
Pałac Kultury Zagłębia ARTYSTYCZNE FERIE Z PKZ 2019 
Tydzień I  (11.02-17.02.2019) 

 
 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 
Kino KADR  
32 733 88 15 
www.palac.art.pl 

FILMOWE  FERIE       09-17.02.2019 

Sobota, niedziela -  godz. 17:00   /   poniedziałek - piątek – godz. 11:00, 14:30, 17:00 
Program i ceny biletów w trakcie przygotowania     

Pałac Kultury 
Zagłębią 
32 733 88 07 
www.palac.art.pl 

STREET DANCE - 
warsztaty tańca hip-hop 

i breakdance dla dzieci od 

8 lat 
11:00 – 13:00 

STREET DANCE - 
warsztaty tańca hip-hop  

i breakdance dla dzieci od 

8 lat 
11:00 – 13:00 

STREET DANCE - 
warsztaty tańca hip-hop 

i breakdance dla dzieci od 

8 lat 
11:00 – 13:00 

STREET DANCE – 
warsztaty tańca hip-hop 

i breakdance dla dzieci od 

8 lat 
11:00 – 13:00 

STREET DANCE - 
warsztaty tańca hip-hop 

i breakdance dla dzieci od  

8 lat 
11:00 – 13:00 

PKZ DK 
Ząbkowice 
32 733 87 90 
 
10:00 – 14:00 

Spotkanie z górnikiem 

(poznajemy pracę oraz 

tradycje górnicze).  

„Piórkiem i węglem” – 

warsztaty plastyczne oraz 

wystawa prac. 

Wyjazd do kina na seans 

filmowy oraz  zwiedzanie 

Galerii Sztuki w PKZ. 

Wycieczka autokarowa 

do Sztolni Królowej Luizy, 

zwiedzanie trasą „Sztolnia 

z Panem Kleksem” oraz 

udział w warsztatach 

edukacyjnych.  

Witajcie w naszej bajce - 

warsztaty plastyczne 

„Akademia Pana Kleksa”. 

Pokaz i warsztaty 

brazylijskiej sztuki walki 

Capoeira. Walentynkowe 

niespodzianki. 

Wycieczka autokarowa 

do Kampusu Eureka w 

Żarkach: interaktywne 

zaj. w Multimedialnym 

Starym Młynie oraz 

warsztaty „Wesołe cudaki 

i zwierzaki z siana”. 
PKZ KO Krąg 
32 733 87 96 
 
10:00 – 14:00 
 

Dzień integracyjny – gry, 

zabawy i konkursy. 
Zasady bezpieczeństwa w 

czasie ferii. Warsztaty 

plastyczne. 

Wyjazd do kina na seans 

filmowy. 

Spotkanie z grupą 

paramilitarną F.E.A.R. – 
pogadanka, prezentacja 

mundurów i sprzętu do 

gier ASG. Poszukiwanie 

złota – gra klubowa 

Warsztaty robienia 

misiów lub wycieczka do 
Studia Filmów 

Rysunkowych Bielsko-

Biała 

Zabawy, konkursy oraz 

animacje w Bawilandii na  
podsumowanie 

Artystycznych  Ferii  

PKZ KO Zodiak 
32 733 87 97 
 
10:00 – 14:00 
 

Odkrywanie talentów – 

warsztaty projektowania 

koszulki klubowej ,,Ferie 

2019” lub wyjście do kina 

PKZ na seans filmowy 

Warsztaty artystyczne -

malowanie na porcelanie. 

Zwiedzanie ekspozycji na 

Zamku w Będzinie oraz 

zapoznanie się z historią 

Zagłębia. 

Wyjazd do TDZ na bajkę,  

udział w lekcji teatralnej 

w formie spaceru z 

przewodnikiem. 

 

Wyjazd do Galerii Figur 

Stalowych w Gliwicach, 

zwiedzanie ekspozycji. 

Zwiedzanie pawilonów z 

roślinami w Palmiarni.  

Zajęcia rekreacyjn0-

ruchowe w Kręgielni 

NEMO,  promowanie 

aktywnego wypoczynku. 

 

PKZ ŚŚ 
Strzemieszyce 

Zajęcia animacyjne, 

rekreacyjno-ruchowe w 

Sosnowieckie Centrum 

Sztuki – Zamek Sielecki – 

Dzień Pizzy - warsztaty 

kulinarne w pizzerii 

Wyjazd do Galerii Figur 

Stalowych w Gliwicach, 

Wyjazd do kina na seans 

filmowy, zakończenie 



Małe  
32 733 87 88  
 
10:00 – 14:00 

Fitness Klubie Salsa oraz 
karnawałowy Kinderbal. 

zwiedzanie i oglądanie 
wystaw oraz warsztaty 

linorytu lub monotypii.  

Moscva oraz warsztaty 
plastyczne zimowy 

bałwan. 

zwiedzanie ekspozycji. 
Zwiedzanie pawilonów z 

roślinami w Palmiarni. 

artystycznych ferii 
warsztatami plastycznymi 

– pouring. 

PKZ ŚŚ Rudy  
32 733 87 86 
 
10:00 – 14:00 

Warsztaty ceramiczne - 

poznanie różnych technik 

pracy z gliną, krótka 

historia ceramiki oraz 

twórcze lepienie prac. 

Warsztaty przyrodnicze  

„Zimowe kłopoty 

ptaków” - budowa 

karmników dla ptaków z 

rzeczy, które wydają się 
być odpadami . 

Akademia Taneczna w 

Centrum Formy w DG. Na 

zajęciach dzieci poznają 

głównie technikę tańca 

klasycznego oraz  style 
tańca nowoczesnego. 

Walentynkowe warsztaty 

z quillingu, warsztaty 

szachowe lub wycieczka 

do Studia Filmów 

Rysunkowych Bielsko-
Biała 

Zajęcia rekreacyjno-

ruchowe w Laserowym 

Paintball w Sosnowcu na 

podsumowanie ferii. 

 

PKZ ŚŚ 
Okradzionów  
32 733 87 85 
 
10:00 – 14:00 

Zajęcia integracyjne. 
”Zimowa galeria sztuki” 

czyli zajęcia plastyczne o  

tematyce zimowej.  

Maski karnawałowe 
warsztaty plastyczne. 

Bajkowy Zabawa 

Karnawałowy. 

Warsztaty taneczne z 

instruktorem. 

Akademia Taneczna w 
Centrum Formy w DG. Na 

zajęciach dzieci poznają 

głównie technikę tańca 

klasycznego oraz  style 

tańca nowoczesnego. 

Warsztaty DECOUPAGE-
walentynkowy upominek 

lub wycieczka do Studia 

Filmów Rysunkowych 

Bielsko-Biała 

Zajęcia rekreacyjno-
ruchowe w Laserowym 

Paintball w Sosnowcu na 

podsumowanie ferii. 

 

 
Tydzień II (18-24.02.2019) 

 
 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 
Kino KADR  
32 733 88 15 
www.palac.art.pl 

FILMOWE  FERIE       18 – 24.02.2019 

Sobota, niedziela -  godz. 17:00   /   poniedziałek - piątek – godz. 11:00, 14:30, 17:00 

Program i ceny biletów w trakcie przygotowania     

 

Pałac Kultury 
Zagłębią 
32 733 88 07 
www.palac.art.pl 
 

„Wypukłe i wklęsłe”: 

zajęcia ceramiczne – 

płaskorzeźba,  warsztaty 

plastyki 3D dla dzieci od 

7-14 lat 

15:30-17:00 

„Wypukłe i wklęsłe”: 

zajęcia ceramiczne – 

forma przestrzenna, 

warsztaty plastyki 3D dla 

dzieci od 7-14 lat 

15:30-17:00 

„Wypukłe i wklęsłe”: 

zdobienie form 3D, 

warsztaty plastyki 3D dla 

dzieci od 7-14 lat 

15:30-17:00 

„Wypukłe i wklęsłe”: 

kompozycja plastyczna na 

płaszczyźnie, warsztaty 

plastyki 3D dla dzieci od 

7-14 lat 

15:30-17:00 

„Wypukłe i wklęsłe”: 

mozaika szklana, 

warsztaty plastyki 3D dla 

dzieci od 7-14 lat 

15:30-17:00 

Techniki malarskie: 

akwarela, warsztaty dla 

Techniki malarskie: 

gwasz, warsztaty dla 

Techniki malarskie: 

tempera, warsztaty dla 

Techniki malarskie:  

akryl, warsztaty dla 

Techniki malarskie: 

techniki mieszane, 



dorosłych 
17:30-20:00 

dorosłych 
17:30-20:00 

dorosłych 
17:30-20:00 

dorosłych 
17:30-20:00 

warsztaty dla dorosłych 
17:30-20:00 

PKZ ŚŚ Antoniów  
32 733 87 80 
 
10:00 – 14:00 

„Zimowa melodia” -
warsztaty wokalne z 

karaoke oraz warsztaty z 

rysunku „Zimowa 

architektura”. 

Wyjazd do kina na seans 
filmowy oraz  zwiedzanie 

Galerii Sztuki w PKZ. 

Wycieczka do Muzeum 
Sztuki i Techniki 

Japońskiej „Manggha”,  

zwiedzanie Krakowa. 

Zajęcie rekreacyjno-
ruchowe w Hali 

Widowiskowo-Sportowej 

Centrum. 

Sztuka Japońska 
warsztaty z kaligrafii 

japońskiej –   japońskie 

akwarele i origami 

PKZ ŚŚ Błędów  
32 733 87 81 
 
10:00 – 14:00 

„Poznajmy się” zabawy 

integracyjne, rozmowa na 

temat bezpieczeństwa 

podczas zimowych zabaw 

zajęcia plastyczno-

techniczne „Imiona”.            

„Łączy nas piosenka”,  

indywidualne występy 

artystyczne (śpiew i gra 

na instrumentach) – 

karaoke.  
 

„Bajkowo – szachowo - 

artystycznie”: poranek 

filmowy oraz rozgrywki 

szachowe o tytuł „Mistrza 

świetlicy”. Układanie 

puzzli w 3D.  

„Dzień kreatywny”, 

wykonanie zimowych 

breloczków - śnieżynek z 

plastikowych koralików 

oraz tworzenie z filcu – 

zestawy kreatywne. 

„Pamiątka z ferii”, 

warsztaty decoupage 

„Pamiątkowy kubek” oraz 

zabawy animacyjne na 

zakończenie ferii. 

PKZ ŚŚ Tucznawa  
32 733 87 89 
 
10:00 – 14:00 

Zajęcia organizacyjne - 

ułożenie regulaminu 

bezpiecznego spędzenia 
czasu. Warsztaty z 

kaligrafii japońskiej oraz 

zajęcia z origami - sztuki 

składania papieru. 

Warsztaty „Z tańcem 

szkockim za pan brat”- 

nauka prostych tańców 
szkockich. Zapoznanie z 

kulturą i muzyką szkocką, 

pokaz gry na dudach.  

Wycieczka do Muzeum 

Sztuki i Techniki 

Japońskiej „Manggha”,  
zwiedzanie Krakowa. 

Warsztaty witrażu: 

„Szklane mozaiki” oraz 

witrażowe lampiony 
zdobione farbami 

witrażowymi. 

Wyjazd do kina na seans 

filmowy oraz  zwiedzanie 

Galerii Sztuki w PKZ. 

PKZ ŚŚ Łęka  
32 733 87 83 
 
10:00 – 14:00 

Warsztaty manualne -  

wykonanie bałwanków na 

kilka sposobów, min.: ze 

styropianowych kul, 

plastikowych kubków 

oraz masy solnej. 

Warsztaty decoupage 

„Zimowe lampiony”- 

zdobienie szklanych 

przedmiotów w technice 

serwetkowej. 

Wycieczka autokarowa 

do Gliwic, zwiedzanie 

Galerii Figur Stalowych.  

 

Zajęcia rekreacyjne w 

Kręgielni „Ośmiornica”. 

Warsztaty artystyczne: 

motywy zimowe z 

koralików PYSSLA - oraz 

klejenie trójwymiarowych 

śnieżynek z papieru. 

PKZ ŚŚ Łosień  
32 733 87 84 
 
10:00 – 14:00 

Zabawy i gry integracyjne,   

układanie puzzli oraz  

warsztaty plastyczne – 
zima za oknami technika 

dowolna 

Warsztaty manualne DIY:  

bałwanki, śnieżynki  itp. 

Układanie wzorów z 
koralików PYSSLA. 

Wycieczka autokarowa 

do Gliwic, zwiedzanie 

Galerii Figur Stalowych.  
 

Rozgrywki w bowlinga w 

Kręgielni Nemo. 

Warsztaty taneczne oraz 

warsztaty szachowe - 

wiedza w teorii i 
praktyce. 

PKZ ŚŚ Kuźniczka 
Nowa  
32 733 87 82 

Zajęcia rekreacyjne w 

Kręgielni „Ośmiornica”. 

Warsztaty artystyczne  

w technice pouringu, 

Wyjazd do kina na seans 

filmowy oraz  zwiedzanie 

,,Karnawałowe Warsztaty 

Kulinarne’’- wyrabianie 

,,W zdrowym ciele 

zdrowy duch’’ - zabawy 



 
10:00 – 14:00 

tworzymy obraz na 
płótnie, kafelekach oraz 

drewnie.. 

Galerii Sztuki w PKZ. ciasta i smażenie  
pączków pod czujnym 

okiem Pań z KGW. 

ruchowe w plenerze oraz 
zajęcia plastyczne. 

PKZ KO Unikat 
32 733 87 98 
 
10:00 – 14:00 

Zajęcia integracyjne, 

warsztaty plastyczne, gry 

i zabawy świetlicowe. 

Zajęcia animacyjne w 

Laserhouse. 

Wyjazd do kina na seans 

filmowy oraz  zwiedzanie 

Galerii Sztuki w PKZ. 

Zwiedzanie wystawy 

stałej w Pałacu 

Mieroszewskich oraz 

zajęcia w kręgielni. 

Wycieczka autokarowa 

do Chlebowej Chaty, 

poznanie przedmiotów 

codziennego użytku 

dawnej wsi polskiej.  
PKZ KO Helikon 
32 733 87 95  
 
10:00 – 14:00 

Gry i zabawy integracyjne 

oraz warsztaty 

plastyczno-muzyczne. 

Wyjazd do Laserhouse - 

nauka zasad fairplay oraz 

działań w grupie. 

Warsztaty muzyczne - 

animacje i zabawy oraz 

zajęcia manualno-

plastyczne. 

Wycieczka do Teatru 

ATENEUM, spektakl dla 

dzieci połączony z 

warsztatami teatralnymi. 

Wyjazd do kina na seans 

filmowy oraz  zwiedzanie 

Galerii Sztuki w PKZ. 

 
 


