
FERIE ZE STASZOWSKIM OŚRODKIEM KULTURY 
 

27 stycznia 2020 r. 

poniedziałek 

 I grupa 11.00- 12.15 

II grupa 12.30–13.45 

s. klubowa 

godz. 15.00-20.00 

Galeria „Piwnice” 

godz. 17.00 

s. widowiskowa 

 

 

Pracownia kreatywna – zajęcia plastyczne dla dzieci 

ilość miejsc ograniczona – zapisy do 22 stycznia 2020r. - telefon 15 864 41 12 wew. 23 

 

„zGRAne poniedziałki”- przyjdź i zagraj z przyjaciółmi w gry planszowe i karciane 

Zachęcamy do przynoszenia własnych gier planszowych 

Historia sztuki 

28 stycznia 2020 r. 

wtorek 

godz. 15.00-16.00 

Galeria „Piwnice” 

godz. 17.00 

s. widowiskowa 

godz. 17.00 

Prac. plastyczna 

 

 

Spotkanie z kulturą rycerską 

 

Bajkowa niespodzianka - projekcja  

 

„Twoją pasją jest rysunek?” -warsztaty z rysunku dla młodzieży – ilość miejsc ograniczona - zapisy 

29 stycznia 2020 r. 

środa 

godz. 14.30-17.00 

Galeria „Piwnice” 

godz. 17.00 

s. widowiskowa 

 

 

 

Gry planszowe dla dzieci i młodzieży 

 

Bajkowa niespodzianka - projekcja 

30 stycznia 2020 r. 

czwartek 

godz. 18.30 

s. klubowa 

Koncert dyplomowy ucznia Music Park 6 - Kacpra Raka 

 

31 stycznia 2020 r. 

piątek 

godz. 17.30 

s. widowiskowa 

 

 

„Jaś i drzewo fasolowe” - spektakl w wykonaniu aktorów Studia Teatralnego z Krakowa 

Dzieci – wstęp wolny/osoba dorosła 5 zł 

 



1 lutego 2020 r. 

sobota 

godz. 15.00-18.00 

s. kameralna 

 

Zabawy integracyjne z Grupą Animacyjną „Frajda” 

- zabawy ruchowe,  malowanie twarzy,  modelowanie balonów, bańki mydlane, masa dobrej zabawy 

Dzieci – wstęp wolny/osoba dorosła 5 zł 

2 lutego 2020 r. 

Niedziela 

 

------------- 

3 lutego 2020 r. 

poniedziałek 

 I grupa 11.00- 12.15 

II grupa 12.30–13.45 

s. klubowa 

godz. 15.00-20.00 

Galeria „Piwnice 

godz. 17.00 

s.widowiskowa 

 

 

Pracownia kreatywna – zajęcia plastyczne dla dzieci 

ilość miejsc ograniczona – zapisy do 22 stycznia 2020r. - telefon 15 864 41 12 wew. 23 

 

„zGRAne poniedziałki”- przyjdź i zagraj z przyjaciółmi w gry planszowe i karciane 

Zachęcamy do przynoszenia własnych gier planszowych 

Historia sztuki 

4 lutego 2020 r. 

wtorek 

s. widowiskowa 

 

 

 

 

 

 

godz. 17.00 

Prac. plastyczna 

PLAN NA KINO – PRZEDSTAWIAJĄ PROVIDENT I AXA – bilety do zakupu w dniu projekcji  

9.00 Tajni i fajni 

11.00 Nasze miejsce na Ziemi 

14.00 Jumanji: Następny poziom 

16.10 Tajni i fajni 

18.10 Mayday 

20.30 Psy 3. „W imię zasad” 

„Twoją pasją jest rysunek?” - warsztaty z rysunku dla młodzieży– ilość miejsc ograniczona - zapisy 

5 lutego 2020 r. 

środa 

godz. 17.30 

s. widowiskowa 

„Detektyw Zagadka na tropie”- spektakl w wykonaniu aktorów Studia Teatralnego KRAK-ART                        

z Krakowa 

Dzieci – wstęp wolny/osoba dorosła 5 zł 

6 lutego 2020 r. 

czwartek 

godz. 18.00 

s. widowiskowa 

„EDUKACYJNY TEATR MAGII” 

Recital iluzjonistyczny MISTRZA ŁUKASZA PODYMSKIEGO 

- duża dawka humoru 

- elementy dydaktyki i edukacji 



 

 

- pamiątkowe upominki w formie autografu 

- wspólny występ dzieci z Mistrzem  

Dzieci – wstęp wolny/osoba dorosła 5 zł 

7 lutego 2020 r. 

piątek 

godz. 17.00 

s. widowiskowa 

II Staszowski Festiwal Zespołów Muzycznych – „Młoda muzyka” - celem festiwalu jest promocja, konfrontacja 

zespołów młodzieżowych. 

8 lutego 2020 r. 

sobota 

godz. 15.00-18.00 

s. kameralna 

Zabawa karnawałowa z Ruphertem i Rico   

Występy cyrkowe, zabawy, konkursy w wykonaniu CLOWN CIRCUS SHOW 

Dzieci – wstęp wolny/osoba dorosła 5 zł  

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 


