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WARIACJE NA WAKACJE W MOK
KREATYWNA WARSZTATOWNIA
Zapraszamy wszystkie dzieci, również dzieci ukraińskie oraz ze szczególnymi
potrzebami, 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
KREATYWNA WARSZTATOWNIA – nawiązujemy do filozofii less waste oraz idei
związanej z samodzielnym wykonywaniem na własne potrzeby różnych przedmiotów
bez pomocy profesjonalistów. To także sposób na życie, na oryginalne spędzenie
czasu, nie tylko w czasie wakacji. Zachęcamy do aktywnego rozwijania pasji,
nadawania przedmiotom „drugiego życia”, tworzenia czegoś z niczego, znajdywania
radości w procesie tworzenia.
Ogłaszamy, że tegoroczne wakacje należą do TWÓRCÓW!
Zapraszamy wszystkie dzieciaki, które chcą same stworzyć coś niepowtarzalnego
i pomysłowego. U nas nie ma czasu na nudę.
Nie siedź w domu - przyjdź – niesamowite przedmioty już czekają by je stworzyć!
KREATYWNA WARSZTATOWNIA to miejsce dla Ciebie!
Warsztaty tworzenia zegarów
5 lipca, godz. 10.00
Podczas spotkania uczestnicy ozdobią tarczę
zegara o średnicy 25cm. Praca rozpoczynać się
będzie nałożeniem podkładu, poprzez wybór
kolorów i motywów, a skończywszy na
pomalowaniu i oklejeniu tarczy oraz cyfr.
Wiek uczestników: od 3 lat
Czas trwania: 60 minut
Ilość uczestników: 15 osób
Bilety wstępu: 10 zł/os. (do nabycia przed wejściem na zajęcia)
Konieczna wcześniejsza rezerwacja telefoniczna.

Warsztaty tworzenia biżuterii z drutu aluminiowego
7 lipca, godz. 10.00
Podstawowym materiałem będzie drut aluminiowy, który jest bardzo elastyczny.
Można go dowolnie wyginać czy łączyć z innymi materiałami, bez konieczności
spawania. Zapoznamy się z podstawowymi informacjami o zasadach tworzenia
biżuterii, materiałach, narzędziach i półfabrykatach. Na zajęciach powstaną
nietuzinkowe komplety biżuterii.
Wiek uczestników: od 7 lat
Czas trwania: 90 minut
Ilość uczestników: 20 osób
Bilety wstępu: 10 zł/os. (do nabycia przed wejściem
na zajęcia)
Konieczna wcześniejsza rezerwacja telefoniczna.
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Warsztaty tworzenia ekotoreb
12 lipca, godz. 10.00 i 11.00
Dzięki pracy z szablonami na tych zajęciach poradzą
sobie nawet najmłodsze dzieci. Efektem pracy są
oryginalne torby, wykonane z ekologicznych
materiałów. Zajęcia oprócz elementów pracy
manualnej, zawierają również ekologiczne przesłanie
ratowania planety, poprzez ograniczenie używania
plastikowych toreb i nadawanie przedmiotom „drugiego
życia”.
Wiek uczestników: od 3 lat
Czas trwania: 45 minut
Ilość uczestników: 15 osób x 2 grupy
Bilety wstępu: 10 zł/os. (do nabycia przed wejściem na
zajęcia)
Konieczna wcześniejsza rezerwacja telefoniczna.

Warsztaty malowania na wodzie
14 lipca, godz. 10.00
Malowanie na wodzie to wyciszające, przyjemne i zaskakujące zajęcia, w czasie
których uczestnicy przenoszą się w niesamowity świat barw. Wzory stworzone na
powierzchni wody zostaną przeniesione na konkretne przedmioty – doniczki. Ale to
nie wszystko! Zawsze łączymy przyjemne z pożytecznym –
w doniczkach posadzimy kwiaty i zioła.
Wiek uczestników: od 3 lat
Czas trwania: 70 minut
Ilość uczestników: 15 osób
Bilety wstępu: 10 zł/os. (do nabycia przed wejściem na zajęcia)
Konieczna wcześniejsza rezerwacja telefoniczna.

Warsztaty pirografii i nauka kalkowania
19 lipca, godz. 10.00
Podczas warsztatów wykonamy własną nietypową ozdobę do zawieszenia na
ścianie. Nauczymy się pracy techniką pirografii, która choć sięga wieków może
zaskoczyć swoim efektem finalnym. Zaprezentujemy sprzęt, przykładowe prace
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i inspiracje projektowe. Pirograf którym będziemy pracować przypomina lutownicę.
Nagrzewa się od 250’ do 750’C - posiada zabezpieczający przycisk. Prace
wykonywane są pod stałą kontrolą instruktora. Uczestnicy warsztatów poćwiczą
również kalkowanie motywów. Ozdobią pracę mazakami, markerami i farbami
perłowymi. Usprawnią swoją małą motorykę poprzez wiązanie i przewlekanie
elementów dekoracyjnych - sklejkowych piórek. Pobudzenie kreatywności
gwarantowane!
Wiek uczestników: od 8 lat
Czas trwania: 120 minut
Ilość uczestników: 10 osób
Bilety wstępu: 10 zł/os. (do nabycia przed
wejściem na zajęcia)
Konieczna wcześniejsza rezerwacja telefoniczna.

Warsztaty ukraińskiej sztuki ludowej – petrykivka
21 lipca, godz. 10.00 i 11.00
Petrykivka to ukraińskie Zalipie. Nazwa techniki wywodzi
się od miejscowości, w której zdobi mury domów
i przedmioty użytkowe. Powstała w XVIIIw. petrykivka
to technika pełna kolorowych kwiatów, owoców i ptaków.
To tradycyjny styl dekoracyjny, uznany w 2012 roku
przez Ministra Kultury Ukrainy za niematerialne
dziedzictwo kulturowe Ukrainy. W 2013 roku wpisano go
na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego nauk
humanistycznych UNESCO.
Rysunki w tej technice można odnaleźć na wielu
przedmiotach użytkowych — dawnych i współczesnych,
zwłaszcza tych pochodzących z okolic wioski petrykivka
w rejonie Dniepropietrowska. Na warsztatach malujemy
pędzlami, palcami, przekrojoną cebulką.
Wiek uczestników: od 7 lat
Czas trwania: 45 minut
Ilość uczestników: 12 osób x 2 grupy
Bilety wstępu: 10 zł/os. (do nabycia przed wejściem na zajęcia)
Konieczna wcześniejsza rezerwacja telefoniczna.

ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH
Zapraszamy w lipcu na zajęcia pilates, maxi spalania i tabaty.
Poniedziałki:
17:00 Tabata
18:30 Pilates
Środa:
17:00 Maxi spalanie
18:30 Pilates
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PILATES to zajęcia o niskiej intensywności skierowane do wszystkich bez względu
na doświadczenie z aktywnością fizyczną (osoby mało aktywne fizycznie tzw.
kanapowcy również mile widziani ;)). Są to zajęcia dla tych, którzy chcą zwiększyć
ruchomość swojego kręgosłupa, uelastycznić go i wzmocnić. Pilates poprawia
ogólną sprawność organizmu, a dodatkowo znając podstawowe ćwiczenia i technikę
ich wykonywania jesteśmy sobie w stanie poradzić z różnego rodzaju bólami lub
spięciami w życiu codziennym. Zajęcia te rewelacyjnie wysmuklają nasze ciało,
delikatnie rozciągają oraz wzmacniają mięśnie głębokie, które odpowiedzialne są
m.in za prawidłową postawę naszego ciała.
MAXI SPALANIE to zajęcia intensywne, interwałowe w formie treningu
obwodowego (z przyborami lub bez) co oznacza, że na sali ćwiczeń rozstawiamy
stacje, na których wykonujemy ćwiczenia na różne partie naszego ciała. Zajęcia te
rewelacyjnie spalają tkankę tłuszczową, poprawiają kondycję, kształtują sylwetkę
oraz usprawniają funkcjonowanie organizmu.
Maxi spalanie poprzedza krótka rozgrzewka, a kończy delikatne rozciąganie wraz ze
zniesieniem napięcia mięśniowego.
TABATA to intensywne zajęcia interwałowe, których głównym celem jest spalanie
tkanki tłuszczowej, poprawa kondycji oraz wydolności organizmu.
Zajęcia rozpoczynają się rozgrzewką. W części głównej wykonujemy do ośmiu
cztero minutowych sekwencji w formule Tabaty (tabata skonstruowana na potrzeby
zajęć fitness). Kończymy krótkim rozciąganiem.
Wszystkie zajęcia odbywają się w małych grupach, w świetnej atmosferze.
Zajęcia prowadzi Aneta Ratajczak – FIT BODY CAT:
„Moim głównym celem, jako odpowiedzialnego i doświadczonego trenera dbającego
o Wasze bezpieczeństwo, jest nauka świadomości swojego ciała przy starannym
zachowaniu techniki, ponieważ to jest podstawą do prawidłowego funkcjonowania
naszego organizmu”.
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GALERIA MOK
Na 100 lat Miasta Zabrze prezentujemy w Galerii MOK
„Zabrze za 100 lat”
widziane oczami uczestników konkursu plastycznego inspirowanego
twórczością Stanisława Lema

Jak będzie wyglądać Miasto Zabrze za 100 lat? Czy utrzyma swój postindustrialny
charakter? Lub zamieni się w zieloną dolinę, napędzaną energią słoneczną? A może
czekają nas jeszcze inne zmiany?
Odpowiedzi szukaj w Galerii MOK wśród 190 propozycji konkursowych
przedstawiających futurystyczną wizję Zabrza.
Zapraszamy do zwiedzania z oprowadzeniem osoby indywidualne i grupy po
wcześniejszym ustaleniu terminu (pod numerem tel. 32 278 08 02).
Wstęp wolny.
XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY KREATYWNE ZABRZE

Już po raz 14 zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie
Fotograficznym „KREATYWNE ZABRZE”, w tym roku o temacie „Sto”. Konkurs
odbywać się będzie w dwóch kategoriach: pierwszej związanej z Miastem Zabrze
oraz drugiej – Open. Czekamy na ciekawe fotografie ukazujące magiczne chwile
zatrzymane w kadrze.
Na Wasze zgłoszenia czekamy do 14 lipca 2022 r.
12 września 2022, godz. 17.00 – wernisaż i ogłoszenie wyników konkursu
Galeria MOK w Zabrzu, ul. 3 Maja 91 a.
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DOK BISKUPICE
facebook.com/DokBiskupice/
Zapraszamy dzieci i młodzież na Akcję Lato 2022 w dniach 16 – 26 sierpnia.
Dodatkowo codziennie w lipcu i sierpniu od godz. 16.00 do 18.30 młodzież
spędzająca wakacje w Zabrzu może dołączyć do zajęć organizowanych wspólnie
przez nasz Dzielnicowy Ośrodek Kultury i Ośrodek Kuratorski nr 1 – mecze tenisa
stołowego, gry planszowe i komputerowe, konkursy i quizy z nagrodami, zabawy
sportowe. Zajęcia są bezpłatne. Obowiązują zapisy na wszystkie warsztaty pod
numerem tel. 32 274 73 38 oraz 512 240 285 w dniach od 1 do 12 sierpnia 2022 r.
w godz. 10.00 – 18.00.
16 sierpnia,
Godz. 14.00–15.00: Warsztaty fotograficzne
– CAMERA OBSCURA – zapraszamy do świata
niezwykłych zjawisk optycznych i początków
fotografii.
17 sierpnia,
Godz. 13.00–15.00: Warsztaty makramy –
nauka podstawowych splotów i technik pracy ze sznurkiem. Nie trzeba niczego
przynosić na zajęcia, zapewniamy materiały do pracy.
18 sierpnia,
Godz. 13.00–15.00: Warsztaty makramy - dalszy ciąg prac – tworzenie
makramowych ozdobnych breloków do kluczy, torebek itp.
19 sierpnia,
Godz. 14.00–16.00:. Warsztaty robotyki dla dzieci młodszych (do 10 roku życia)
– budowanie i programowania robotów w systemie klocków LEGO WEDO.
22 sierpnia,
Godz. 13.00–16.00: Warsztaty krawieckie –
projektowanie, krojenie i szycie dekoracyjnych
pokrowców i poszewek na poduszki. Zapewniamy
wszystkie materiały potrzebne do pracy.
23 sierpnia,
Godz. 14.00–15.00: Warsztaty fotograficzne ciąg dalszy przygód z fotografią otworkową i malowanie światłem.
24 sierpnia,
Godz. 13.00–15.00: Warsztaty tkackie – projektowanie i tworzenie małej formy
dekoracyjnej – kilimu.
25 sierpnia,
Godz. 13.00–15.00: Warsztaty tkackie ciąg dalszy prac nad tworzeniem tkaniny.
26 sierpnia,
Godz. 14.00–16.00: Warsztaty robotyki dla dzieci starszych i młodzieży (od 10
roku życia) – budowanie i programowanie robotów w systemie klocków LEGO EV3.
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DOK PAWŁÓW
facebook.com/dokpawlow/
W sierpniu zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na zajęcia świetlicowe w DOK
Pawłów w godz. od 15.00 do 18.00. Do dyspozycji piłkarzyki, bilard i stół do tenisa
stołowego.
„POWSINOGI RAJZUJĄ DURŚ”
27 czerwca, godz. 9.00
Fajrujemy gyburstag w Przystanku
11 – warsztaty kulinarne,
przygotowujemy urodzinowe
przysmaki
28 czerwca, godz. 9.00
Podróżujemy kapsułą czasu - czyli
wizyta w muzeum PRL-u w Rudzie
Śląskiej
29 czerwca, godz. 9.00
Szukamy przygody w Parku Atrakcji
w Wilkowicach (ścieżka sensoryczna, mini zoo, plac zabaw, plaża)
30 czerwca, godz. 9.00
Roboty małe i duże - czyli warsztaty z robotyki w Brick 4 Kidz w Gliwicach
1 lipca, godz. 9.00
Wizyta w interaktywnym Muzeum Ognia w Żorach połączona z warsztatami
Wielkie tajemnice ognia.
4 lipca, godz. 9.00
Relaksujemy się w Planet Cinema
w Zabrzu
5 lipca, godz. 9.00
Z wizytą u żubrów w Skansenie
w Pszczynie
6 lipca, godz. 9.00
Jak przeżyć w lesie? Zielony
survival w Ogrodzie Botanicznym
w Radzionkowie

7 lipca, godz. 9.00
Chemiczne czary-mary - zajęcia w Lego Laboratorium w Brick 4 Kidz w Gliwicach.
8 lipca, godz. 9.00
Plener malarski w Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu
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DOK KOŃCZYCE
facebook.com/dok.konczyce/
W tygodniu w okresie wakacyjnym od 9.00 -20.00 i w weekendy od 14.00 – 20.00
można na naszym obiekcie bezpłatnie korzystać z: siłowni pod chmurką, placu
zabaw, boiska do koszykówki i siatkówki, boiska do badmintona, zewnętrznego
stołu do tenisa oraz stołu do szachów. W tygodniu w okresie wakacyjnym od 10.00
-19.00 i w weekendy od 15.00 – 19.00 zachęcamy do korzystania z kortów
tenisowych płatnych 15 zł za godzinę. Dodatkowo przez całe wakacje, oprócz środy,
młodzież oraz rodziców z dziećmi zapraszamy na rozgrywki karciane
i planszówki w godzinach od 16.00 – 18.00.
27 czerwca, godz: 9.00
Warsztaty plastyczne – zabawa z gliną, zabawy na
świeżym powietrzu.
28 czerwca, godz: 9.00
Warsztaty plastyczne – podkładki pod kubek, ozdoby
z kolorowych plastikowych koralików, malowanie
kredą.
29 czerwca, godz: 9.00
Eko warsztaty – użyj to jeszcze raz - tworzymy kwiaty ze wszystkiego, zabawy
na świeżym powietrzu.
30 czerwca, godz: 9.00 - warsztaty kulinarne w Przystanku 11 (płatne).
1 lipca, godz: 9.00
Warsztaty makramy – tworzymy kolorowe breloczki do kluczy oraz ozdoby
do doniczek.
4 lipca, godz: 9.00 - warsztaty plastyczne
obrazek 3D „ Rajska plaża”, zabawy na świeżym
powietrzu.
5 lipca, godz: 9.00 - tworzymy obraz „Góry, lasy
i szałasy” przy pomocy różnych materiałów.
6 lipca, godz: 9.00 - wyjazd do Kina Roma
na bajkę.
7 lipca, godz: 9.00 - prace plastyczne o tematyce
bezpieczeństwa na drodze, na lądzie i w wodzie.
8 lipca, godz: 9.00 piknik w DOK Kończyce – gry
i zabawy na świeżym powietrzu z poczęstunkiem, Festiwal baniek mydlanych.
.

Zapisy na zajęcia pod numerem telefonu 32 275 04 05 ilość miejsc ograniczona.
Wstęp na większość zajęć bezpłatny, warsztaty płatne zostały oznaczone.
Zajęcia kreatywne dla dorosłych w lipcu
- od 12 do 29 od czwartku do piątku od 9.00.
Zajęcia kreatywne dla dorosłych w sierpniu
- od 2 do 12 od czwartku do piątku od 9.00.
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DOK GRZYBOWICE
facebook.com/DOKGrzybowice/
Ośrodek czynny od 1 do 15 lipca oraz od 16 do 31 sierpnia w godzinach
16.00-20.00. Prócz planowanych zajęć przez cały czas oferujemy możliwość
skorzystania z piłkarzyków oraz licznych gier planszowych.
Letnia Akademia Szachowa
4-8 oraz 11-15 lipca 2022, godz. 17.00
16-19, 22-27 oraz 30 i 31 sierpnia, godz.
17.00
Cykl zajęć szachowych dla dzieci, młodzieży
i dorosłych 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.
Zajęcia połączone będą z promocją dyscypliny
szachowej. Planujemy wiele niespodzianek
m.in. konkurs plastyczno-literacki i wiele innych.

"Kreatywne Wakacje"
6 i 13 lipca oraz 17, 24 i 31 sierpnia 2022, godz. 16.00
Cykl zajęć pobudzających wyobraźnię i rozwijających umiejętności plastyczne
przeznaczony dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Materiały dostarcza organizator.
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KINO ROMA
https://www.kinoroma.zabrze.pl/
facebook.com/Kino-ROMA-w-Zabrzu.
Kino Roma zaprasza w okresie od czerwca do
17 lipca, oraz od 20 do 31 sierpnia, na seanse KINA
FAMILIJNEGO w promocyjnej cenie 10,00 PLN.
FELIX I UKRYTY SKARB (Wiek: 7+)
PREMIERA: 1 czerwca
Felix wciąż wierzy, że jego zaginiony na morzu ojciec
żyje. Postanawia go odnaleźć. Jego przyjaciele
oczywiście nie zawodzą i razem z nim pakują się na
wyprawę życia. Emerytowany marynarz Tom, jednooka
papuga Squawk oraz szczekający kot Rover to
najlepsza ekipa na świecie. Misja doprowadzi ich do
Wyspy Cieni, gdzie ukryty został wspaniały skarb. Nie
będzie jednak łatwo go zdobyć. Kosztowności strzeże
bowiem niebezpieczny potwór Morga. Czy przyjaciołom uda się przezwyciężyć zło?

OGLIKI (Wiek: 4+)
PREMIERA: 17 czerwca
Urocza rodzina Oglików szuka nowego domu. Trafia do
przepięknej, spokojnej wioski Śmierdziuszkowo, która ma
problem z lokalnym wysypiskiem śmieci. Wszystko składa
się znakomicie, bo Ogliki żywią się śmieciami i mieszkają
na śmietniskach. Dla każdego na świecie znajdzie miejsce!
Wspaniała animacja o empatii, miłości i rodzinie, która
pokazuje, że zawsze i wszędzie możemy być potrzebni.

COMEDY QUEEN (Wiek: 10+)
Sasza ma 12 lat i marzy, aby zostać "comedy queen". Jej
mama zawsze mawiała, że są ludzie, którzy mają do tego
dryg. Ale mama Saszy nie żyje. Z powodu depresji
popełniła samobójstwo. Sasza wie, że musi zrobić
wszystko inaczej niż mama, żeby mieć inne życie.
Zaczyna więc... Po pierwsze, obciąć włosy, bo wszyscy
mówią, że wyglądam jak mama... Po trzecie, nie czytać
książek, bo mama czytała, a się zabiła... Po siódme... Po
dziesiąte - zostać Comedy Queen!
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KAPITAN NOVA (Wiek: 8+)
2050 rok. Ziemia jest całkowicie zniszczona. Wszędzie
panuje susza. Aby przetrwać ludzie musieli opuścić
planetę. Statek kosmiczny pod przywództwem kapitan
Novy musi cofnąć się w czasie, aby zapobiec katastrofie
ekologicznej. Misja się rozpoczęła. Coś jednak poszło nie
tak. Załoga wylądowała w 2025 roku, a kapitan Nova ma
teraz 12 lat. Czy uda im się ocalić świat?
ZWYCIĘZCA FESTIWALU CINEKID W 4 GŁÓWNYCH
KATEGORIACH (najlepszy film dla dzieci, najlepszy film
familijny, najlepszy film, najlepszy holenderski film).

BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO I MAI.
RABUŚ Z POCIĄGU (ukr.)
Детективне бюро Лассе та Маї Грабіжник з
потягу -український дубл
(Wiek 8+)
Nieustraszeni detektywi znów na tropie. Tym razem
poszukują rabusia, który okradł pociąg.
Niespodziewanie podejrzanych robi się więcej. Kto
i jak zatem ukradł fortunę z pędzącego ekspresu?
Юних детективів знову чекають випробування!
Цього разу детективне бюро Лассе та Маї зіткнеться
з непростим завданням зловити грабіжника
з потягу. Чи вдасться їм розгадати таємницю перед
черговою крадіжкою, незважаючи на те, що їх офіс закрили?
Wstęp wolny, język: ukraiński.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
ZESPÓŁ MOK

_______________________________________________

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
Zabrze 41-800, ul. 3 Maja 91a
tel. 32 278 08 02 lub 531 614 667
e-mail: kontakt@mok.art.pl

www.mok.art.pl
facebook.com/mokzabrze

