
Oświęcimskie Centrum Kultury  
Jędrzeja Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim 

Wakacje z Oświęcimskim Centrum Kultury 2017 

 

 
1.Wakacje w dżungli  
  
3.07 do 14.07 godz. 10:00-11:30 (Wielka scena dżungli - zajęcia teatralne zakończone spektaklem) 
 
Podczas dwutygodniowych zajęć dzieci oswoją się ze sceną, poznają zasady ruchu i mowy scenicznej, metody walki z tremą 
podczas wystąpień, przygotują kostiumy i scenografię oraz spektakl teatralny, który zaprezentują na zakończenie zajęć dla 
zaproszonych przez siebie gości.     
 
24.07 godz. 10:00-11:30 (Wężowa kraina  zajęcia plastyczne) 
Dzieci wykonają maskotkę w kształcie węża, która będzie praktyczną ozdobą ich pokoju. 
 
25.07 godz. 10:00-11:30 (Spacer przez dżunglę  zajęcia plastyczne) 
Podczas zajęć dzieci stworzą wielką mapę dżungli.     
 
10.08 godz. 10:00-11:30 (Tajemnice dżungli  gry i zabawy)   
 
17.08 godz. 10:00-11:30 (Wyścigi w dżungli  zajęcia sportowe)  
 
23-25.08 godz. 10:00-11:30 (Skarby dżungli  zajęcia plastyczne) 
 
Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 6 – 12 la 

Zapisy: 
zapisy od 26 czerwca w Informacji OCK, (33) 8422575, 8424461   

 

Odpłatność: 

Brak informacji 

 
 
2.Wakacyjne warsztaty artystyczne   
  
8.07 godz. 10:00-14:00 Salon wakacyjny  warsztaty plastyczne - rysunek i techniki mieszane   
  
15.07 godz. 10:00-14:00 Salon wakacyjny  warsztaty plastyczne - malarstwo    
Tematem warsztatów będzie martwa natura, rysunek i malarstwo na podstawie obserwacji z natury. Uczestnicy - początkujący  
i zaawansowani - będą mogli zapoznać się z różnymi technikami plastycznymi. Warsztaty szczególnie polecane osobom, które 
chciałyby kontynuować rozwój swoich zainteresowań artystycznych w roku szkolnym 2017/2018. Mile widziane wszelkie - 
ulubione materiały rysunkowe i malarskie.    
 
18.07 do 21.07 godz. 9:00-13:30 (Robimy film! Warsztaty zakończone realizacją filmu - premiera filmu 22.07 godz. 12:00)   
Podczas czterodniowych warsztatów jego uczestnicy poznają podstawy produkcji filmowej, wykonają własną adaptację działa 
filmowego, wezmą udział w castingu do ról filmowych, samodzielnie wykonają rekwizyty i scenografię do filmu, poznają w 
praktyce pracę reżysera, operatora filmowego, dźwiękowca, oświetleniowca i aktora oraz będą mogli obejrzeć efekty swojej 
pracy na ekranie kinowym podczas uroczystej premiery, na którą zaproszą swoich gości.     
 
Warsztaty filmowe skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 10-14 lat 
 
9.08 godz. 10:00-11:30 Muzyka  warsztaty muzyczne    
Dzieci poznają wybrane instrumenty muzyczne, poznają ich brzmienie i sami spróbują na nich zagrać.  
 
 
Zajęcia skierowane są do młodzieży w wieku 13+ 

Zapisy: 
zapisy od 26 czerwca w Informacji OCK, (33) 8422575, 8424461   

 

Odpłatność: 

Opłata w wysokości 10zł 

 

 
 
 
 
 
  
   



3.Wakacyjne Nasze Kino    
 

Zajęcia bez ograniczeń wiekowych 

Zapisy: 
zapisy od 26 czerwca w Informacji OCK, (33) 8422575, 8424461   

 

Odpłatność: 

Cena biletów po obniżonej cenie dla dzieci i młodzieży szkolnej   
 
 
4.Wakacyjna strefa taniego kina  
 
Zajęcia bez ograniczeń wiekowych 

Odpłatność: 

Bilety w cenie 5zł 

 

 
5. Wakacje z fantastyką 
    
1.07 godz. 14:00  Spotkanie z amerykańskimi superbohaterami”   otwarcie II części wystawy poświęconej historii komiksowego 
wydawnictwa Marvel pt. „Wojownicy Kung-Fu, mutanci i Sekretne Wojny - wydawnictwo Marvel w latach 70-tych  
i 80-tych” (wystawa do 23.07), prelekcja „TM-Semic, czyli nostalgiczna podróż do przeszłości” i konkurs wiedzowy „Sekrety 
Gotham” dotyczące historii amerykańskiego komiksu oraz konsolowy turniej w grę „Injustice”.   
 
 
20.08 godz. 16:00 „Urodziny Cthulhu”   (spotkanie - dla młodzieży 16+ - poświęcone postaci H.P. Lovecrafta - amerykańskiego 
klasyka opowieści grozy) Spotkanie odbędzie się na cześć jego urodzin i przypadającej w 2017 roku 100. rocznicy literackiego 
debiutu. Imprezie towarzyszyć będą prelekcje, konkurs wiedzowy, w gry inspirowane twórczością Lovecrafta. 
 
Wakacyjne spotkania Oświęcimskiego Klubu Fantastyki wzbogacą: – prezentacje i turnieje kolekcjonerskich gier karcianych, 
m.in.: „Magic: the Gathering” i „Veto!”, a także turnieje gier planszowych i bitewnych,  – spotkania poświęcone popularyzacji gier 
fabularnych (RPG): sesje różnych systemów otwarte dla każdego, prelekcje, konkursy wiedzowe,  – spotkanie popularyzujące 
literaturę fantastyczną, m.in. poświęcone J.R.R. Tolkienowi,  – prelekcje i konkursy z nagrodami dotyczące różnych aspektów 
kultury Japonii, w tym mangi i anime,  – możliwość nieodpłatnego korzystania z klubowych zasobów gier.   
 
 
Zajęcia skierowane są do młodzieży w wieku 13+ 

 
 
6. Wakacyjne imprezy plenerowe   
 
6.07 godz. 16:30-19:30 Wodne rozmaitości  program animacyjny dla dzieci w wykonaniu Teatru Aplauz, podczas których dzieci 
będą wykonywały pachnące, kolorowe, musujące kule do kąpieli, będą dekorowały drewniane zawieszki morskich zwierzątek 
oraz posadzą fasolę na wodnym podłożu i ozdobią doniczki. 
    
28.08 godz. 15:00-19:00 Bajeczna Fiesta  dmuchańce, animacje dla dzieci, interaktywny spektakl w wykonaniu Teatru 
Kultureska pt. &quot;Bajeczna Fiesta&quot; 
Bajeczna Fiesta to spektakl pełen muzyki i animacji dla najmłodszych. Będzie kolorowo i wesoło, będzie szaleństwo i zabawa! 
Dzieci razem z Jelonkiem Bronkiem, Biedronką Ilonką i Pszczółką Julką będą śpiewać, pląsać, a także urządzać wesoły 
taneczny korowód. Obok dobrego humoru nie zabraknie również treści wychowawczych i edukacyjnych. Bohaterowie spektaklu 
udowodnią, że w życiu warto uwierzyć w siebie i swoje możliwości – bo tylko wtedy można być kim tylko się chce  
– czarodziejem, tancerzem, a nawet... superbohaterem, a także przypomną jak dbać o przyrodę i jak uczynić świat 
piękniejszym. 
 
10.08 godz. 10:00-11:30 Tajemnice dżungli  gry i zabawy   
Dzieci spędzą czas rozwiązując rebusy, krzyżówki, a także będą uczestniczyć w kreatywnych zabawach oraz grach 
rozwijających wyobraźnię i zdolności manualne.    
  
17.08 godz. 10:00-11:30 Wyścigi w dżungli    zajęcia sportowe   
Podczas zajęć dzieci aktywnie spędzą czas poznając sportowe konkurencje i rywalizując fair play.     
 
23-25.08 godz. 10:00-11:30 Skarby dżungli  zajęcia plastyczne   
Dzieci w ciągu trzech dni stworzą przestrzenną dżunglę. Wykonają i ozdobią szablony zwierząt, a także przygotują skarby, które 
można znaleźć w dżungli.    
 
 
Kontakt:  
www.ock.org.pl 
 
tel. (33) 8422575, 8424461   

http://www.ock.org.pl/

