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„PODRÓŻE W CZASIE” 

czyli WAKACJE W MIEŚCIE  

z SZAMOTULSKIM OŚRODKIEM KULTURY 

 

Ilość miejsc ograniczona! Czekamy na zgłoszenia pod nr tel. 61 29 213 07,  

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

Odpłatność w dniu zajęć.  

 

 

 

DAWNO, DAWNO TEMU  

– odsłona pierwsza 

 

4 lipca – poniedziałek 

 

9.00 – Wyprawa w nieznane – PARK HISTORYCZNY UROCZYSKO 

WOŁKOŁATKA – Wola Jabłońska – NOWY niepowtarzalny SKANSEN  

Miejsce w którym przeplata się życie dawnych rzemieślników, wojów, słowiańskiego księcia 

ze starosłowiańską muzyką.  

W programie m.in.: Leśna ścieżka edukacyjna. Odwiedzisz drewnianą replikę 

siedemnastowiecznego dworu alkierzowego. Chatka rybaka nad stawem – opowieść o dawnym 

tradycyjnym fachu rybackim, arkana tradycyjnego rybołówstwa, legendy i przesądy związane 

z wodą. Zrębowa chata tkaczki i garncarza z glinianym piecem kopulastym – tajniki 

wykonywania naczyń glinianych i tkania na bardzie i krośnie. Obozowisko dawnych łowców i 

zbieraczy – obyczajów, historyczne bartnictwo i łowiectwo. Opowieści pod dębem – miejscu 

obrad i wieców dawnych Słowian. Chata wiedźmy i starodawne ziołolecznictwo. Chatka Piasta 

i Rzepichy – o życiu w ubogiej, kmiecej zagrodzie. Obozowisko Wikingów.  

Chata słowiańskiego wróżbity, który przepowiadał przyszłość ojcu samego Mieszka I. 

Średniowieczny sposób wędzenia mięsa. Wnętrze książęcej hali – przedmioty, trony, ławy                              

i polichromia – żywa lekcja historii i gra na starosłowiańskich instrumentach. Letnie kino: 

Tajemnice Początków Polski. Konkursy: strzelanie z kuszy, miotanie oszczepem, walki na 

poduchy. Moneta – pamiątka z podróży. Sklepik z historycznymi pamiątkami. 

Wpłata i dane do ubezpieczenia (pesel!) w dniu zapisu. 

Zgody na wyjazd dzieci do podpisania w ośrodku, poziom 3, pokój 3.2.  

Zbiórka przed ośrodkiem o godz. 8.45. Przyjazd ok. godz. 14.00/14.30. 

Wiek: od 7 lat. | Koszt: 60 zł. 

 

 

5 lipca – wtorek 

 

10.00-11.30 – Zbroje i stroje   

Przy ośrodku powstanie małe obozowisko średniowiecznych rycerzy. Ci opowiedzą Wam                                

o tych dawnych czasach, zaprezentują średniowieczne oręża (słowiański, rycerski) i stroje oraz 

podstawowe narzędzia, którymi je wykonywano. Sami też będziecie mogli przywdziać dawne 

rycerskie szaty i hełmy oraz sprawdzić ile ważył miecz, czy kolczuga. Jak będziecie grzeczni, 

to wojowie zaproszą Was do wspólnych zabaw.  

Wiek: od 6 lat.  

Koszt: bezpłatne. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadzący: Pracownia Dawnych Zawodów.     
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10.00-13.00 – Gry RPG w klimacie średniowiecznym – Fantasy 

Idealny start dla początkujących graczy, chcących zapoznać się z grami fabularnymi Roll 

Playing Games. Jako drużyna rozegracie scenariusze, w których wcielicie się w postaci, by 

przeżywać fantastyczne przygody.  

Wiek: od 12 lat.  

Koszt: 5 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadzący: Figurkownia. 

 

11.45-12.45 – Smoki, dzielni rycerze, piękne księżniczki uwięzione w zamku...  

zamki i wieże – Akwarela 

Wiek: od 10 do 12 lat. 

Koszt: bezpłatne. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadząca: Viktoria Popova z Ukrainy. 

 

11.45-12.45 – Inicjały, czyli o pięknych literach z epoki średniowiecza  

– Zajęcia projektowe – INICJAŁY FIGURALNE 

Inicjały najczęściej kojarzą się z pierwszą literą imienia i nazwiska, jednak w okresie 

Średniowiecza tym mianem określano zupełnie coś innego. Czym więc był średniowieczny 

inicjał? Wykonamy projekt Inicjału figuralnego wypełnionego postaciami ludzkimi lub 

scenami rodzajowymi. 

Wiek: od 7 lat. 

Koszt: bezpłatne. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadząca: Jolanta Skowronek. 

 

13.00-13.45 – Smoki, dzielni rycerze, piękne księżniczki uwięzione w zamku...  

zamki i wieże – Akwarela 

Wiek: od 6 do 9 lat. 

Koszt: bezpłatne. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadząca: Viktoria Popova z Ukrainy. 

 

13.00-15.00 – Zaprojektuj i zbuduj własny zamek 

Kreatywne warsztaty modelarskie, na których zbudujemy z różnych nieprzydatnych już 

przedmiotów własne zamki. Wszystko wg własnego pomysłu i w oparciu o nieograniczoną 

dziecięcą wyobraźnię, z wykorzystaniem ciekawych technik i różnorodnych materiałów. 

Wiek: od 8 lat.  

Koszt: 5 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadzący: Milena Kolat-Rzepecka. 

 

13.20-15.20 – Gry bitewne w klimacie średniowiecznym 

Skirmishowe historyczne gry bitewne, czyli dowodzenie małym oddziałem modeli w dawnych 

czasach. Jako Ronin lub Muszkieter będziecie starali się pokonać wroga, skupiając się na 

swoich mocnych, a przeciwnika słabych stronach. 

Wiek: od 12 lat.  

Koszt: 5 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadzący: Figurkownia. 
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6 lipca – środa 

 

9.45-10.45 – Smoki, dzielni rycerze, piękne księżniczki uwięzione w zamku...  

zamki i wieże – Węgiel i kreda 

Wiek: od 10 do 12 lat. 

Koszt: bezpłatne. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadząca: Viktoria Popova z Ukrainy. 

 

10.00-10.45 – Warsztaty taneczne – Taniec dworski PAWANA 

W programie: forma tańca, która ukształtowała się pod koniec średniowiecza i była popularna 

do XVIII w. na najbogatszych dworach europejskich, wśród koronowanych głów, najwyższej 

arystokracji i dworzan. Największym powodzeniem cieszył się na dworach włoskich, 

francuskich i angielskich. Teraz zagości „na dworze w SzOKu” ;-). 

Dziewczynki zapraszamy na zajęcia w spódnicach lub sukienkach. To także zajęcia dla 

chłopców. 

Wiek: od 8 do 10 lat. 

Koszt: bezpłatne. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadząca: Natalia Kyrylchuk z Ukrainy. Choreograf i wykładowczyni akademicka. 

 

10.00-13.00 – Gry RPG w klimacie średniowiecznym – Fantasy 

Idealny start dla początkujących graczy, chcących zapoznać się z grami fabularnymi Roll 

Playing Games. Jako drużyna rozegracie scenariusze, w których wcielicie się w postaci, by 

przeżywać fantastyczne przygody.  

Wiek: od 12 lat.  

Koszt: 5 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadzący: Figurkownia. 

 

11.00-12.00 – Warsztaty taneczne – Taniec dworski PAWANA 

W programie: forma tańca, która ukształtowała się pod koniec średniowiecza i była popularna 

do XVIII w. na najbogatszych dworach europejskich, wśród koronowanych głów, najwyższej 

arystokracji i dworzan. Największym powodzeniem cieszył się na dworach włoskich, 

francuskich i angielskich. Teraz zagości „na dworze w SzOKu” ;-). 

Dziewczynki zapraszamy na zajęcia w spódnicach lub sukienkach. To także zajęcia dla 

chłopców. 

Wiek: od 11 do 13 lat.  

Koszt: bezpłatne. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadząca: Natalia Kyrylchuk z Ukrainy.  

 

11.00-11.45 – Smoki, dzielni rycerze, piękne księżniczki uwięzione w zamku...  

zamki i wieże – Węgiel i kreda 

Wiek: od 6 do 9 lat. 

Koszt: bezpłatne. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadząca: Viktoria Popova z Ukrainy. 

 

  



4 

 

12.00-13.00 – Opowieści – Dawno, dawno temu...  

Stare polskie legendy i opowieści o rycerzach, zamkach, duchach i dziwnych stworach... 

Wiek: od 6 lat. 

Koszt: bezpłatnie. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadząca: Xenia Starzyńska. 

 

13.15-14.45 – Rusz głową! Przesuń pionek! – W starym stylu 

Gry historyczne i tradycyjne, w które grali nasi przodkowie w bardzo dawnych czasach, 

Wywodzące się ze starożytności i średniowiecza. Sami wykonujemy planszę do gry i... ramy! 

Wiek: od 7 lat. 

Koszt: bezpłatnie. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadząca: Xenia Starzyńska. 

 

13.20-15.20 – Gry bitewne w klimacie średniowiecznym 

Skirmishowe historyczne gry bitewne, czyli dowodzenie małym oddziałem modeli w dawnych 

czasach. Jako Ronin lub Muszkieter będziecie starali się pokonać wroga, skupiając się na 

swoich mocnych, a przeciwnika słabych stronach. 

Wiek: od 12 lat.  

Koszt: 5 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadzący: Figurkownia. 

 

17.00 – Kino wakacyjne – YAKARI I WIELKA PODRÓŻ 

produkcja: Belgia/Francja/Niemcy, czas trwania: 82 minuty, wiek odbiorcy: 4+ 

Opis filmu: Mały Yakari z plemienia Siuksów wyrusza w nieznane, by podążać tropem dzikiego 

mustanga. Czy jego wspaniały dar – rozmawianie ze zwierzętami – pomoże mu w wielkiej 

podróży i powrocie do domu? Siuksowie, plemię małego Yakariego, muszą uciekać przed 

nadciągającym tornadem. Chłopiec postanawia wykorzystać ostatnią szansę, aby odnaleźć 

niedoścignionego mustanga, Małego Pioruna. Podczas wędrówki na drodze Yakariego staje 

Wielki Orzeł. Obdarowuje go niesamowitą zdolnością, która pozwala mu rozmawiać ze 

zwierzętami. Chłopiec, zdany wyłącznie na siebie, musi przeprawić się przez rwącą rzekę, 

przejść wielkie równiny i pokonać strzeliste góry, aby ostatecznie zmierzyć się ze złowieszczym 

żywiołem. Czy uda mu się odnaleźć wspaniałego konia i wrócić do swoich bliskich? Daleka, 

pełna zasadzek trasa okaże się drogą ku niezwykle wymagającej próbie oraz prawdziwej 

przyjaźni! 

Koszt: 10 zł. | Miejsce: kino Halszka. 

 

7 lipca – czwartek 

 

10.00-11.00 – Warsztaty taneczne – Taniec dworski PAWANA 

W programie: forma tańca, która ukształtowała się pod koniec średniowiecza i była popularna 

do XVIII w. na najbogatszych dworach europejskich, wśród koronowanych głów, najwyższej 

arystokracji i dworzan. Największym powodzeniem cieszył się na dworach włoskich, 

francuskich i angielskich. Teraz zagości „na dworze w SzOKu” ;-). 

Dziewczynki zapraszamy na zajęcia w spódnicach lub sukienkach. To także zajęcia dla 

chłopców. 

Wiek: od 11 do 13 lat.  

Koszt: bezpłatnie. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadząca: Natalia Kyrylchuk z Ukrainy. Choreograf i wykładowczyni akademicka. 
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10.00-11.00 – Odbijanie – Powielanie 

Spotkanie z pyrą dla dzieci, które opanowały cięcie nożykiem. Wykonamy stemple 

ziemniaczane. Projektowanie – wykonanie – odbijanie. 

Wiek: od 6 lat. 

Koszt: 5 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadząca: Jolanta Skowronek. 

 

10.00-13.00 – Gry RPG w klimacie średniowiecznym – Fantasy 

Idealny start dla początkujących graczy, chcących zapoznać się z grami fabularnymi Roll 

Playing Games. Jako drużyna rozegracie scenariusze, w których wcielicie się w postaci, by 

przeżywać fantastyczne przygody.  

Wiek: od 12 lat.  

Koszt: 5 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadzący: Figurkownia. 

 

10.30-12.00 – Lalki MOTANKI  

Zapoznasz się z tradycją tworzenia słowiańskich lalek-motanek, z ich różnymi formami                                 

i funkcjami, które dawniej pełniły, a następnie samodzielnie wykonasz własną laleczkę                                 

z gałganków. 

Wiek: od 8 lat. 

Koszt: 15 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadzący: Pracownia Edukacyjna Wiatrak. 

 

11.15-12.00 – Warsztaty taneczne – Taniec dworski PAWANA 

W programie: forma tańca, która ukształtowała się pod koniec średniowiecza i była popularna 

do XVIII w. na najbogatszych dworach europejskich, wśród koronowanych głów, najwyższej 

arystokracji i dworzan. Największym powodzeniem cieszył się na dworach włoskich, 

francuskich i angielskich. Teraz zagości „na dworze w SzOKu” ;-). 

Dziewczynki zapraszamy na zajęcia w spódnicach lub sukienkach. To także zajęcia dla 

chłopców. 

Wiek: od 8 do 10 lat. 

Koszt: bezpłatnie. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadząca: Natalia Kyrylchuk z Ukrainy. Choreograf i wykładowczyni akademicka. 

 

12.15-13.45 – Warsztaty czerpania papieru  

Dowiesz się kiedy i gdzie wynaleziono papier oraz poznasz tradycyjną metodę jego produkcji. 

Będziesz samodzielnie czerpać papier i ozdabiać go dodatkami suszonych ziół i kwiatów. 

Wiek: od 5 lat. 

Koszt: 15 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadzący: Pracownia Edukacyjna Wiatrak. 
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13.20-15.20 – Gry bitewne w klimacie średniowiecznym 

Skirmishowe historyczne gry bitewne, czyli dowodzenie małym oddziałem modeli w dawnych 

czasach. Jako Ronin lub Muszkieter będziecie starali się pokonać wroga, skupiając się na 

swoich mocnych, a przeciwnika słabych stronach. 

Wiek: od 12 lat.  

Koszt: 5 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadzący: Figurkownia. 

 

14.00-15.00 – Inicjały, czyli o pięknych literach z epoki średniowiecza  

– Zajęcia projektowe – INICJAŁY ORNAMENTOWE  

Wzornictwo geometryczne lub roślinnymi. 

Wiek: od 7 lat. 

Koszt: 5 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadząca: Jolanta Skowronek. 

 

14.00-15.00 – Zmaluj własny zamek 

Kreatywne warsztaty, na których wg własnego pomysłu pomalujemy gotowe kształty 

zamkowych budowli. Zamek może stać się oryginalną ozdobą pokoju, albo stanowić tło dla 

zabaw na podwórku. 

Wiek: od 6 lat.  

Koszt: 5 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadzący: Milena Kolat-Rzepecka. 

 

17.00 – Kino wakacyjne – DZIKI ZACHÓD CALAMITY JANE 

produkcja: Dania/Francja, czas trwania: 82 minuty, wiek odbiorcy: 9+ 

Opis filmu: Martha Jane to nieustraszona dwunastolatka, która przez życie najchętniej 

puściłaby się galopem. Jest silna, odważna i... jest dziewczyną, co w czasach Dzikiego Zachodu 

oznacza jedno: przygody nie są dla niej. Ale właściwie, kto tak powiedział? Kiedy Martha Jane 

z rodziną i innymi osadnikami wyrusza w podróż przez Amerykę, nawet nie przypuszcza, ile 

nowych przeżyć ma przed sobą. Na razie jednak dni upływają jej na opiece nad rodzeństwem. 

Dopiero niespodziewany wypadek na drodze, zmienia bieg zdarzeń: ktoś musi zastąpić tatę 

Marthy Jane w prowadzeniu powozu. W sekrecie przed innymi, dziewczynka uczy się 

posługiwać lassem i trenuje jazdę konną, co nie wszystkim się podoba. Kiedy w obozie dochodzi 

do nieporozumienia, Marta Jane rzuca się do ucieczki, by udowodnić swoje racje. Przed nią 

pełna niebezpieczeństw trasa, nieprzewidziane tarapaty i...  masa przygód! Czy uda jej się 

pokonać wszystkie przeszkody? 

Koszt: 10 zł. | Miejsce: kino Halszka. 
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STO LAT TEMU, CZYLI TEŻ DAWNO, ALE NIE TAK BARDZO  

– odsłona druga 

 

11 lipca – poniedziałek 

 

DRUKARZE 

 

10.00-10.30 – Dawni drukarze – żywa rzeźba  

Mogliście je podziwiać na początku czerwca podczas UFO Ulicznego Festiwalu Osobliwości. 

Mowa o żywej rzeźbie, którą z inicjatywy naszego ośrodka, stworzyły szamotulanki: Hanna 

Maciejewska, Julia Giera i Marianna Sroka.  

Wcieliły się z postaci dawnych drukarzy, nawiązując do wieloletniej tradycji drukarskiej 

rodziny Kawalerów z Szamotuł. Teraz specjalnie dla was wystąpią na rozpoczęcie dnia 

poświęconego staremu drukowi.  

 

10.15-12.15 – Okładka w starym stylu – Warsztaty linorytu  

Wykonamy grafikę w technice linorytu fantastycznej okładki do ulubionej lub wymyślonej 

książki. Okładkę postarzymy aby nadać jej charakter „epoki”.  

Wiek: od 10 lat.  

Koszt: 10 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury.  

Prowadzący: Damian Kłaczkiewicz. 

 

10.30-12.00 – Drukowana tkanina – Serwetka 

Zabawa z oryginalnymi indyjskimi, drewnianymi stemplami do tkanin. Wykonamy drukowaną 

serwetkę. Ubierz się w starocie – Ubranie może się trwale pobrudzić! 

Wiek: od 6 lat. 

Koszt: 10 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury.  

Prowadząca: Xenia Starzyńska. 

 

12.15-13.15 – Pieczęć osobista albo herb rodzinny – Rzeźba w mydle 

Wiek: od 8 lat. 

Koszt: 5 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury.  

Prowadząca: Viktoria Popova z Ukrainy. 

 

12.30-14.00 – Drukowanie w technice Gelli Printing  

Będziemy drukować obrazki z wykorzystaniem techniki płytek żelowych.  

Ubierz się w starocie – Ubranie może się trwale pobrudzić! 

Wiek: od 8 lat.  

Koszt: 10 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury.  

Prowadząca: Xenia Starzyńska. 

 

12.30-14.00 – Postarzana okładka albumu – Scrapbooking 

Warsztaty na których stworzymy album, wyglądający jak znaleziony na strychu po prababci, 

lub pradziadku. Wykorzystamy różne techniki postarzania wykorzystywane w scrapbookingu. 

Wiek: od 10 lat. 

Koszt: 10 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury.  

Prowadząca: Milena Kolat-Rzepecka. 
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14.15-15.15 – Pieczęć osobista albo herb rodzinny – RZEŹBA W MYDLE 

Wiek: od 10 lat. 

Koszt: 5 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury.  

Prowadząca: Viktoria Popova z Ukrainy. 

 

14.15-15.15 – Zabawa w ZECERA – Warsztaty garncarskie 

Ćwiczenie zdolności manualnych, zabawa gliną a przy okazji poznawanie dawnych technik 

drukarskich, ręcznego składu tekstu i przygotowywania szpalt. Wykorzystamy glinę oraz 

foremki do wykrawania liter i wzorków do przygotowania czcionek i ornamentów zecerskich, 

układanie z nich słów. 

Wiek: od 7 do 13 lat. 

Koszt: 5 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadząca: Jolanta Kwiatkowska. 

 

 

12 lipca – wtorek 

 

W STARYM KINIE 

 

Z wizytą w kinie Halszka: 

 

10.00-10.45 – Spotkanie z żywych Chaplinem  

Jak stare kino to oczywiście z Charlie Chaplinem. W tej niecodziennej postaci wystąpi 

specjalnie dla Was Rafał Śpiewak, który zaskakuje nas co roku różnymi wcieleniami jako żywa 

rzeźba podczas UFO Ulicznego Festiwalu Osobliwości. Jak uda mu się odtworzyć Chaplina? 

Przyjdźcie i przekonajcie się. Zobaczycie też fragmenty filmów z Chaplinem. 

 

11.00-12.00 – Projekcja archiwalnych bajek  

Wiek: od 4 lat. 

Koszt: bezpłatnie. 

 

12.00-15.00 – Dawne kino w Halszce  

Możliwość zwiedzenia kabiny projekcyjnej i zaprezentowania historii ruchomego obrazu, 

pierwszego komercyjnego pokazu filmowego. 

Prowadząca: Iza Szymańska. 

 

Przez cały dzień: 

– Wystawa zabytkowych projektorów – przy wejściu do sali kinowej. 

– Wystawa archiwalnych plakatów filmowych plakacistki Hanny Bodnar – hol. 

 

Ciąg dalszy programu w ośrodku kultury: 

 

11.00-11.45 – Warsztat taneczne – Charleston  

Amerykański taniec towarzyski nazwany od miasta Charleston, w Południowej Karolinie. 

Spopularyzowany w USA przez piosenkę z 1923 r. The Charleston skomponowaną przez 

kompozytora i pianistę Jamesa P. Johnsona do przedstawienia „Runnin’ Wild”, stała się ona 

jednym z najbardziej popularnych hitów dekady. Teraz zawładnie SzOK-iem. 

Wiek: od 8 do 13 lat. | Koszt: bezpłatnie. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadząca: Natalia Kyrylchuk z Ukrainy. Choreografka, wykładowczyni uniwersytecka.   
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11.00-11.45 – Zabawka do animacji – Fenakistiskop 

Wykonamy zabawkę optyczną z XIX wieku, służącą do obserwowania złudzenia ruchu dzięki 

szybko przesuwającym się obrazkom.  

Wiek: od 10 lat. 

Koszt: 10 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadzący: Damian Kłaczkiewicz. 

 

12.00-12.45 – Warsztaty taneczne – Twist  

Taniec towarzyski popularny w latach 60. XX wieku. Polega na wykonywaniu energicznych 

ruchów (skrętów) nóg, bioder i rąk. Partnerzy tańczą w miejscu nie trzymając się. Nawiązuje 

do muzyki rock and roll-owej.  

Wiek: od 8 do 13 lat. 

Koszt: bezpłatnie. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadząca: Natalia Kyrylchuk z Ukrainy. Choreografka, wykładowczyni uniwersytecka.   

  

12.15-13.45 – Plakat vinted   

Stworzymy plakaty inspirowane starym kinem. Nadamy im niepowtarzalny vintagowy 

charakter za pomocą różnych mediów artystycznych. 

Wiek: od 10 lat. 

Koszt: bezpłatnie. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadzący: Damian Kłaczkiewicz. 

 

12.50-13.50 – Bohaterowie pierwszych kreskówek – Warsztaty garncarskie 

Ćwiczenie zdolności manualnych, zabawa gliną a przy okazji zapoznanie się z początkami 

animacji, pokazanie na przykładzie postaci Królika Oswalda z serii kreskówek „Szczęśliwy 

Królik Oswald” (lata 20.), w jaki sposób powstała postać disneyowskiej Myszki Miki, której 

Oswald był pierwowzorem. Wykonanie z gliny figurek przedstawiających Królika Oswalda                               

i Myszkę Miki. 

Wiek: od 7 do 13 lat. 

Koszt: 5 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadząca: Jolanta Kwiatkowska. 

 

14.00-15.00 – Czarno-biały film 

Rysunek w stylistyce czerni i bieli przy użyciu węgla, tuszu, akwareli… 

Wiek: od 8 lat.  

Koszt: bezpłatnie. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadząca: Viktoria Popova z Ukrainy. 
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13 lipca – środa 

 

PSTRYK JAK ZA DAWNYCH LAT 

 

10.00-11.00 – Czarno-białe fotografie 

Narysujemy czarno-białe fotografie przy użyciu atramentu i węgla. Na końcu warsztatów 

wykonamy wystawę fotografii. 

Wiek: od 10 do 13 lat.  

Koszt: bezpłatnie. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadząca: Viktoria Popova z Ukrainy. 

 

10.00-11.00 – Pstryk i zdjęcie – Nowe a jak stare, czyli rekwizyty do zdjęć  

– Projektowanie i wykonanie rekwizytów do „dawnych” zdjęć 
Wykonamy osobistą foto-ramka retro do zdjęć wraz z retro-rekwizytami na patyku tj.: broda, 

wąsy, kapelusz, okulary czy binokle, czyli wszystko co potrzebne do dobrej zabawy. 

Wiek: od 7 lat. 

Koszt: bezpłatnie. 

Miejsce: ośrodek kultury.  

Prowadząca: Jolanta Skowronek. 

 

11.15-12.15 – Czarno-białe fotografie 

Narysujemy czarno-białe fotografie przy użyciu atramentu i węgla. Na końcu warsztatów 

wykonamy wystawę fotografii. 

Wiek: od 6 do 9 lat. 

Koszt: bezpłatnie. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadząca: Viktoria Popova z Ukrainy. 

 

11.15-12.45 – Retro ramka na zdjęcie – Mixedmedia 

Prostą współczesną ramkę zamienimy na stylizowany antyk, używając różnych technik                                       

i ciekawych mediów. 

Wiek: od 10 lat. 

Koszt: 10 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury.  

Prowadząca: Milena Kolat-Rzepecka. 

 

13.00-15.00 – Klisza fotograficzna – Dekoracja  

Wspólnie wykonamy projekt oparty na pomalowanej i ozdobionej bazy hdf w formie ramki 

fotograficznej do powieszenia z użyciem technik mieszanych – mixedmedia.  

Wiek: od 8 lat. 

Koszt: 15 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury.  

Prowadząca: Katarzyna Spychała, Pigwusiowo Pracownia Rękodzieła. 

 

16.00-19.00 – Spotkanie z fotografią sprzed 100 lat 

W programie: Początki fotografii – ja to się wszystko zaczęło. Jak robiono zdjęcia 100 lat temu. 

Fotografia otworkowa – wykonanie i wywołanie zdjęć. 

Wiek: od 10 lat. 

Koszt: 10 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury.  

Prowadzący: Tomasz Koryl. 
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ZAGUBIENI W CZASIE  

– odsłona trzecia 

 

18 lipca – poniedziałek 

 

10.00-11.30 – Archeologia z wyobraźni  

Dowiedzmy się: Czy archeologia to podróż w czasie? Czy miasto jest kapsułą czasu?  A potem 

użyjmy naszej wyobraźni i stwórzmy swoje własną „podróż w czasie” i zabierzmy do domu 

„wykopaliska archeologiczne”. Kreatywne zabawy z wykorzystaniem różnych technik 

plastycznych. 

Wiek: od 8 lat. 

Koszt: 10 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury.  

Prowadząca: Xenia Starzyńska. 

 

11.45-13.15 – Kapsuła czasu 

Wykonanie pracy rzeźbiarskiej z gliny, która stanie się kapsułą czasu z umieszczonymi                               

w środku spisanymi marzeniami i planami na przyszłość. Każdy uczestnik będzie mógł zabrać 

kapsułę do domu i otworzyć ją w odpowiednim czasie. 

Wiek: od 6 lat. 

Koszt: 10 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury.  

Prowadząca: Xenia Starzyńska. 

 

 

19 lipca – wtorek 

 

10.00-11.00 – Mój kalendarz 

Kalendarz to umowna, przyjęta w danej społeczności bądź kulturze rachuba czasu. Czy czas 

można zatrzymać? Zaprojektujemy i wykonamy kalendarz. 

Wiek: od 7 lat.  

Koszt: 5 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury.  

Prowadząca: Jolanta Skowronek. 

 

11.15-12.15 – Deseczka do kalendarza  

Warsztaty z techniki decoupage, na których ozdobimy bazę do kalendarza „zdzieraka”.  

Wiek: od 8 lat. 

Koszt: 10 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury.  

Prowadząca: Milena Kolat-Rzepecka. 

 

 

20 lipca – środa 

 

10.00-11.00 – Pamiętnik  

Na warsztatach stworzymy własny pamiętnik przy pomocy pięknych papierów, dodatków                           

i różnych technik z dziedziny scrapbookingu. 

Wiek: od 8 lat. 

Koszt: 10 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury.  

Prowadząca: Milena Kolat-Rzepecka. 
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11.15-12.45 – Zegary z vinylu 

Stworzymy oryginalne zegary pełne fantastycznych motywów graficznych. 

Wiek: od 10 lat. 

Koszt: 10 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadzący: Damian Kłaczkiewicz. 

 

17.00 – Kino wakacyjne – LUCA 

produkcja: USA, czas trwania: 95 minut, wiek odbiorcy: bez ograniczeń 

Opis filmu: „Luca” to najnowsza animacja studia Disney/Pixar, której akcja rozgrywa się                         

w pięknym nadmorskim miasteczku na Riwierze Włoskiej. Pełen niezwykłych przygód film 

opowiada o dorastaniu dwójki przyjaciół. Chłopcy wspólnie przeżywają niezapomniany letni 

czas, który upływa im na niekończących się przejażdżkach na skuterze i delektowaniu się 

lodami. Jednak ich beztroską zabawę może w każdej chwili zepsuć ujawnienie głęboko 

skrywanego sekretu. Obaj są potworami morskimi z innego świata znajdującego się tuż pod 

powierzchnią wody. 

Koszt: 10 zł. | Miejsce: kino Halszka. 

 

 

STAR WARS, CZYLI JUŻ W PRZYSZŁOŚCI  

– odsłona czwarta 

 

25 lipca – poniedziałek 

 

Prezentacja – Diorama Sokoła Millennium  

Wykonanie: Piotr Witoń. 

 

10.00-10.50 – Księżycowo to nie znaczy kolorowo – Warsztaty rozwojowe  

Jak jest na Księżycu? Dlaczego Księżyc ma dziury? Czy na Księżycu jest jasno? Czy księżyc 

jest tylko w nocy? Gdzie się podziewa za dnia? Zapraszamy w podróż na Księżyc! Tajemnice 

księżycowe będziemy poznawać poprzez zabawę i doświadczenie.  

Wiek: od 3 do 6 lat. 

Koszt: 10 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadząca: Jolanta Siuda-Lendzion, Akademia Twórczego Rozwoju. 

 

10.00-13.00 – Malowanie modeli 

Jeśli lubisz malować nie tylko na papierze, to jest to propozycja dla Ciebie. Malujemy modele 

do gry bitewnej Warhmmer 40k! 

Wiek: od 10 lat.  

Koszt: 5 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury.  

Prowadzący: Figurkownia.  

 

11.00-12.30 – Miecz otulinowy – Techniki walki – Turniej na miecze – (cykl, dzień 1.) 

Wykonasz miecz otulinowy oraz poznasz techniki walki na miecze świetlne. Warsztaty 

zakończymy turniejem na miecze. 

Wiek: od 12 lat. 

Koszt: 10 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury.  

Prowadzący: Zofia Kruszona, Kamil Malinowski.  
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13.00-14.30 – Lego robot – Podstawy programowania 

Zbudujemy z klocków Lego robota i zaprojektujemy go w taki sposób, by mógł wykonać 

krótkie zadania i wydać dźwięk. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się więcej na temat 

flagowego statku kosmicznego z Gwiezdnych Wojen, czyli Sokoła Millenium. 

Wiek: od 8 do 12 lat. 

Koszt: 10 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury.  

Prowadzący: Piotr Witoń. 

 

26 lipca – wtorek 

 

10.00-10.45 – Dosięgamy do gwiazd – Sensoryczne warsztaty dla maluszków  

Mamo daj mi gwiazdkę z nieba. – A dam. Zabawy z gwiazdami i nie tylko. Dosięgniemy 

gwiazd, będziemy je uwalniać z dziwnej mazi, zrobimy dla nich cudowną przestrzeń a na 

koniec zawiesimy na niebie. Warsztaty polisensoryczne dla dzieci rozbudzające dziecięcą 

ciekawość poprzez doświadczanie różnych faktur, materiałów, muzyki i ruchu.   

Wiek: od 1,5 do 3 lat – dziecko z opiekunem. 

Koszt: 10 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadząca: Jolanta Siuda-Lendzion, Akademia Twórczego Rozwoju. 

 

10.00-13.00 – Malowanie modeli 

Jeśli lubisz malować nie tylko na papierze, to jest to propozycja dla Ciebie. Malujemy modele 

do gry bitewnej Warhmmer 40k! 

Wiek: od 10 lat.  

Koszt: 5 zł.  

Miejsce: ośrodek kultury.  

Prowadzący: Figurkownia.  

 

10.30-11.30 – Bohaterowie ze świata Gwiezdnych Wojen – Warsztaty garncarskie                                                                                               

Ulepimy z gliny postaci Mistrza Yody i Dartha Vadera. 

Wiek: od 7 do 13 lat. 

Koszt: 5 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadząca: Jolanta Kwiatkowska. 

 

11.45-12.45 – Turniej na miecze – (cykl, dzień 2) 

Przypomnimy sobie techniki walki rozegramy turniej na miecze. 

Wiek: od 12 lat. 

Koszt: bezpłatnie. 

Miejsce: ośrodek kultury.  

Prowadzący: Zofia Kruszona, Kamil Malinowski.  

 

13.00-14.30 – Lego robot – Podstawy programowania 

Zbudujemy z klocków Lego robota i zaprojektujemy go w taki sposób, by mógł wykonać 

krótkie zadania i wydać dźwięk. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się więcej na temat 

flagowego statku kosmicznego z Gwiezdnych Wojen, czyli Sokoła Millenium. 

Wiek: od 8 do 12 lat. 

Koszt: 15 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury.  

Prowadzący: Piotr Witoń. 

27 lipca – środa 
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10.00-10.50 – Kosmiczna podróż – Radosne zabawy dla mamy/taty i dziecka  

Warsztaty muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem pedagogiki zabawy oraz Ruchu 

Rozwijającego Weroniki Sherborne.   

Wiek: od 4 lat – dziecko z opiekunem. 

Koszt: 10 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadząca: Jolanta Siuda-Lendzion, Akademia Twórczego Rozwoju. 

 

10.00-13.00 – Malowanie modeli 

Jeśli lubisz malować nie tylko na papierze, to jest to propozycja dla Ciebie. Malujemy modele 

do gry bitewnej Warhmmer 40k! 

Wiek: od 10 lat.  

Koszt: 5 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury.  

Prowadzący: Figurkownia.  

 

10.30-11.30 – Poszukiwanie kamienia Jedi – Animacje wokół Star Wars 

Gdzieś w odległej Galaktyce stoczycie pojedynek z Lordem Waderem, odszukacie Kamienie 

Jedi oraz przejdziecie próbę rycerza Jedi. Niech Moc będzie z Wami! 

Wiek: od 6 do 12 lat. 

Koszt: 15 zł.  

Miejsce: ośrodek kultury.  

Prowadzący: Danimatoring. 

 

11.45-12.45 – Bohaterowie ze świata Gwiezdnych Wojen – Warsztaty garncarskie                                                                                           

Wykonamy z gliny za pomocą foremek postaci z Gwiezdnych Wojen.                                                                                                                                                      

Wiek: od 5 do 8 lat. 

Koszt: 5 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadząca: Jolanta Kwiatkowska. 

 

13.00-14.30 – Lego robot – Podstawy programowania 

Zbudujemy z klocków Lego robota i zaprojektujemy go w taki sposób, by mógł wykonać 

krótkie zadania i wydać dźwięk. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się więcej na temat 

flagowego statku kosmicznego z Gwiezdnych Wojen, czyli Sokoła Millenium. 

Wiek: od 8 do 12 lat. 

Koszt: 15 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury.  

Prowadzący: Piotr Witoń. 

 

17.00 – Kino wakacyjne – MÓJ PRZYJACIEL UFIK 

produkcja: Francja, czas trwania: 90 minut, wiek odbiorcy: bez ograniczeń  

Opis filmu: Statek kosmiczny, którym podróżuje młody Willy ulega zniszczeniu, a chłopak 

zostaje rozdzielony ze swoimi rodzicami. Jego kapsuła ratunkowa ląduje na dzikiej i 

niezbadanej planecie. Z pomocą robota Bucka, Willy musi przerwać aż do przybycia misji 

ratunkowej. Na miejscu rozbitek poznaje Ufika, uroczego psotnika o ośmiu łapkach i wielkim 

sercu. Bohaterowie przeżyją razem niesamowitą przygodę, podczas której staną się najlepszymi 

przyjaciółmi. 

Koszt: 10 zł. | Miejsce: kino Halszka.  

 

28 lipca – czwartek 
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10.00-12.00 – Wrzuć na siebie Star Wars 

Warsztat dla wszystkich tych, którzy posługując się szablonami, chcą sprawić, żeby ich ubrania 

były nieszablonowe. Na warsztacie nauczysz się wykonywać szablony, nanosić farbę na 

materiał i przyozdabiać odzież dodatkami.  

Wiek: od 10 lat.  

Koszt: Warunkiem udziału w warsztacie jest przyniesienie ubrania na które chcesz nanieść 

grafikę (gładkie koszulki, spodnie, czy torby). 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadzący: Damian Kłaczkiewicz. 

 

10.00-12.00 – Puchata podkładka pod kubek Star Wars  

Wykonamy podkładkę w technice Punch Needle. 

Wiek: od 6 do 14 lat. 

Koszt: 10 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadząca: Pasje Mony, Monika Melkowska. 

 

12.15-14.15 – Kosmiczne miasto przyszłości – Makieta 

Stworzymy własną wizję przyszłości - makietę miasteczka, które zostanie wybudowane na 

jakiejś odległej, nieodkrytej jeszcze planecie. Inspirowane Szamotułami! 

Wiek: od 8 lat.  

Koszt: bezpłatnie. 

Miejsce: ośrodek kultury.  

Prowadzący: Milena Kolat-Rzepecka.  

 

12.15-13.45 – Statek kosmiczny – Rysunek techniczny  

Bazując na podstawach rysunku technicznego wykonamy projekty statku kosmicznego. 

Historia eksploracji kosmosu – Ciekawostki kosmiczne 

Wiek: od 10 do 12 lat. 

Koszt: bezpłatnie. 

Miejsce: ośrodek kultury.  

Prowadzący: Piotr Witoń. 

 

 

KOSMOS WITA, CZYLI W DALEKIEJ PRZYSZŁOŚCI  

– odsłona piąta 

 

1 sierpnia – poniedziałek 

 

10.00-11.20 – Mobilne Warsztaty Low Gravity – Fascynujące eksperymenty  

– Ruchy Ziemi i Księżyca wokół Słońca 

W programie: niezwykłe lewitacje w kosmosie, zbudujemy najprostszy przyrząd 

astronomiczny – zegar słoneczny, poznajemy budowę teleskopu, lunety, wirujące koło i siły w 

kosmosie, kula plazmowa - czyli jak świeci Słońce, wirowanie planet w kosmosie - niezwykłe 

bączki, poznamy zasadę działania rakiety, pokażemy jak zrobić własną rakietę. 

To jest możliwe - nawet kilka ćwiczeń w ciągu jednej sesji !!! 

Wiek: od 7 lat. 

Koszt: 15 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadzący: Pasjonaci, Robert Przybylski. 

10.00-10.50 – Słonecznie i bajecznie – Warsztaty rozwojowe 
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Wybuchy na Słońcu, jego ciepło i niesamowita energia. Poznamy właściwości słońca                                  

w prostych eksperymentach. Czy słońce znika kiedy zachodzi? Dzień i noc – jak to działa? 

Ustalimy rytm dnia i nocy. Odnajdziemy słońce po jego zachodzie i wykonamy słoneczne 

makiety.   

Wiek: od 3 do 6 lat. 

Koszt: 10 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadząca: Jolanta Siuda-Lendzion, Akademia Twórczego Rozwoju. 

 

11.35-12.35 – Kosmiczny ląd – Warsztaty garncarskie 

Stworzymy gliniane fragmenty kosmosu. Bazując na zdjęciach z marsa spróbujemy ulepić 

powierzchnie czerwonej planety. Komu uda się najdokładniej odwzorować odległy kosmiczny 

ląd? 

Wiek: od 8 do 12 lat.  

Koszt: bezpłatnie. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadzący: Piotr Witoń. 

 

12.45-14.15 – Kosmiczne lampy UFO 

Na bazie starych płyt winylowych stworzymy projekt lamp ozdobionych w kosmiczne motywy. 

Wiek: od 10 lat. 

Koszt: 10 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadzący: Damian Kłaczkiewicz. 

 

 

2 sierpnia – wtorek 

 

10.00-10.50 – W układzie słonecznym wirują planety – Warsztaty rozwojowe  

Ile w końcu jest tych planet? Co się z nimi dzieje w przestrzeni kosmicznej? Czy są daleko? 

Jak to się dzieje, że planety na nas nie spadają? Poznany piękno planet. Zbudujemy schemat 

układu Słonecznego.  Zbadamy siłę odśrodkową, wprowadzimy w ruch planety.  

Zobaczymy, że mimo pozornego chaosu wszystko ma tu swoje miejsce i panuje niesamowity 

porządek.   

Wiek: od 3 do 6 lat. 

Koszt: 10 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadząca: Jolanta Siuda-Lendzion, Akademia Twórczego Rozwoju. 

 

10.00-12.00 – Statek kosmiczny  

Zbudujemy kartonowy statek kosmiczny. Podzielimy się na grupy, z których każda 

odpowiedzialna będzie za jeden z elementów (skrzydła i silniki, kadłub, kokpit z elementami 

sterowania). Zaczniemy od szybkiego projektu. Jeśli projekt będzie wytrzymały a założenia 

realne spróbujemy zainstalować go na linie aby „latał”.  

Wiek: od 8 do 12 lat. 

Koszt: bezpłatnie. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadzący: Piotr Witoń. 
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11.15-12.00 – Małe stopy na księżycu – Sensoryczne warsztaty dla maluszków  

Pierwsze kroki na Księżycu. Czy na Księżycu jest tylko pył? Jakie przestrzenie skrywa 

Księżyc? Maluszki poznają powierzchnię księżycową swoimi małymi stópkami.  

Wiek: od 1,5 do 3 lat – dziecko z opiekunem. 

Koszt: 10 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadząca: Jolanta Siuda-Lendzion, Akademia Twórczego Rozwoju. 

 

12.15-13.15 – Kosmiczna przygoda – Animacje 

Stworzymy rakietę kosmiczną, wyruszymy na poszukiwanie gwiezdnego pyłu oraz nauczymy 

się języka Ufo. 

Wiek: od 6 do 12 lat. 

Koszt: 10 zł. 

Prowadzący: Danimatoring. 

 

 

3 sierpnia – środa 

 

10.00-10.45 – Droga mleczna – Sensoryczne warsztaty dla maluszków  

Stworzymy Drogę Mleczną. Jaki będzie miała kolor i smak. Biały? Na pewno? Maluszki 

pokolorują naszą Drogę Mleczną. Zabarwią różnymi emocjami i kolorami. Poznamy to, co 

dalekie poprzez stymulowanie zmysłów.   

Wiek: od 1,5 do 3 lat – dziecko z opiekunem. 

Koszt: 10 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadząca: Jolanta Siuda-Lendzion, Akademia Twórczego Rozwoju. 

 

10.00-11.00 – Historia eksploracji kosmosu – Ciekawostki kosmiczne 

Wiek: od 8 lat. 

Koszt: bezpłatnie. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadzący: Piotr Witoń. 

 

10.00-11.00 – Poznajemy wszechświat – Warsztaty garncarskie                                                                                                                              

Wykonanie z gliny za pomocą foremek i pikerów nawiązujących do tematyki związanej                           

z kosmosem (figurki kosmonautów, rakiety, słońca, księżyca, gwiazdy… na glinianych 

drucikach). Starsze dzieci spróbują wykonać model układu słonecznego.    

Wiek: od 5 do 8 lat. 

Koszt: 5 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadząca: Jolanta Kwiatkowska. 

 

11.15-13.15 – Układ Słoneczny  

Wykonamy projekt oparty na pomalowanej i ozdobionej bazie hdf w technikach mieszanych         

- mixedmedia z użyciem baz planet, farb akrylowych, lakieru, brokatu i masek.  

Wiek: od 8 lat. 

Koszt: 5 zł. 

Miejsce: ośrodek kultury. 

Prowadząca: Katarzyna Spychała, Pigwusiowo Pracownia Rękodzieła. 
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13.30-15.00 – Kosmiczna przygoda – Mini gra terenowa  

Gra w terenie z łamigłówkami, zagadkami, zadaniami ruchowymi oraz elementami 

plastycznymi. Rozwiązanie zadania daje możliwość przejścia do kolejnego etapu zabawy, co 

stanie się szansą rozwiązania pewnej tajemnicy. Nauczymy się pracy zespołowej, zgłębimy 

wiedzę o kosmosie i poznamy universum Halo.  

Wiek: od 8 lat. 

Koszt: bezpłatnie. 

Miejsce: ośrodek kultury.  

Prowadzący: Zofia Kruszona.  

 

 

4 sierpnia – czwartek 

 

17.00 – Kino wakacyjne – SOLAN I LUDWIK MISJA KSIĘŻYC 

produkcja: Norwegia, czas trwania: 80 minut, wiek odbiorcy: 6+ 

Opis filmu: Solan i Ludwik - misja księżyc to norweska opowieść o losach dwójki bohaterów                       

z wioski Flaklypa. Biorą oni udział w misji odbywającej się w ramach międzynarodowego 

wyścigu na księżyc. Mamy tu genialnego wynalazcę Reodora, który buduje rakietę i wprowadza 

wszystkich w tajniki świata nauki. Dzielnego astronautę Solana, który wraz z jeżem Ludwikiem 

rusza na podbój kosmosu. Wszystko wydaje się być przygotowane. Okazuje się jednak, że na 

pokładzie pojawiają się niezapowiedziani pasażerowie, a lot na księżyc przynosi kolejne 

niespodzianki i wyzwania, z którymi muszą radzić sobie nasi dzielni bohaterowie. Film ten to 

zarazem niezwykła historia pokazująca, iż nie wszystko można zaplanować, ale warto być 

wytrwałym, jak i bardzo ciekawa pod względem wizualnym może być animacja. 

Koszt: 10 zł. 

Miejsce: kino Halszka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA: 

Podczas realizacji niniejszego planu wykonywane będą zdjęcia a relacja publikowana w 

mediach (Facebook, strona internetowa, media lokalne).  

Udział w zajęciach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć. 

 

 


