
FERIE 2022  
SZAMOTULSKI OŚRODEK KULTURY  

Ilość miejsc ograniczona! Czekamy na zgłoszenia pod nr tel. 61 29 21 307,  

e-mailem na adres: sylwia.firlet@szok.info.pl lub bezpośrednio w ośrodku.  

Płatność w kasie ośrodka gotówką lub kartą w dniu zajęć. 

 

 

 

 

17 stycznia – poniedziałek 

 

10.00-11.30 – Warsztaty artystyczne – TWORZYMY DOBRO dla WOŚP – PINIATA  

Stworzymy serduszkowe piniaty, które rozbijecie by uczcić 30. Finał WOŚP 30 stycznia. Celem 

tegorocznej zbiórki jest pozyskanie środków „dla zapewniania najwyższych standardów 

diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci”. Piniata stworzona przez prowadzącą warsztaty, przekazana 

zostanie na licytację na rzecz WOŚP. 

Wiek: od 8 lat. | Koszt: bezpłatne. | Prowadząca: Milena Kolat-Rzepecka. 

Miejsce: ośrodek kultury.  

 

11.45-12.45 – Warsztaty garncarskie – TWORZYMY DOBRO na WOŚP  

– Zawieszki SERDUSZKA  

Każdy zabierze po jednym stworzonym przez siebie serduszku dla siebie a dochód ze sprzedaży 

pozostałych zasili 30 stycznia Sztabową Puszkę Stacjonarną zarejestrowaną w ośrodku i wpłynie na 

wynik zbiórki w Szamotułach podczas imprezy finałowej w Hali Wacław. 

Wiek: od 6 lat. | Koszt: bezpłatne. | Prowadząca: Jolanta Kwiatkowska. 

Miejsce: ośrodek kultury.  

 

13.00-14.00 – Warsztaty plastyczne – TWORZYMY DOBRO na WOŚP – MEDALE  

Chcesz nam pomóc w czasie 30. Finału WOŚP? Przygotuj z nami medale dla uczestników „Siema 

Szamotuły Run”. Bieg odbędzie się 29.01.2022 na Stadionie Centrum Sportu Szamotuły. Zapisy 

trwają. Możesz pobiec ale i stworzyć pamiątki dla innych uczestników biegu. Więcej na temat 

zapisów: https://csszamotuly.pl/siema-szamotuly-run.  

Wiek: od 6 lat. | Koszt: bezpłatne. | Prowadząca: Jolanta Skowronek. 

Miejsce: ośrodek kultury.  

 

 

18 stycznia – wtorek 

 

10.00-11.40 – Warsztaty stolarskie – Wehikuł czasu – ZABAWKI drewniane  

Będziemy projektować, piłować, wiercić, szlifować i wbijać gwoździe czego efektem będą proste, 

ciekawe i piękne drewniane drewniane zabawki (pojazdy/zwierzęta). Temat jest umowny i stanowi 

punkt wyjścia do wspólnej zabawy w stolarza. Misją spotkania jest przypomnienie dorosłym, a 

nauczenie dzieci że najważniejsze w życiu są śmiech i wspólna zabawa. Przekonasz się, że tworzyć 

można z kawałków gałęzi, pieńków czy desek znalezionych w naturze lub własnej piwnicy. 

Dowiesz się jak pracować przy użyciu tradycyjnych narzędzi stolarskich.  

(przerwa w zajęciach godz. 10.45-10.55) 

Wiek: od 7 do 9 lat. | Koszt: 15 zł.  

Prowadzący: Tomek Kaszany (Leśny stolarz) - miłośnik ekologii, entuzjasta re- i upcyklingu, stolarz 

z zamiłowania i wykształcenia, propagator survivalu. Organizator warsztatów stolarskich dla dzieci 

i dorosłych oraz rodzinnych wypadów do lasu. Własne dzieci wychowuje w bliskości z przyrodą. 

Najlepiej czuje się na biwakach i warsztatach, w trakcie których propaguje naukę pracy przez 

twórcze i rozwojowe zabawy z wykorzystaniem tradycyjnych narzędzi i materiałów. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

 

https://csszamotuly.pl/siema-szamotuly-run


11.55-12.55 – Warsztaty garncarskie – Zwierzyniec – ZWIERZĘTA DOMOWE 

Wiek: od 6 lat. | Koszt: bezpłatne. | Prowadząca: Jolanta Kwiatkowska. 

Miejsce: ośrodek kultury.  

 

12.10-13.50 – Warsztaty stolarskie – Wehikuł czasu – ZABAWKI drewniane  

Szczegóły jw. (przerwa w zajęciach godz. 12.55-13.05) 

Wiek: od 10 do 12 lat. | Koszt: 15 zł. | Prowadzący: Tomek Kaszany (Leśny stolarz). 

Miejsce: ośrodek kultury. 

 

13.10-14.10 – Warsztaty plastyczne – Kolaż – KUBUŚ PUCHATEK 

Stworzymy kompozycję z różnych materiałów z tytułowym bohaterem. 18 stycznia przypada 

międzynarodowe święto Kubusia Puchatka ustanowione na pamiątkę ur. Alana Alexandra Milne'a, 

twórcy postaci. 

Wiek: od 6 lat. | Koszt: bezpłatne. | Prowadząca: Jolanta Skowronek. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

 

 

19 stycznia – środa 

 

9.45-10.45 – Warsztaty garncarskie – Zwierzyniec – SAFARI 

Wiek: od 6 lat. | Koszt: bezpłatne. | Prowadząca: Jolanta Kwiatkowska. 

Miejsce: ośrodek kultury.  

 

11.00-12.30 – Projekt „To jest Teraz!” – Warsztaty – CałoCiało!  

To spotkanie, które stanie się dla Was ciekawym i nowym doświadczeniem swobodnego bycia „tu i 

teraz”. Spotkanie w ruchu autentycznym, niewymuszonym, w nieustającej wymianie: myśli, 

energii, obserwacji, skojarzeń. – „Spotkanie to traktujemy jako  pretekst do budowania relacji, 

sprawczości i siły w uczestnikach. Towarzyszą nam założenia niezaprogramowanej na siłę 

interakcji, wielozmysłowości, współtworzenia. Rytm spotkania wyznaczą sami uczestnicy, energia 

grupy. Czasem będziemy przemieszczać się w przestrzeni w dynamicznym ruchu, czasem wyłącznie 

obserwować swój oddech czy bijące serce. W trakcie warsztatu CałoCiało! pragniemy zwrócić 

uwagę na to, że nasze ciała są wyjątkowe, jedyne, niepowtarzalne, wystarczające takie, jakie są. 

Ruch, aktywność są dobrym momentem, w  którym możemy lepiej zaznajomić się z naszym ciałem - 

przybliżyć do niego świadomie. To działania interdyscyplinarne, elastyczne, uniwersalne, złożone a 

zarazem otwarte. Udowodnimy, że taniec nie jest zarezerwowany dla tych, którzy „potrafią 

tańczyć”, ale dla wszystkich, którzy mają ciało. Postaramy się udowodnić, że ruch niejednokrotnie 

wymyka się stereotypom i normom, odbywa się daleko od sceny, w codzienności, dotyczy zewnętrza 

i wnętrza każdego z nas, niezależnie od wieku. Może być chaotyczny i ustrukturalizowany 

jednocześnie. W trakcie warsztatu podkreślimy wagę kontaktu z samym sobą, jak i działania we 

wspólnocie.” 

Prosimy o zabranie ze sobą butelki wody i wygodnego stroju. 

Wiek: od 7 do 12 lat (także dla dzieci o wyjątkowych potrzebach). | Koszt: bezpłatnie. 

Prowadzące: Agnieszka Dubilewicz i Paulina Giwer-Kowalewska.  

Z potrzeby wspólnego bycia w ruchu, zainspirowane sytuacją pandemii i coraz większą potrzebą 

spotkań w bliskości, w 03.2020 artystki: Aniela Kokosza, Paulina Giwer-Kowalewska i Agnieszka 

Dubilewicz powołały do życia Stowarzyszenie Artystów KolektTacz. – „W swojej pracy 

korzystamy z narzędzi wywodzących się z techniki tańca współczesnego, improwizacji i 

somatycznych praktyk pracy z ciałem. Zainspirowane społeczną izolacją, zaprojektowałyśmy cykl 

wydarzeń performatywnych pod wspólną nazwą: „To jest teraz!”. W lipcu 2021 r. w ramach 

Festiwalu Najmłodszych premierę miał nasz pierwszy spektakl dla najmłodszych widzów „Frajda, 

Granda, Bzik” (produkcja: Art Fraction Foundation). Na co dzień prowadzimy również projekt 

„Teatr Społeczny – strategie przetrwania” w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, przeznaczony 

dla osób dorosłych o różnym stopniu sprawności. Współpracujemy z choreografką i badaczką 

Izabelą Chlewińską. W naszych działaniach istotną kwestią pozostaje bliskość i relacyjność w 



doświadczaniu kontaktu między uczestnikami. Staramy się odchodzić od zbytniego teatralizowania 

tańca współczesnego. Interesuje nas cielesność jako taka, poruszające się ciało w przestrzeni, czysty 

ruch, różnorodność wynikająca z tego, że każdy z nas ma ciało, inne ciało, zmienne w czasie. 

Staramy się odchodzić od językowych narracji – nasz odbiorca nie potrzebuje zbyt wielu słów, 

gdyż sam z reguły nie ma ich jeszcze w sobie. Próbujemy też odrzucać myślenie, że czegoś nie 

możemy zrobić, że nam nie wypada bądź nie zaryzykujemy tylko dlatego, że widzami są za małe 

dzieci czy całe rodziny – dobrze jest przekraczać też ich granice. Zapraszamy do zapoznania się z 

obszerniejszym artykułem na temat cyklu warsztatów, które artystki przeprowadziły w ramach 

projektu „Kultura w drodze": https://kulturaupodstaw.pl/to-jest-teraz/ 

Miejsce: ośrodek kultury. 

 

12.45-13.45 – Warsztaty malarsko-rysunkowe – BAŁWANEK 

Bałwan śnieżny to gatunek zagrożony wyginięciem ;-). Święto Bałwanka przypada 18 stycznia. My 

uczcimy je twórczo w Światowym Dniu Śniegu. 

Wiek: od 6 lat. | Koszt: bezpłatne. | Prowadząca: Jolanta Skowronek. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

 

17.00-17.40 – Spektakl teatralny – RENIFER NIKO RATUJE ZIMĘ 

Renifer Niko to spektakl inspirowany filmem animowanym, który odniósł wielką popularność na 

całym świecie. Jest to opowieść o małym reniferze, który za wszelką cenę chce nauczyć się latać i 

dołączyć do latającej eskadry Świętego Mikołaja. Nie przejmuje się niepowodzeniami i wyrusza w 

świat aby odnaleźć wioskę Mikołaja. Na swojej drodze spotyka wilka, który wpada na pomysł aby 

pójść śladami małego renifera i dzięki niemu dostać się do wioski i samemu zostać Mikołajem. Niko 

postanawia uratować wioskę, ale żeby tego dokonać musi w końcu nauczyć się latać. 

Wiek: od 3 do 10 lat. | Koszt: 15 zł. | Wykonawca: Teatr Blaszany Bębenek.  

Bilety dostępne w kasach kina, ośrodka i na http://szok.info.pl/bilety-on-line/ 

Miejsce: kino Halszka. 

 

 

20 stycznia – czwartek 

 

9.00-12.00 – GREEN SCREEN i efekty specjalne  

Podczas zajęć każdy uczestnik nagra krótki film i wykona zdjęcia za pomocą własnego smartfona. 

Pomogą nam w tym aplikacje do tworzenia efektów specjalnych. Każdy będzie miał możliwość 

wydrukowania na papierze fotograficznym własnoręcznie przygotowanej fotografii.  

Własny smartfon mile widziany. 

Wiek: od 8 do 13 lat. | Koszt: 20 zł. | Prowadzący: KinoSzkoła. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

 

12.15-13.15 – Warsztaty plastyczne – Kolaż – PINGWINEK 

20 stycznia przypada Dzień Wiedzy o Pingwinach, więc to one staną się bohaterami kolaży.   

Wiek: od 6 lat. | Koszt: bezpłatne. | Prowadząca: Jolanta Skowronek. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

 

  

https://kulturaupodstaw.pl/to-jest-teraz/
http://szok.info.pl/bilety-on-line/


20 stycznia – czwartek 

 

16.00 – Zimowa animacja – SKĄD SIĘ BIORĄ SNY – dubbing 

(prod. Dania 2019), reż. Kim Hagen Jensen, animowany/komedia/przygodowy, 81 min.  

Kolejna pełna kolorów, dobrej energii, przebojowa animacja twórcy rozśpiewanych „Disco 

Robaczków” o tym, że wyobraźnia nie ma granic. Dowiecie się, czy da się wejść do świata cudzych 

fantazji i co się dzieje w głowie, kiedy śpimy.  

Spokojne życie Minny komplikuje się, kiedy poznaje swoją przyrodnią siostrę Jenny, a ich ojciec 

postanawia, że zamieszkają w jednym domu. Nieznośna dziewczynka daje się we znaki, ale Minna 

nie zamierza jednak dawać za wygraną i stara się zrobić wszystko, aby pozbyć się małej intruzki. 

Przypadkowo pewnej nocy odkrywa niesamowitą krainę, w której powstają sny. Poznaje tam 

zwariowanych konstruktorów, którzy stają się jej przyjaciółmi i uczą tajników swojej pracy. Dzięki 

nim Minna wpada na genialny pomysł. Planuje stworzyć dla siostry sen, który wystraszy niesforną  

dziewczynkę raz na zawsze. Niestety sytuacja wymyka się spod kontroli. Minna wpada w panikę i 

decyduje się wkroczyć do zaprojektowanego przez siebie świata snów, aby ruszyć Jenny na ratunek. 

Ta przygoda przejdzie wszystkie najśmielsze wyobrażenia! 

Wiek: bez ograniczeń. | Koszt: 10 zł.   

Bilety dostępne w kasach kina, ośrodka i na http://szok.info.pl/bilety-on-line/ 

Miejsce: kino Halszka. 

 

18.00 – Zimowe kino – CHŁOPIEC Z CHMUR – dubbing 

(prod. Francja, premiera: 12.2021), reż. Nicolas Vanier, familijny/przygodowy, 113 min.  

Najnowszy film mistrza kina familijnego, autora niezapomnianego hitu „Bella i Sebastian”. 

Prawdziwa historia, która poruszyła całą Europę. Opowieść o niezwykłej przyjaźni, wielkiej 

odwadze i przygodzie, która odmieni życie pewnego chłopca i jego skrzydlatych przyjaciół. 

Dla Thomasa, chłopca zanurzonego w świecie gier video, pomysł spędzenia wakacji z ojcem, 

zapalonym ornitologiem Christianem (nagrodzony Cezarem, znany z hitów „Asteriks i Obeliks: 

Misja Kleopatra”, „Nowych przygód Aladyna” oraz „Niczego nie żałuję – Edith Piaf” Jean-Paul 

Rouve), wydaje się koszmarem. Gdy naukowiec oznajmia, że chce uczyć zagrożone wyginięciem 

dzikie gęsi migrowania, chłopiec myśli, że rodzic stracił rozum. Ale skazany na całodobową opiekę 

nad świeżo wyklutymi pisklakami chłopiec przywiązuje się coraz bardziej do skrzydlatych 

przyjaciół. Podniebna podróż z Norwegii aż do Francji jest nie tylko ostatnią szansą na przetrwanie 

przeuroczych ptaków, ale też przygodą życia dla Thomasa i wydarzeniem, którym emocjonowała się 

cała Europa. 

Wiek: od 7 lat. | Koszt: 10 zł.  

Bilety dostępne w kasach kina, ośrodka i na http://szok.info.pl/bilety-on-line/ 

Miejsce: kino Halszka. 

 

 

21 stycznia – piątek 

 

10.00-11.00 –  MINECRAFT i poszukiwanie DIAKSÓW 

Uczestnicy animacji wraz ze Stevem spróbują odszukać diaksy, stoczą pojedynek z Zombie oraz 

przejdą wiele testów prawdziwego fana Minecraft. 

Wiek: od 5 do 11 lat. | Koszt: 10 zł. | Prowadząca: Animator(ka) z Danimatoring. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

 

11.15-12.15 – Egzotyczny ŚWIAT ZWIERZĄT z Panem Przygodą!  

– Wyprawa do OGNISTEJ GWATEMALI – Prezentacja ŻYWYCH ZWIERZĄT 

Zapraszamy na wyprawę do świata dzikiej przyrody. Poznacie wiele ciekawych gatunków i 

przekonacie się, że warto chronić przyrodę! Spotkacie węże, jaszczurki, ssaki, płazy, pajęczaki i 

owady. Obalimy wspólnie szkodliwe mity związane z wężami lub pająkami.  

Prezentacja żywych zwierząt!  

http://szok.info.pl/bilety-on-line/
http://szok.info.pl/bilety-on-line/


Prowadzący w trakcie swej pracy na całym świecie był świadkiem zniszczeń wyrządzonych 

środowisku naturalnemu przez człowieka. To co robimy na co dzień ma ogromny wpływ na 

przyrodę w każdym zakątku globu. Tu dowiecie się jaki wpływ mają Wasze codzienne sprawy na 

zdrowie naszej planety.  

Wiek: bez ograniczeń, spotkanie dla dzieci i dorosłych. | Koszt: 15 zł. 

Prowadzący: Pan Przygoda, zwjezaki.pl. | Miejsce: ośrodek kultury. 

 

12.30-13.30 – Warsztaty plastyczne – Prezent dla BABCI i DZIADKA  

– Laurka z elementami ORIGAMI 

Nie od dziś wiadomo, że najlepszymi prezentami dla dziadków są te, wykonane przez wnuki 

własnoręcznie. W przeddzień Dnia Dziadka stworzymy wyjątkowe laurki. 

Wiek: od 7 lat. | Koszt: bezpłatne. | Prowadząca: Jolanta Skowronek. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

 

12.30-14.00 – ZETPETY – Elektryka 

Czy prąd naprawdę kopie? Na co warto zwrócić uwagę używając urządzeń elektrycznych by były 

bezpieczne? Tego i całej ciekawej reszty związanej z urządzeniami, które potrzebują prądu by nam 

pomagać w życiu dowiecie się na Zetpetach elektrycznych. 

Wiek: od 9 do 13 lat. | Koszt: bezpłatne. | Prowadzący: Piotr Witoń. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

 

 

24 stycznia – poniedziałek 

 

9.00-10.30 – HAFT SZAMOTULSKI dla początkujących – SERWETKI na tiulu  

– cykl 5 dni 

Zajęcia dla cierpliwych. W programie: haftowanie na tiulu z wykorzystaniem tamborków, 

obrabianie szydełkiem, krochmalenie i prasowanie.  

Wiek: od 10 lat. | Koszt: bezpłatne. | Prowadząca: Milena Kolat-Rzepecka. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

 

10.45-12.15 – MAKRAMA krok po kroku – BRELOK ze sznurka 

Wykonamy brelok na zapięciu w technice makramy. 

Wiek: od 6 do 14 lat. | Koszt: 10 zł. | Prowadząca: Monika Melkowska, Pasje Mony. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

 

10.45-12.15 – Przygoda detektywistyczna – Zespołowa zabawa kooperacyjna  

– Zasady ESCAPE ROOM – Gdzie jest KAPITAN? 

Jesteście najlepszą załogą najlepszego pirackiego okrętu. Co robicie gdy ktoś porwie waszego 

kapitana? Oczywiście wyruszacie mu na pomoc! Jeśli go szybko nie odnajdziecie, grozi mu wielkie 

niebezpieczeństwo... Jeśli chcecie przeżyć niezwykłą przygodę, sprawdzić swoje detektywistyczne 

umiejętności i przyczynić się do uratowania Kapitana Sinozębnego, przyjmijcie wyzwanie i 

dołączcie do wyprawy! 

To zespołowa zabawa kooperacyjna opierająca się na zasadach „escape room” dla lubiących 

zagadki i łamigłówki. Każda z drużyn otrzyma własny zestaw z ukrytymi w pudełku wskazówkami 

pozostawionymi przez Sinozębnego. Musicie rozwiązać wszystkie zagadki by odnaleźć swojego 

kapitana. Zabawa cały czas moderowana jest przez Mistrza Gry, który w każdej chwili służy swą 

pomocą, doświadczeniem i wiedzą. 

Wiek: od 10 lat (dzieci i/lub młodzież). | Koszt: 10 zł.  

Prowadząca: Xenia Starzyńska, Teatr Opowieści Sagan Sag. | Miejsce: ośrodek kultury. 

 

  



12.30-14.00 – Warsztaty artystyczne – PLAKAT FILMOWY 

Za pomocą różnorodnych środków wyrazu artystycznego, stworzymy grafiki inspirowane 

ulubionymi bohaterami bajek i filmów. 

Wiek: od 8 lat. | Koszt: bezpłatne. | Prowadzący: Damian Kłaczkiewicz. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

 

 

25 stycznia – wtorek 

 

9.15-10.45 – HAFT SZAMOTULSKI dla początkujących – SERWETKI na tiulu  

(dzień 2.) 

Wiek: od 10 lat. | Koszt: bezpłatne. | Prowadząca: Milena Kolat-Rzepecka. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

 

10.00-11.00 – HARRY POTTER i Laboratorium Magii 

Uczestnicy animacji otrzymują list z Horwartu w którym zostaje im udzielona jednorazowa zgoda 

na naukę magii. Każdy opanuje kilka sztuczek i spróbuje swoich sił jako przyszły iluzjonista lub 

magik. 

Wiek: od 6 do 11 lat. | Koszt: 20 zł. | Prowadząca: Iluzjonistka z Danimatoring. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

 

11.15-12.00 – HARRY POTTER i Świat Magii – Warsztaty rękodzielnicze – RÓŻDŻKA 

Warsztaty inspirowane powieściami o Harrym Potterze. 

Wiek: od 8 lat. | Koszt: 10 zł. | Prowadząca: Milena Kolat-Rzepecka. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

 

12.30-14.00 – Warsztaty artystyczne – RUCHOME LALKI – PAPER DOLL CRAFT 

Stworzymy papierowe ruchome lalki i inne stwory w technikach mieszanych.  

Wiek: od 10 lat. | Koszt: bezpłatne. | Prowadzący: Damian Kłaczkiewicz. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

 

 

26 stycznia – środa 

 

9.00-10.30 – HAFT SZAMOTULSKI dla początkujących – SERWETKI na tiulu  

(dzień 3.) 

Wiek: od 10 lat. | Koszt: bezpłatne. | Prowadząca: Milena Kolat-Rzepecka. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

 

10.00-11.00 – W każdym kącie bajka siądzie... – Opowieści dziwne, straszne i rubaszne...  

To spotkanie z bajkami, opowiastkami i historyjkami z różnych stron Świata, połączone z zabawą 

wykorzystującą teatr cieni.  

Wiek: od 6 lat. | Koszt: 10 zł. | Prowadząca: Xenia Starzyńska, Teatr Opowieści Sagan Sag. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

 

11.15-12.45 – W każdym kącie bajka siądzie... – TEATRZYKI CIENI (uzupełnienie opowieści) 

Stworzymy własne teatrzyki cieni. 

Wiek: od 7 lat. | Koszt: 10 zł. | Prowadząca: Xenia Starzyńska, Teatr Opowieści Sagan Sag. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

 

  



26 stycznia – środa 

 

17.00-17.45 – Spektakl teatru cieni – JARZĘBINKA  

Teatralna bajka o babci, która szukała swej wnuczki.  

Wiek: od 2 do 6 lat. | Koszt: 15 zł. | Wykonawca: Teatr Cieni Latarenka. 

Bilety dostępne w kasach kina, ośrodka i na http://szok.info.pl/bilety-on-line/ 

Miejsce: kino Halszka. 

 

 

27 stycznia – czwartek 

 

9.00-10.30 – HAFT SZAMOTULSKI dla początkujących – SERWETKI na tiulu  

(dzień 4.) 

Wiek: od 10 lat. | Koszt: bezpłatnie. | Prowadząca: Milena Kolat-Rzepecka. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

 

10.45-12.45 – Warsztaty artystyczne – Technika linorytu – FANTASTYCZNE ROŚLINY 

Wykonasz grafikę fantastycznej rośliny w technice linorytu by następnie odbić ją razem z innymi 

uczestnikami tworząc wspólny magiczny zielnik. 

Wiek: od 10 lat. | Koszt: 10 zł. | Prowadzący: Damian Kłaczkiewicz. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

 

13.00-14.00 – HARRY POTTER i Świat Magii – Warsztaty rękodzielnicze  

– KSIĘGA ZAKLĘĆ 

Warsztaty inspirowane powieściami o Harrym Potterze. 

Wiek: od 8 lat. | Koszt: 10 zł. | Prowadząca: Milena Kolat-Rzepecka. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

 

17.00-17.40 – Spektakl teatralny – KRÓLOWA ŚNIEGU 

Spektakl oparty na baśni Hansa Christiana Andersena z 1844 r. Premiera spektaklu: listopad 2021. 

Wiek: od 3 do 10 lat. | Koszt: 15 zł. | Wykonawca: Teatr Blaszany Bębenek. 

Bilety dostępne w kasach kina, ośrodka i na http://szok.info.pl/bilety-on-line/ 

Miejsce: kino Halszka. 

 

 

28 stycznia – piątek 

 

9.00-10.30 – HAFT SZAMOTULSKI dla początkujących – SERWETKI na tiulu  

(dzień 5.) 

Wiek: od 10 lat. | Koszt: bezpłatnie. | Prowadząca: Milena Kolat-Rzepecka. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

 

10.45-12.15 – MAKRAMA krok po kroku – ZAKŁADKA ze sznurka 

Wykonamy zakładkę do książki w technice makramy. 

Wiek: od 6 do 14 lat. | Koszt: 10 zł. | Prowadząca: Monika Melkowska, Pasje Mony. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

 

10.45-11.45 – HARRY POTTER i Świat Magii – Warsztaty rękodzielnicze  

– MAŁA PRACOWNIA ALCHEMICZNA 

Warsztaty inspirowane powieściami o Harrym Potterze. 

Wiek: od 8 lat. | Koszt: 10 zł. | Prowadząca: Milena Kolat-Rzepecka. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

 

  

http://szok.info.pl/bilety-on-line/
http://szok.info.pl/bilety-on-line/


28 stycznia – piątek 

 

12.00-13.00 – Egzotyczny ŚWIAT ZWIERZĄT z Panem Przygodą!  

– Wyprawa na MADAGASKAR – Prezentacja ŻYWYCH ZWIERZĄT 

Zapraszamy na wyprawę do świata dzikiej przyrody. Poznacie wiele ciekawych gatunków i 

przekonacie się, że warto chronić przyrodę! Spotkacie węże, jaszczurki, ssaki, płazy, pajęczaki i 

owady. Obalimy wspólnie szkodliwe mity związane z wężami lub pająkami.  

Prezentacja żywych zwierząt! Prowadzący w trakcie swej pracy na całym świecie był świadkiem 

zniszczeń wyrządzonych środowisku naturalnemu przez człowieka. To co robimy na co dzień ma 

ogromny wpływ na przyrodę w każdym zakątku globu. Tu dowiecie się jaki wpływ mają Wasze 

codzienne sprawy na zdrowie naszej planety.  

Wiek: bez ograniczeń, spotkanie dla dzieci i dorosłych. | Koszt: 15 zł. 

Prowadzący: Pan Przygoda, zwjezaki.pl. | Miejsce: ośrodek kultury. 


