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FERIE 2023  

„ZABIERAMY WAS W PODRÓŻ” 

 
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. 

Na seanse kina Halszka nie ma zapisów (kup bilet).  

 

 

 

 

30 stycznia – poniedziałek 

 

10.00-11.00 – Egzotyczny ŚWIAT ZWIERZĄT z Panem Przygodą!  

– STAWONOGI i Filipiński koralowy trójkąt – Kosmici są wśród nas  

– Prezentacja ŻYWYCH ZWIERZĄT 

Stawonogi czyli kolokwialnie mówiąc „robale” to budzący wiele emocji temat. Przekonasz 

się, że stawonogi to istni kosmici świata przyrody. Czasami wystarczy uważnie spojrzeć pod 

nogi aby zobaczyć istotę niczym z filmu sci-fi. Skupimy się na tym, jak ważną rolę w naszym 

życiu odgrywają te często niezauważane lub lekceważone zwierzęta. Zobaczysz Ptasznika 

Olbrzymiego, Skorpiona i wiele innych ciekawych stawonogów. Przekonasz się, że niektóre                    

z ze stawonogów potrafią świecić w ciemności! Po tych wszystkich emocjach udamy się na 

Filipiny gdzie nasz gość pracował jako nurek, do centrum koralowego trójkąta i jedno                         

z najbardziej bioróżnorodnych miejsc na naszej planecie. Zanurzymy się w podmorskim 

świecie oceanu. Wyruszymy na rafy koralowe w poszukiwaniu kosmitów którzy zamieszkują 

oceaniczne głębiny. 

Wiek: bez ograniczeń, spotkanie dla dzieci i dorosłych. | Koszt: 10 zł. 

Prowadzący: Pan Przygoda, zwjezaki.pl.  

 

11.15-12.45 – JAPONIA – Każdy może zostać SAMURAJEM  

W programie: Opowieść w japońskim siadzie o starej i współczesnej Japonii. Samuraj – czy 

mogę nim zostać? Kodeks samurajów. Broń. Jak wyglądało życie Samuraja w średniowieczu? 

Czy to prawda, że Japonia to pracowity naród? Krótki kurs jedzenia pałeczkami. Aikido jako 

sztuka samoobrony – wstęp do bycia samurajem. Ubiór treningowy. Pokaz i krótki warsztat 

technik na macie. 

Wiek: od 8 do 13 lat. | Koszt: bezpłatnie. | Prowadzący: Piotr Witoń. 

 

13.00-14.00 – Papierowe RYBKI KOI – Japoński symbol wytrwałości i dostatku   

Długowieczny karp, który potrafi płynąć w górę rzek, stał się w Azji symbolem wytrwałości                    

i skutecznego mierzenia się z przeciwnościami losu. Japońska ryba KOI symbolizuje 

powodzenie w interesach, dostatek, a także męstwo i przezwyciężanie wszelkich trudności.  

Wiek: od 7 lat. | Koszt: 5 zł. | Prowadząca: Milena Kolat-Rzepecka.  

 

13.00-14.00 – Ciekawostki ze świata – JAPONIA – Gałęzie SAKURY 桜  

Technika: akwarela/akryl. 

Wiek: od 10 lat. | Koszt: bezpłatne. | Prowadząca: Viktoria Popova.  
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31 stycznia – wtorek 

 

10.00-11.00 – Podróże palcem po mapie – WOKÓŁ ŚWIATA NA WARIATA 

Podczas spotkania przeniesiemy się do literackiego świata Łukasz Wierzbickiego i jego 

bohaterów z podróży. Autor książek dla dzieci opowie m.in. o swojej najnowszej powieści 

przygodowej dla dzieci „Wokół świata na wariata”, w której opisał karkołomną podróż Leona 

Mroczkiewicza i Tadeusza Perkitnego z lat 1926-1931. 

Leon i Tadeusz spakowali bochen chleba, słój kiszonych ogórków, kilogram jabłek i ruszyli                     

w podróż dookoła świata. Bywało kiepsko. Głupot nawyczyniali po drodze tyle, że wstyd 

wspominać. Wyprali marynarskie majciochy, stoczyli walkę z truchłem krokodyla, jechali 

tyłem do przodu, nie ożenili się z księżniczką,… zbudowali bambusową łajbę, która utonęła…  

Ostatecznie, wbrew wszystkim przeciwnościom, zrobili to. Okrążyli świat i wrócili z wyprawy 

własnym samochodem z przebraną w garnitur małpką… oraz czymś jeszcze. 

Znany podróżnik zebrał i opracował reportaże Kazimierza Nowaka z podróży do Afryki 

(„Afryka Kazika”) oraz Haliny Korolec-Bujakowskiej z wyprawy do Chin motocyklem                     

o mocy 10 koni mechanicznych z Druskiennik przez Turcję, Persję, Indie, aż do Szanghaju 

(„Machiną przez Chiny”). W „Dziadku i niedźwiadku” opisał losy niedźwiedzia Wojtka                               

z Armii Andersa, w powieści „Wyprawa niesłychana Benedykta i Jana” podróż B. Polaka do 

Mongolii. W książce „Ocean to pikuś” zabiera czytelników w zuchwały rejs kajakiem przez 

Atlantyk z Aleksandrem Doba, niezwykle optymistycznym marzycielu, który jako pierwszy 

człowiek na świecie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent                       

– trzykrotnie! O tych historiach także opowie w Szamotułach.  

Wiek: od 6 do 12 lat. | Koszt: bezpłatnie. | Prowadzący: Łukasz Wierzbicki. 

 

11.15-12.15 – Papier-projekt – SAMOLOTY 

W programie: kilka wariantów samolotów z papieru, malowanie, konkurs na najdalej lecący 

samolot oraz celność lądowania. 

Wiek: od 8 do 10 lat. | Koszt: bezpłatne. | Prowadzący: Piotr Witoń. 

 

12.30-13.15 – Ciekawostki ze świata – INDIE – Dekoracyjne SŁONIE  

Technika mieszana: akwarela/akryl. 

Wiek: od 7 do 9 lat. | Koszt: bezpłatne. | Prowadząca: Viktoria Popova.  

 

13.30-15.00 – Warsztaty rękodzielnicze – KUFEREK z mandalą   

Wykonasz kuferek na skarby z podróży. 

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

 

13.30-14.30 – Ciekawostki ze świata – INDIE – Dekoracyjne SŁONIE  

Technika mieszana: akwarela/akryl. 

Wiek: od 10 lat. | Koszt: bezpłatne. | Prowadząca: Viktoria Popova.  
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1 lutego – środa 

 

10.00-11.00 – W INDIAŃSKIM klimacie – Spotkanie z WODZEM z Krainy Winnetou 

Spotkanie z kulturą Indian prerii Ameryki Północnej.  

W programie edukacyjnym: prezentacja oryginalnego indiańskiego stroju i przedmiotów 

codziennego użytku, powiązania kulturowe między Polakami a Indianami, wojny indiańskie, 

czyli o honorowym zachowaniu, flaga amerykańska - jak interpretują ją Indianie, kilka słów 

w językach indiańskich na co dzień, nie zapominajmy o naszych korzeniach i polskich 

tradycjach. Część artystyczna: ceremonia odymiania szałwią, taniec zwiadowców, taniec 

kruka, nauka tańca „Krok kulawego konia”.  

Gry i zabawy zręcznościowe: bizonki, wyścigi fretek, wspólny taniec przy bębenku. 

Wiek: od 5 do 15 lat. | Koszt: bezpłatnie. 

Prowadzący: „Szary Wilk” Jacek Piętka. Pasjonat, tematyką Indian zajmuje się ponad 20 lat. 

 

11.15-12.15 – Warsztaty rękodzieła indiańskiego – NASZYJNIK INDIAŃSKI 

– Wspólny taniec w rytm indiańskiego bębenka 

W programie: wykonanie naszyjnika indiańskiego, warsztaty plastyczne – rysowanie 

indiańskiego łapacza snów (wódz Szary Wilk wybierze najpiękniejszy rysunek), nauka tańca 

przy bębenku. 

Wiek: od 7 do 15 lat. | Koszt: 10 zł. | Prowadzący: „Szary Wilk” Jacek Piętka. 

 

12.30-13.10 – Muzyczny SPEKTAKL familijny – PODRÓŻNICZKI W CZASIE 

Spektakl opowiada o podróżniczkach, które stoją na straży linii czasowej. Jednak, gdy czas 

zostaje zaburzony, przemierzają niezliczone epoki, by dzięki swej niezwykłej bystrości                           

i naukowemu podejściu naprawić bieg wydarzeń. Zwiedzają odległe krainy z przeszłości,                            

w których poznają obyczaje i kultury ówczesnych ludzi. 

Epruwetka i Terpentynka spróbują odkryć zagadkę marnowania czasu przez obecnych, 

współczesnych ludzi. Czy znajdą odpowiedź podróżując do innych epok?  

Wiek: 5 do 8 lat. | Koszt: 10 zł. | Prowadzący: PantoMimka. | Miejsce: ośrodek kultury. 

 

12.30-14.00 – Warsztaty rękodzielnicze – NOTATNIK z podróży  

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

16.00 – Zimowe kino – NASZE MAGICZNE ENCANTO – dubbing 

(produkcja: USA, animacja, 99 minut) 

„Nasze magiczne Encanto” opowiada historię niezwykłej rodziny Madrigal. Ich pełen magii 

dom znajduje się w tętniącym życiem mieście - w cudownym i urokliwym miejscu zwanym 

Encanto, ukrytym w górach Kolumbii. Magia Encanto sprawiła, że każde dziecko w rodzinie 

posiada wyjątkową moc uzdrawiania, z wyjątkiem Mirabel. Kiedy magia otaczająca Encanto 

jest w niebezpieczeństwie, Mirabel odkrywa, że to właśnie ona, jako jedyna zwyczajna osoba 

w tej wyjątkowej rodzinie, może być jej ostatnią nadzieją. 

Wiek: bez ograniczeń. | Koszt: 10 zł. | Miejsce: kino Halszka. 
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2 lutego – czwartek 

 

9.30-11.15 – Spotkanie z KAPITANEM jachtowym – Opowieść i warsztaty  

– Liny | Żagle | Węzły | Mapy | Papierowy model statku 

(9.30-10.15) – 1 część. Opowieść o jachtach i żeglowaniu. Zdjęcia i filmy połączone                            

w barwną opowieść przybliżą Ci wiedzę o morzu, środkach transportu wodnego, żeglarstwie 

morskim i śródlądowym, tradycji i zwyczajach żeglarskich, życiu na jachcie morskim                                

i tajnikach żeglugi. Poznasz: środki transportu morskiego dawniej i dziś, Powidzki Park 

Krajobrazowy z akwenem żeglarskim, przystanie jachtowe i plaże jeziora Powidzkiego. 

Zobaczysz pokaz jachtowej żeglugi jeziornej, morskiej wraz z budową i wyposażeniem 

jachtów. Będzie o morskiej żegludze turystycznej, sportowej i oceanicznej, o żeglowaniu                             

w trudnych warunkach... i kilka słów o szkółkach żeglarskich dla dzieci na lądzie i wodzie. 

(10.30-11.15) – 2 część praktyczna, czyli pierwsze kroki młodego żeglarza. Poznasz liny 

używane na jachcie: fały, szoty i talie (ich działanie), żagle (rozwiniemy żagiel jachtu 

jeziornego, poznasz jego budowę i zasadę pracy, połączymy z żaglem liny, zobaczysz 

stawianie żagli i ustawianie do wiatru, ich rzucanie i składania). Pomoce nautyczne: mapy 

morskie i almanachy. „Odwiedzisz” kabiny nawigacyjne jachtów morskich oraz poznasz 

pracę nawigatorów „oprowadzoną” na mapach morskich. Dowiesz się czym jest jachtowa 

bandera państwowa i banderki „visitors” i zgłębisz tradycje i zasady związane z ich 

podnoszeniem. Zapoznasz się z węzłami żeglarskimi, zastosowanie w praktyce i sam 

zawiążesz podstawowe z nich. Zbudujesz papierowy model stateczka i pomalujesz jego burty 

i żagiel. Namalujesz także „jacht marzeń” lub latarnie morską.  

Wiek: od 6 do 11 lat. | Koszt: bezpłatnie.  

Prowadzący: Jacek Podgórski, kapitan jachtowy. Pasjonat żeglarstwa o stopniu kapitana                       

z 20-letnim stażem.  

 

11.30-12.30 – Pirackie DIY – LUNETA 

Wiek: od 7 lat. | Koszt: 5 zł. | Prowadząca: Milena Kolat-Rzepecka.  

 

11.30-13.45 – Spotkanie z KAPITANEM jachtowym – Opowieść i warsztaty  

– Liny | Żagle | Węzły | Mapy | Papierowy model statku 

(11.30-12.30) – 1 część. Opowieść o jachtach i żeglowaniu. Zdjęcia i filmy połączone                           

w barwną opowieść przybliżą Ci wiedzę o morzu, środkach transportu wodnego, żeglarstwie 

morskim i śródlądowym, tradycji i zwyczajach żeglarskich, życiu na jachcie morskim                            

i tajnikach żeglugi. Poznasz: środki transportu morskiego dawniej i dziś, Powidzki Park 

Krajobrazowy z akwenem żeglarskim, przystanie jachtowe i plaże jeziora Powidzkiego. 

Zobaczysz pokaz jachtowej żeglugi jeziornej, morskiej wraz z budową i wyposażeniem 

jachtów. Będzie o morskiej żegludze turystycznej, sportowej i oceanicznej, o żeglowaniu                       

w trudnych warunkach... i kilka słów o szkółkach żeglarskich dla dzieci na lądzie i wodzie. 

(12.45-13.45) – 2 część praktyczna, czyli pierwsze kroki młodego żeglarza. Poznasz liny 

używane na jachcie: fały, szoty i talie (ich działanie), żagle (rozwiniemy żagiel jachtu 

jeziornego, poznasz jego budowę i zasadę pracy, połączymy z żaglem liny, zobaczysz 

stawianie żagli i ustawianie do wiatru, ich rzucanie i składania). Pomoce nautyczne: mapy 

morskie i almanachy. „Odwiedzisz” kabiny nawigacyjne jachtów morskich oraz poznasz 

pracę nawigatorów „oprowadzoną” na mapach morskich. Dowiesz się czym jest jachtowa 

bandera państwowa i banderki „visitors” i zgłębisz tradycje i zasady związane z ich 

podnoszeniem. Zapoznasz się z węzłami żeglarskimi, zastosowanie w praktyce i sam 

zawiążesz podstawowe z nich. Zbudujesz papierowy model stateczka i pomalujesz jego burty 

i żagiel. Namalujesz także „jacht marzeń” lub latarnie morską.  

Wiek: od 12 lat. | Koszt: bezpłatnie. | Prowadzący: kapitan jachtowy Jacek Podgórski.  
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2 lutego – czwartek 

 

17.00 – Zimowe kino – YUKU I MAGICZNY KWIAT – dubbing 

(produkcja: Belgia/Francja, animacja, 65 minut) 

Myszka Yuku mieszka z rodziną w piwnicach wielkiego zamku. Pewnego dnia dowiaduje się, 

że jej babcia potrzebuje magicznego kwiatu z Himalajów. Rozwiązanie jest proste – trzeba 

ruszyć w drogę i go znaleźć! W lesie zdającym się nie mieć końca można się zgubić,                             

a wszędzie czyhają dzikie zwierzęta. Yuku ma jednak silną motywację, żeby trafić do 

oddalonych szczytów. Nieoczekiwaną pomocą dla myszki będą piosenki grane na ukulele i 

zagadki, które usłyszała w zamkowych piwnicach. Dzięki nim po jej stronie staną Lis i Lisica, 

a także Królik. Najgroźniejszy rywal, czyli Wilk pilnujący gór, może okazać się nie taki 

straszny, jak go malują! Czy Yuku uda się pomóc babci i znaleźć magiczny kwiat? 

Wiek: od 5 lat. | Koszt: 10 zł. | Miejsce: kino Halszka. 

 

 

3 lutego – piątek 

 

10.00-11.00 – Muzyczna podróż do kultur świata – ŻYDZI 

W programie: Muzyka. Znaczenie powitania. Słowo o języku żydowskim. Skąd wzięli się 

Żydzi w Polsce? Nauka piosenek „Hevenu Szalom Alechem”, „Szabat Szalom” i tańca 

„Hora”. Szabat – najważniejsze święto. Tradycje. Podzielenie się tradycyjną chałką na 

pożegnanie.  

Wiek: od 8 lat. | Koszt: bezpłatnie. 

Prowadzący: Dorothea (klarnet) i Bogusław (gitara/mandolina) Hegeduessowie, zespół Duo 

Ruach. Oddali swoją miłość i życie tradycyjnej muzyce żydowskiej. Odtwarzają muzyczną 

tożsamość „Starego Świata” wydobywając jej prawdziwy blask, pierwotną melodyjność                              

i rytm tańca. 

 

11.15-12.30 – Karton-STORY – Jednoosobowe POJAZDY kartonowe  

– Samolot | Auto | Statek  

Każdy stworzy własny pojazd z kartonu na szelkach i wyruszy nim w podróż marzeń. 

Wiek: od 9 lat. | Koszt: bezpłatnie. | Prowadzący: Piotr Witoń. 

 

11.15-12.15 – Talizman – RĘKA MIRIAM 

Ręka Fatimy, symetryczny wzór prawej dłoni znany jest w wielu religiach. W Izraelu jako 

„Ręka Miriam” na pamiątkę siostry Aarona. Żydzi przypisują jej symbolikę pięciu ksiągom 

Tory. Na warsztatach wykonasz swój własny talizman/amulet inspirowany Hamsą z religii 

żydowskiej. Będzie chronić Cię przez złym spojrzeniem, przynosić szczęście a może nawet 

stanie się dla Ciebie inspiracją do czynienia dobra? 

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

 

12.30-14.30 – Warsztaty podróżniczo-artystyczne – Z Wiatrakiem przez świat  

– Na dywanie po IRANIE  

W programie: zasiądziesz na latającym dywanie i odbędziesz podróż w czasie i przestrzeni. 

Najpierw udasz się do starożytnej Persji i poznasz jej bogactwo kulturowe. Dowiesz się, jak 

współcześnie żyją ludzie w Iranie. Poznasz ich tradycje i wierzenia, a także odkryjesz 

tamtejszy fascynujący świat przyrody. Zainspirowani kulturą perską wykonamy wspólnie 

nietypowy dywan. 

Wiek: od 8 lat. | Koszt: 10 zł. | Prowadzący: Lu i Tom, Pracownia Edukacyjna Wiatrak. 
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6 lutego – poniedziałek 

 

10.00-12.00 – Warsztaty podróżniczo-artystyczne – Z Wiatrakiem przez świat  

– Lot balonem NAD BALATONEM  

W programie: Przeniesiemy się wspólnie do kraju naszych bratanków, czyli na Węgry, gdzie 

króluje czerwona papryka. Stamtąd też pochodzi kostka Rubika. Poznasz Madziarów i ich 

zwyczaje oraz spróbujesz nauczyć się kilku słówek z ich trudnego języka. Odbędziemy lot 

balonem nad „węgierskim morzem” Balatonem, pospacerujemy po Budapeszcie - stolicy 

kraju i wraz z „czikosami” pogalopujemy przez pusztę - węgierskie stepy. Jako pamiątkę                      

z podróży przywieziesz papryczki. Z czego je wykonasz? Dowiesz się podczas spotkania. 

Wiek: od 8 lat. | Koszt: 10 zł. | Prowadzący: Lu i Tom, Pracownia Edukacyjna Wiatrak. 

 

12.15-13.15 – Zajęcia plastyczne – FRANCJA – Wieża EIFFLA  

Najbardziej znany obiekt architektoniczny Paryża uznawany za symbol Paryża a nawet całej 

Francji, wykonasz w technice: akwarela/tusz. 

Wiek: od 9 lat. | Koszt: bezpłatne. | Prowadząca: Viktoria Popova.  

 

13.30-15.00 – MASKI mocy 

Z kartonów i papierów stworzymy dzieła inspirowane maskami z różnych regionów świata                       

i kultur. 

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

 

13.30-14.30 – Zajęcia plastyczne – WŁOCHY – Wenecja – Maski | Karnawał 

W technice akwareli namalujesz wenecką maskę lub karnawałowy obrazek (do wyboru). 

Wiek: od 10 lat. | Koszt: bezpłatnie. | Prowadząca: Viktoria Popova.  

 

 

7 lutego – wtorek 

 

10.00-12.00 – Warsztaty podróżniczo-artystyczne – Z Wiatrakiem przez świat  

– Na TURECKIM bazarze 

Podczas warsztatów wybierzemy się do ciekawych zakątków Turcji i będziemy odkrywać jej 

bogatą kulturę oraz panujące w niej zwyczaje. Obserwując taniec wirujących derwiszy 

napijemy się tureckiej herbatki i skosztujemy przysmaków osmańskich sułtanów. Zapoznamy 

się także z tradycyjną sztuką malowania na wodzie oraz tureckim teatrem cieni i wykonamy 

pamiątki z tej podróży. 

Wiek: od 8 lat. | Koszt: 10 zł. | Prowadzący: Lu i Tom, Pracownia Edukacyjna Wiatrak. 

 

12.15-13.00 – Ciekawostki ze świata – CHINY – Krajobraz w kolorze 

Tradycyjna chińska grafika – akwarela. 

Wiek: od 7 do 9 lat. | Koszt: bezpłatne. | Prowadząca: Viktoria Popova.  

 

12.15-13.45 – MAPA mojego miejsca 

Uczestnicy warsztatów wykonają mapy używając różnych technik graficznych, które 

zaprowadzą ich w miejsca prawdziwe jak i te całkiem zmyślone. 

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

 

14.00-15.00 – Ciekawostki ze świata – CHINY – Krajobraz b&w 

Wykonasz czarno-biały chiński krajobraz w technice: akwarela/tusz. 

Wiek: od 10 lat. | Koszt: bezpłatne. | Prowadząca: Viktoria Popova.  
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8 lutego – środa 

 

11.00-12.30 – Piracka przygoda – W poszukiwaniu SKARBU  

W programie: Łamigłówki, zagadki, zadania oraz elementy plastyczne. Rozwiązanie zadania 

da Tobie możliwość przejścia do kolejnego etapu zabawy, co stanie się szansą na 

odnalezienie pirackiego skarbu. Nauczymy się pracy zespołowej, zgłębimy wiedzę o światach 

Fantasy.  

Wiek: od 8 lat. | Koszt: bezpłatnie.  

Prowadząca: Zosia Kruszona, Stowarzyszenie Fantastyki Halszkon.  

  

12.45-14.15 – Piracka BANDERA 

Warsztat dla tych wszystkich, którzy posługując się szablonami chcą stworzyć projekt swojej 

własnej pirackiej flagi. Na warsztacie można nauczyć się jak zaprojektować i wykonać 

szablony oraz prosty znak graficzny oraz w jaki sposób nanosić farbę na materiał.  

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

 

12.45-13.45 – Warsztaty BALONOWE  

Podczas warsztatów skręcisz: Palmę z małpką | Szablę pirata | Rybę na wędce 

Wiek: od 6 lat. | Koszt: 10 zł. | Prowadząca: Anna Hanysz, Baloniaki. 

 

14.00-15.00 – Taneczna podróż dookoła świata – Pirackie i morskie ZABAWY 

ANIMACYJNE 

Zapraszamy do zabawy w „Bitwę morską”, „Marynarzy i piratów”, „Tratwę ratunkową”, 

„Przeprawę na wyspę”, „Rekina” i inne. 

Wiek: od 5 do 12 lat | Koszt: bezpłatnie. | Prowadząca: Anna Hanysz, Baloniaki.  

 

16.00 – Zimowe kino – UWOLNIĆ POLY – dubbing 

(produkcja: Belgia/Francja, familijny, 102 minuty) 

Dziesięcioletnia Cecile wraz z mamą powraca po latach do rodzinnego miasteczka. 

Dziewczynka czuje się tu obco, nie ma przyjaciół i nie potrafi się odnaleźć w nieznanym 

miejscu. Nic dziwnego, że z radością przyjmuje wiadomość o pojawieniu się w okolicy 

objazdowego cyrku. Cecile jest zachwycona prezentowanymi przez artystów sztuczkami,                          

a cyrkowe zwierzaki kradną jej serce. Szczególną sympatią dziewczynka obdarza Poly                          

– uroczego kucyka o niesamowitych zdolnościach. Wkrótce okazuje się, że gburowaty 

właściciel cyrku bardzo źle traktuje swoje zwierzęta, a szczególnie biednego Poly. Cecile 

układa więc brawurowy plan ratunkowy. Wykrada kucyka i z pomocą miejscowych dzieciaków 

i tajemniczego pana Victora rusza w pełną przygód i niebezpieczeństw podroż w poszukiwaniu 

dobrego domu dla swojego czworonożnego przyjaciela. 

Wiek: od 7 lat. | Koszt: 10 zł. | Miejsce: kino Halszka. 
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9 lutego – czwartek 

 

11.00-12.00 – PIRACI morscy i drogowi – Pirackie zabawy na wesoło  

Jak z siusiumajtka awansować na majtka pokładowego a potem na prawdziwego marynarza? 

To proste! Wystarczy zaliczyć kilka ciekawych zabaw interaktywnych. Zabawa w zespołach. 

Wiek: od 7 do 12 lat. | Koszt: bezpłatne. | Prowadzący: Piotr Witoń. 

 

12.15-13.15 – Zajęcia plastyczne – ANGLIA – Wieża TOWER 

Technika: akwarela/tusz. 

Wiek: od 10 lat. | Koszt: bezpłatne. | Prowadząca: Viktoria Popova.  

 

16.00-17.30 – Taneczna podróż dookoła świata – BALIK Z ANIMACJAMI 

Wiek: od 4 lat. | Koszt: bezpłatnie. | Prowadząca: Anna Hanysz, Baloniaki. 

 

 

10 lutego – piątek 

 

11.15-12.15 – Egzotyczny ŚWIAT ZWIERZĄT z Panem Przygodą!  

– SSAKI i opowieść o afrykańskiej sawannie – Prezentacja ŻYWYCH ZWIERZĄT 

Wyprawa śladem olbrzymów. Podczas naszego spotkania ze ssakami dowiesz się jakie 

ciekawe cechy mają te zwierzęta. Poznamy na żywo kilka niesamowitych gatunków, w tym 

szybującego torbacza z Australii, Jeża z Afryki czy też Tłustogona. Wyruszymy także do 

Republiki Południowej Afryki, gdzie nasz gość pracował w centrum rehabilitacji zwierząt. 

Odwiedzimy najsłynniejszy Park Narodowy, Park Krugera. Dowiesz się co to jest sawanna                        

i spotkasz się z jej największymi mieszkańcami. Odpowiemy sobie na pytania: Po co istnieją 

ośrodki rehabilitacji? Co się w nich właściwie robi? Jak się zakumplować z małpami?                              

I dlaczego musimy zacząć traktować przyrodę na serio! 

Wiek: bez ograniczeń, spotkanie dla dzieci i dorosłych. | Koszt: 10 zł. 

Prowadzący: Pan Przygoda, zwjezaki.pl.  

 

12.30-13.45 – Muzyczna podróż do kultur świata – Spotkanie z AFRYKĄ  

– Audycja muzyczna i warsztaty gry na BĘBNACH afrykańskich (djembe) 

Tu poznasz kulturę i muzykę krajów Afryki Zachodniej. W programie: prezentacja 

instrumentów (kalimba, cajon, bębny djembe, bębny basowe dundun, „gadający bęben” 

talking drum, wielka tykwa (calabash), różnego rodzaju grzechotki i perkusjonalia, loq drum                           

- bęben szczelinowy oraz najnowszy instrument świata - handpan). Usłyszysz ich brzmienie 

oraz – w skrócie – dowiesz się jak są zbudowane, strojone i jak się na nich gra. Weźmiesz 

udział w warsztatach i wspólnym graniu. Nauczysz się podstaw gry na djembe (podstawowe 

dźwięki, techniki i kilka prostych rytmów). Usłyszysz historie o kulturze i geografii oraz 

anegdoty z licznych wypraw do krajów Afryki Zachodniej i Wschodniej. 

Wiek: od 6 do 14 lat. | Koszt: bezpłatnie.  

Prowadzący: Łukasz Dembiński, lider zespołu FOLIBA. To grupa odnajdująca korzenie                        

w transowym brzmieniu afrykańskiej muzyki perkusyjnej. Najczęściej koncertujący tego typu 

zespół w Polsce! 15 lat na scenie. Podróżują do Gwinei, Mali, Burkiny Faso, Senegalu, 

Gambii, Tanzanii by uczyć się gry na tradycyjnych instrumentach i tańca u źródeł. 

 

14.00-14.45 – Zajęcia plastyczne – AFRYKA – Safari – Żyrafy | Słonie | Lwy | Zebry 

Narysujesz wybrane afrykańskie zwierzę w technice pasteli. 

Wiek: od 7 lat. | Koszt: bezpłatne. | Prowadząca: Viktoria Popova.  
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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. 

 

 

 


