich chętnych w trzech kategoriach wiekowych: do lat 8 (rocznik 2014), do lat 12 (rocznik 2010) oraz grupa Open.  

Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim 8 rund w tempie 60 minut na zawodnika w grupach juniorskich oraz 5 rund w grupie Open 

60 + 30 sekund na zawodnika 



 

 

Liczba miejsc ograniczona do 50. Zgłoszenia na turniej przyjmowane są przez serwis chessarbiter.com. Wpisowe wynosi: 80 zł grupa Open, 

50,00 zł grupy do lat  8 i 12 w pełni przeznaczone na organizację turnieju, płatne przed zawodami w dniu 24 września 2022 roku. Warunkiem 

uczestnictwa jest potwierdzenie udziału w zawodach do dnia 21 września 2022 na adres e-mail bensow1974@interia.pl. W zgłoszeniu należy 

podać imię, nazwisko i rok urodzenia. 

 Nagrody: rzeczowe za miejsca I - III w każdej grupie do lat 8, 12, Open.      

 Pozostałe uzależnione od ilości uczestników. 

 Turniej przeprowadzony zostanie bez udziału publiczności z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

 

Harmonogram: 

sobota – 24 września 

9.00 - rozpoczęcie zapisów 

9.50 - odprawa techniczna 

Start rund 1-4: od 10.00 do 19.00 juniorzy oraz 1 – 3 grupa Open 

 

niedziela – 25 września 

10.00 - start rund 5-8 juniorzy i 4-5 grupa Open. Planowane zakończenie godz. 17.00. 

 

Impreza organizowana we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Zabrzu. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura- Interwencje. Edycja 2022 

 

 

Grzybowice i opowiedzieć przeszłość 

26 września godz. 17.00 (DOK Grzybowice) 



 

 

Spotkanie z historykiem Dariuszem Walerjańskim, który opowie o dziejach Grzybowic, zwracając uwagę na lokalne „Cicer cum caule". 

Impreza organizowana we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Zabrzu. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura- Interwencje. Edycja 2022 

ZAJĘCIA STAŁE 

 

DZIEŃ 

TYGODNIA 

NAZWA ZAJĘĆ 

Poniedziałek 

 

16.30-17.30 

17.15-18.15 

17.00-19.00 

19.00-20.00 

19.00-20.00 

18.45-19.45 

Spotkania Mniejszości Niemieckiej 

Zajęcia szermiercze dla dzieci 

Próba zespołu Radioaktywni 

Aeropag - spotkania dyskusyjne seniorów (raz w miesiącu) 

Dyżur Rady Dzielnicy Grzybowice (pierwszy poniedziałek miesiąca)  

Zajęcia fitness dla dorosłych 

Wtorek 

 

17.00-18.00 

18.00-19.00 

16.30-17.30 

17.30-18.30 

18.00-20.00 

Zajęcia szachowe dla dzieci i młodzieży, możliwość nauki gry w szachy -  zajęcia bezpłatne  

Zajęcia szachowe dla dzieci szkolnych z profesjonalnym trenerem - zajęcia bezpłatne 

Aikido - zajęcia rekreacyjne dla dzieci z zakresu japońskiej sztuki walki, zajęcia płatne 

Aikido - zajęcia rekreacyjne dla młodzieży z zakresu japońskiej sztuki walki, zajęcia płatne 

Próby zespołu „Blue Dragonfly”z możliwością nauki gry na gitarze     

 

Środa 

16.00-17.30 

16.00-18.30 

16.00-19.00 

Zajęcia kreatywne  - zajęcia bezpłatne 

Skatowe spotkania - rozgrywki w skata, tradycyjnej śląskiej gry karcianej 

Próby grupy teatralnej Off-Road 

Próby zespołu muzycznego „Radiooaktywni”  - zajęcia bezpłatne 



 

 

17.00-19.00 

 

Czwartek 

17.00-19.00 

16.30-17.30 

17.30-18.30 

18.80-19.00 

17.00-19.00 

Zajęcia szachowe dla dzieci i młodzieży, możliwość nauki gry w szachy -  zajęcia bezpłatne  

Aikido - zajęcia rekreacyjne dla dzieci z zakresu japońskiej sztuki walki, zajęcia płatne 

Aikido - zajęcia rekreacyjne dla młodzieży z zakresu japońskiej sztuki walki, zajęcia płatne 

Zajęcia szachowe dla dzieci szkolnych z profesjonalnym trenerem - zajęcia bezpłatne 

 Próby zespołu muzycznego „Radiooaktywni” - zajęcia bezpłatne   

 

Piątek 

17.00-19.00 

19.00-20.00 

18.45-19.45 

Grand Prix Grzybowic 

Próby Orkiestry Dętej Grzybowice          

Zajęcia fitness dla dorosłych 

 

 

 


