
Gorlickie Centrum Kultury w Gorlicach 
Józefa Michalusa 4, 38-300 Gorlice 

Gorlickie Lato 2017 z GCK - Lipiec 

 

Gorlickie Centrum Kultury zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia i imprezy kulturalne, edukacyjne i sportowo-rekreacyjne 

przygotowane przez naszą placówkę na czas letnich wakacji, które pozwolą aktywnie, ciekawie i zdrowo spędzić czas wolny.   

 
Program: 
 
3 lipca 2017 r. (poniedziałek), GCK, ul. Michalusa 4, godz. 10.00-11.00   
„Mikrofon dla wszystkich”  - śpiewanie ulubionych przebojów   
 
3 lipca 2017 r. (poniedziałek), GCK, ul. Michalusa 4, godz. 10.00-13.00     
Otwarte próby teatru „Otwarte drzwi” A Fredry „Gwałtu co się dzieje”   
 
3 lipca 2017 r. (poniedziałek), Świetlica OSG, ul. Wyszyńskiego 35, godz. 10.00-12.00    
 „Zrób go w balona” – autorskie zdobienie balonów   
 
3 lipca 2017 r. (poniedziałek), Świetlica filia Sokół, ul. Dukielska 73, godz. 11.00-14.00     
 „Kraina przygód Sokółka” – konkurs na opracowanie gry planszowej   
 
3 lipca 2017 r. (poniedziałek),Świetlica MUNTEK, ul. Krasińskiego 3, godz. 13.00-15.00    
„Sprawni i szybcy” – turniej w badmintona 
   
4 lipca  2017 r. (wtorek), GCK, ul. Michalusa 4, godz. 10.00-11.00     
„Wakacyjna podróż z tańcem” – zajęcia taneczne    
 
Zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży 
 
4 lipca  2017 r. (wtorek), Świetlica OSG, ul. Wyszyńskiego 35, godz. 10.00-12.00     
„Słoneczne kąpiele” – wyjście na krytą pływalnię „FALA” w Gorlicach 
   
4 lipca  2017 r. (wtorek), Świetlica filia Sokół, ul. Dukielska 73, godz. 11.00-15.00     
 „Jeszcze jeden” – świetlicowy turniej w „piłkarzyki”  
   
4 lipca  2017 r. (wtorek), Świetlica OK3M, ul. Pod Lodownią 12, godz. 11.00-15.00     
„Do Re Mi …” – konkurs piosenki z nagrodami   
 
14 lipca  2017 r. (wtorek), Świetlica MUNTEK, ul. Krasińskiego 3, godz. 13.00-15.00    
„Kolorowe kwiaty” – zajęcia plastyczne    
 
Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku +7lat   
 
5 lipca 2017r. (środa), GCK, ul. Michalusa 4, godz. 10.00-13.00    
„Teatr ognia” otwarte próby – Teatru Eksperymentalnego GCK„ERGO”  
   
Zajęcia przeznaczone dla dzieci od 14 lat   
 
5 lipca 2017r. (środa), GCK, ul. Michalusa 4, godz. 10.00-11.00     
„Wakacyjne przygody stonogi” – zajęcia teatralne    
 
Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku +7lat   
 
5 lipca 2017r. (środa), Świetlica OSG, ul. Wyszyńskiego 35, godz. 10.00-12.00     
„Rzeźbimy to co lubimy” – prace z wykorzystaniem masy solnej   
 
 5 lipca 2017r. (środa), Świetlica OK3M, ul. Pod Lodownią 12, godz. 10.30-14.00     
 „… gorlickimi uliczkami” – wyjście do Muzeum Regionalnego PTTK w Gorlicach  
  
5 lipca 2017r. (środa), Świetlica MUNTEK, ul. Krasińskiego 3, godz. 13.00-15.00 - „Skaczące żabki” – gry i zabawy  
w plenerze   
 „Skaczące żabki” – gry i zabawy w plenerze  
 
5 lipca 2017r. (środa), Świetlica filia Sokół, ul. Dukielska 73, godz. 13.00-15.00 
„Świeża trawa – prosta zabawa” – gry i zabawy plenerowe    
 
Zajęcia przeznaczone dla całej rodziny   
 
6 lipca 2017 r. (czwartek), GCK, ul. Michalusa 4, godz. 10.00 – 12.00   
„Teatralne czwartki” –  zajęcia teatralne    
 
Zajęcia przeznaczone dla dzieci od 14 lat   



 
6 lipca 2017 r. (czwartek), Świetlice: filia Sokół, ul. Dukielska 73, OK3M ul. Pod Lodownią  
W programie: Zwiedzanie wystaw, ogrodu bajkowego oraz uczestnictwo w warsztatach ceramicznych. 12, OSG ul. 
Wyszyńskiego 35, MUNTEK ul. Krasińskiego 3, godz. 10.00-18.00    
 
Wycieczka do Muzeum lalek w Pilźnie   
 
Zapisy:  
Zapisy u instruktorów w świetlicach    
 
Odpłatność: 
22.00 zł od dziecka   
  
7 lipca 2017 r. (piątek), GCK, ul. Michalusa 4, godz. 10.00-11.00     
„ABC muzyki” – zapoznanie się z instrumentami w formie zabawy   
 
7 lipca 2017 r. (piątek),Świetlica OSG, ul. Wyszyńskiego 35, godz. 10.00-12.00     
 „Kolorowy relaks” – wypełnianie antystresowych kolorowanek   relaksacyjnych   
 
7 lipca 2017 r. (piątek), Świetlica MUNTEK, ul. Krasińskiego 3, godz. 13.00-15.00     
 „Z biegiem rzeki” – wycieczka brzegiem rzeki Ropa (Park Miejski – Most Glinik)   
 
27 lipca 2017 r. (piątek),Świetlica filia Sokół, ul. Dukielska 73, godz. 13.00-16.00     
„Papierowe zwierzaki” – twórcze i manualne zabawy    
 
Zajęcia przeznaczone dla całej rodziny   
 
8 lipca 2017 r. (sobota), Świetlice: filia Sokół, ul. Dukielska 73, OK3M ul. Pod Lodownią 12, godz. 10.00-18.00   
Pieszy rajd na trasie Krzywa - Radocyna     
„Rodzinne wędrowanie” – pieszy rajd    
 
Zapisy:  
Zapisy u instruktorów w świetlicach 
 
10 lipca 2017 r. (poniedziałek), GCK, ul. Michalusa 4, godz. 10.00-11.00    
 „Mikrofon dla wszystkich” – śpiewanie ulubionych przebojów   
 
10 lipca 2017 r. (poniedziałek), GCK, ul. Michalusa 4,  godz. 10.00-13.00    
Otwarte próby teatru „Otwarte drzwi” A Fredry „Gwałtu co się dzieje”   
 
10 lipca 2017 r. (poniedziałek), Świetlica OSG, ul. Wyszyńskiego 35, godz. 10.00-12.00 
„Lato…lato wszędzie” – konkurs plastyczny   
 
10 lipca 2017 r. (poniedziałek), Świetlica filia Sokół, ul. Dukielska 73, godz. 11.00-13.00    
„Myślenie nie boli” – turniej wiedzy ogólnej   
 
10 lipca 2017 r. (poniedziałek),Świetlica MUNTEK, ul. Krasińskiego 3  , godz. 12.30-16.00     
„To co rybki lubią najbardziej” – wyjście na krytą pływalnie „FALA” w Gorlicach   
 
11 lipca 2017 r. (wtorek), GCK, ul. Michalusa 4, godz. 10.00-11.00     
 „Wakacyjna podróż z tańcem” – zajęcia taneczne 
Zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży 
   
11 lipca 2017 r. (wtorek), GCK, ul. Michalusa 4, godz. 10.00-11.30  
„Powiedz innymi słowami” – drużynowe kalambury (sala kameralna)   
 
11 lipca 2017 r. (wtorek),  Świetlica OSG, ul. Wyszyńskiego 35, godz. 10.00-12.00    
„Fantazyjna dekoratornia” – tworzenie papierowych ozdób  
  
11 lipca 2017 r. (wtorek), Świetlica OK3M, ul. Pod Lodownią 12, godz. 11.00-13.00     
„Opowiem ci bajkę” – konkurs na najciekawszą bajkę z nagrodami   
 
11 lipca 2017 r. (wtorek), GCK, ul. Michalusa 4, godz. 11.00-12.00    
Mikrofon dla wszystkich”  – śpiewanie ulubionych przebojów   
 
11 lipca 2017 r. (wtorek), Świetlica MUNTEK, ul. Krasińskiego 3, godz. 12.30-16.00     
„Smacznie i zdrowo” – wyjazd na ognisko – pieczenie  kiełbasy, gry i zabawy sportowe  
 
Zapisy:  
Zapisy u instruktora 
 
11 lipca 2017 r. (wtorek), Świetlica filia Sokół, ul. Dukielska 73, godz. 13.00-15.00    
 „Ja potrafię a Ty spróbuj” – konkurs plastyczny z wykorzystaniem masy solne 
 
12 lipca 2017r. (środa), GCK, ul. Michalusa 4, godz. 10.00-11.00     
„Wakacyjne przygody stonogi” – zajęcia teatralne    



 
Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku +7lat   
 
12 lipca 2017r. (środa), GCK, ul. Michalusa 4, godz. 10.00-13.00    
„Teatr ognia” otwarte próby – Teatru Eksperymentalnego GCK„ERGO”  
 
Zajęcia przeznaczone dla dzieci od 14 lat   
 
12 lipca 2017r. (środa), Świetlica OSG, ul. Wyszyńskiego 35, godz. 10.00-12.00 
„Kolorowy kamykowy świat” – malowanie na kamieniach  
     
12 lipca 2017r. (środa) Świetlica OK3M, ul. Pod Lodownią 12, godz. 10.30-14.00     
„Gorlickimi uliczkami” – spacer po Gorlicach, zwiedzanie Urzędu Miejskiego    
 
12 lipca 2017r. (środa) GCK, ul. Michalusa 4, godz. 11.00-12.00    
 „ABC muzyki” – zapoznanie się z instrumentami w formie zabawy   
 
Świetlica MUNTEK, ul. Krasińskiego 3, godz. 13.00-14.00    
„Niewidzialna ręka” – porządkowanie terenu wokół świetlicy 
   
12 lipca 2017r. (środa), Świetlica  filia Sokół, ul. Dukielska 73, godz. 13.00-15.00     
„Barwy lata zamknięte w kwiatach” – konkurs plastyczny w plenerze    
 
13 lipiec 2017 r. (czwartek), Świetlice: filia Sokół, ul. Dukielska 73, OK3M ul. Pod Lodownią 12, OSG ul. Wyszyńskiego 35, 
MUNTEK ul. Krasińskiego 3, godz. 9.00-19.00 
 
W programie: Zwiedzanie zamku oraz rejs statkiem po jeziorze czorsztyńskim.      
 Wycieczka do Niedzicy   
 
Zapisy:  
Zapisy u instruktorów  
 
Odpłatność: 
25.00 zł od dziecka   
 
13 lipiec 2017 r. (czwartek) GCK, ul. Michalusa 4, godz. 10.00 – 12.00     
 „Teatralne czwartki” – zajęcia teatralne    
 
Zajęcia przeznaczone dla dzieci od 14 lat   
 
14 lipca 2017 r. (piątek), Świetlica OSG, ul. Wyszyńskiego 35, godz. 10.00-12.00     
„O co chodzi?” – kalambury drużynowe    
 
14 lipca 2017 r. (piątek), Świetlica OK3M, ul. Pod Lodownią 12, godz. 10.30-13.30 
„Pejzaż własnoręcznie malowany” – konkurs plastyczny   
 
14 lipca 2017 r. (piątek), Świetlica filia Sokół, ul. Dukielska 73, godz. 12.00-16.00    
„Mistrz rakietki” – turniej w tenisa stołowego   
 
14 lipca 2017 r. (piątek), Świetlica MUNTEK, ul. Krasińskiego 3, godz. 13.00-15.00     
„Czy znasz Łukasiewicza – wycieczka do Skansenu Naftowego „MAGDALENA”   
 
17 lipiec 2017 r. (poniedziałek), GCK, ul. Michalusa 4, godz. 10.00-13.00     
Otwarte próby teatru „Otwarte drzwi” A Fredry „Gwałtu co się dzieje”   
 
17 lipiec 2017 r. (poniedziałek), Świetlica filia Sokół, ul. Dukielska 73, godz. 13.00-15.00 
„Gniotek – zrób to sam” – twórcze i manualne zabawy    
 
17 lipiec 2017 r. (poniedziałek), Świetlica MUNTEK, ul. Krasińskiego 3, godz. 13.00-15.00     
.„To co rybki lubią najbardziej”  – wyjście na krytą pływalnię „FALA” w Gorlicach   
 
18 lipca 2017 r. (wtorek), GCK, ul. Michalusa 4godz. 10.00-11.00 - „Wakacyjna podróż z tańcem” – zajęcia taneczne dla 
dzieci 7 +    
 „Wakacyjna podróż z tańcem” – zajęcia taneczne   
 
Zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży 
  
18 lipca 2017 r. (wtorek),GCK OK3M, Pod Lodownią 12, godz. 10.00-13.00    
 Wyjście do kina „Kolory” na seans filmowy dla dzieci    
 
 
Zapisy:  
Zapisy u instruktora   
 
18 lipca 2017 r. (wtorek),GCK, ul. Michalusa 4, godz. 11.00-12.00 
„Mikrofon dla wszystkich” – śpiewanie ulubionych przebojów   



 
18 lipca 2017 r. (wtorek), Świetlica MUNTEK, ul. Krasińskiego 3, godz. 13.00-15.00    
„Zwiedzamy obce kraje”  –  konkurs plastyczny   
 
18 lipca 2017 r. (wtorek),Świetlica filia Sokół, ul. Dukielska 73, godz. 14.00-16.00     
„Jeden z wielu” – turniej wiedzy ogólnej   
 
19 lipca 2017r. (środa), GCK, ul. Michalusa 4, godz. 10.00-11.00 - „Wakacyjne przygody stonogi” – zajęcia teatralne dla 
dzieci   
„Wakacyjne przygody stonogi” – zajęcia teatralne 
 
Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku +7lat     
 
19 lipca 2017r. (środa), Świetlice: filia Sokół, ul. Dukielska 73, OK3M ul. Pod Lodownią 12, godz. 11.00-14.00    
Wyjazd do Szymbarku na „wakacyjny piknik” – połączony z malowaniem w plenerze   
 
Zapisy:  
Zapisy u instruktorów 
 
 
19 lipca 2017r. (środa), Świetlica MUNTEK, ul. Krasińskiego 3, godz. 13.00-15.00    
„Czy jestem ornitologiem” – konkurs z wiedzy o ptakach   
 
20 lipca 2017 r. (czwartek), GCK, ul. Michalusa 4, godz. 10.00-11.00 
„ABC muzyki” – zapoznanie się z instrumentami w formie zabawy   
 
20 lipca 2017 r. (czwartek), Świetlica filia Sokół, ul. Dukielska 73, godz. 12.00-15.00 
„Kolorowy świat wokół nas” – konkurs plastyczno – techniczny   
 
20 lipca 2017 r. (czwartek), Świetlica MUNTEK, ul. Krasińskiego 3, godz. 13.00-15.00     
„Sport to zdrowie” – gry, zabawy ruchowe   
 
21 lipca 2017 r. (piątek), Świetlice: filia Sokół, ul. Dukielska 73, OK3M ul. Pod Lodownią 12, godz. 10.00-15.00     
„Rywalizacja na całego i plusk do basenu dużego” – wyjazd do Wapiennego na rozgrywki sportowo-rekreacyjne i kąpiele  
w basenach   
  
Zapisy:  
Zapisy u instruktorów 
   
21 lipca 2017 r. (piątek), Świetlica MUNTEK, ul. Krasińskiego 3, godz. 13.00-15.00 
„Jaka to bajka” – czytamy fragmenty znanych bajek   
 
24 lipca 2017 r. (poniedziałek), GCK, ul. Michalusa 4, godz. 10.00-13.00     
Otwarte próby teatru „Otwarte drzwi” A Fredry „Gwałtu co się dzieje”   
 
24 lipca 2017 r. (poniedziałek), GCK, ul. Michalusa 4, godz. 11.00-12.00 
„Mikrofon dla wszystkich” –  śpiewanie ulubionych przebojów   
 
24 lipca 2017 r. (poniedziałek) ,Świetlica filia Sokół, ul. Dukielska 73, godz. 12.00-15.00 
„Mam pomysł na …” – konkurs na najciekawszą zabawę integracyjną   
 
24 lipca 2017 r. (poniedziałek),GCK, ul. Michalusa 4, godz. 14.00-17.00 - Warsztaty robotów dla dzieci i młodzieży  
w wieku od 5 do 16 lat   
Warsztaty robotów dla dzieci i młodzieży    
 
Zajęcia przeznaczone dla dzieci do lat 16 
 
Odpłatność: 
250 zł za 5 spotkań   
 
25 lipca 2017 r. (wtorek), Świetlice: filia Sokół, ul. Dukielska 73, OK3M ul. Pod Lodownią 12, godz. 11.00-15.00    
„Równo i gęsiego maszeruj kolego” – pieszy rajd – Folusz    
 
Zapisy:  
Zapisy u instruktora. 
   
25 lipca 2017 r. (wtorek), GCK, ul. Michalusa 4, godz. 10.00–11.30 „Powiedz innymi słowami” – drużynowe kalambury 
(sala teatralna)   
„Powiedz innymi słowami” – drużynowe kalambury (sala teatralna)   
 
25 lipca 2017 r. (wtorek), GCK, ul. Michalusa 4, godz. 11.00-12.00     
„Wakacyjna podróż z tańcem” – zajęcia taneczne    
Zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży 
 
25 lipca 2017 r. (wtorek), GCK, ul. Michalusa 4, godz. 14.00-17.00      
Warsztaty robotów    



 
Zajęcia przeznaczone dla dzieci do lat 16 
 
Odpłatność: 
250 zł za 5 spotkań   
 
26 lipca 2017r. (środa), GCK, ul. Michalusa 4, godz. 10.00-13.00   
„Teatr ognia” otwarte próby – Teatru Eksperymentalnego GCK „ERGO”    
 
Zajęcia przeznaczone dla dzieci od 14 lat   
 
26 lipca 2017r. (środa), GCK, ul. Michalusa 4, godz. 10.00-11.00       
„Wakacyjne przygody stonogi” – zajęcia teatralne dla dzieci   
 
Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku +7lat   
 
26 lipca 2017r. (środa), Świetlica OK3M: ul. Pod Lodownią 12, godz. 11.00-14.00 
Wyjście na kryta pływalnie &quot;Fala&quot; w Gorlicach   
 
26 lipca 2017r. (środa), Świetlice: filia Sokół , ul. Dukielska 73, godz. 12.00-14.00     
„Główka pracuje” – zabawy słowotwórcze   
 
26 lipca 2017r. (środa)GCK, ul. Michalusa 4, godz. 14.00-17.00     
Warsztaty robotów    
 
Zajęcia przeznaczone dla dzieci do lat 16 
 
Odpłatność: 
250 zł za 5 spotkań   
 
27 lipca 2017 r. (czwartek), GCK OK3M, ul. Pod Lodownią 12, godz. 11.00-13.00     
„Mocne uderzenie” – turniej cymbergaja o medal świetlicy OK3M   
 
27 lipca 2017 r. (czwartek), GCK, ul. Michalusa 4, godz. 14.00-17.00     
Warsztaty robotów    
 
Zajęcia przeznaczone dla dzieci do lat 16 
 
Odpłatność: 
250 zł za 5 spotkań   
 
28 lipca 2017 r. (piątek), Świetlica, filia Sokół, ul. Dukielska 73, godz. 12.00-14.00 
 „Barwny świat filmu” – wyjście na seans filmowy do kina „Kolory”    
 
Zapisy:  
Zapisy u instruktorów 
 
28 lipca 2017 r. (piątek), GCK, ul. Michalusa 4, godz. 14.00-17.00    
Warsztaty robotów    
 
Zajęcia przeznaczone dla dzieci do lat 16 
 
Odpłatność: 
250 zł za 5 spotkań   
 
31. lipca 2017 r. (poniedziałek), GCK, ul. Michalusa 4, godz. 10.00-13.00 
Otwarte próby teatru „Otwarte drzwi” A Fredry „Gwałtu co się dzieje”   
 
Świetlica, filia Sokół, ul. Dukielska 73, godz. 11.00-14.00     
„Artystyczna dusza” – zabawy plastyczne z wykorzystaniem figur geometrycznych     
 
     
  
 
    
   
Kontakt: 
www.gck.gorlice.pl 
18 353 56 95 

 

 

http://www.gck.gorlice.pl/

