
FERIE ZIMOWE 2017 r. – „Ferie na plaży” 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W GŁOGOWIE 

 
IMPREZY – Miejski Ośrodek Kultury 

 

14.02.2017 r. – Głogowski Apel Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, godz. 16.00 – 

One Billion Rising - Nazywam się Miliard, to przeciw przemocowy protest w formie 

tańca, plac przed MOK, wykład, happening, dyżur specjalisty, główny organizator: 

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa”, współorganizatorzy: MOK 

Głogów, Anima Danza. 

 

17.02.2017 r. – POWARSZTATOWY POKAZ CYRKOWY  

Zakończenie warsztatów cyrkowych, sala widowiskowa MOK  

godz. 17.00 – wstęp wolny, występ instruktora prowadzącego warsztaty cyrkowe 

Łukasza Witkowskiego - FRIKart i uczestników warsztatów. 

 

23.02.2017 r. – DKF Szpula, film pt. „MOONLIGHT”, sala widowiskowa MOK, 

godz. 20.00, bilety: 15zł/osoba. 

 

25.02.2017 r. – Koncert Karnawałowy w Stylu Weneckim, sala widowiskowa 

MOK, bilet: 80zł/parter, 70zł/balkon. 

 

26.02.2017 r. – Dolnośląski Festiwal Kultury Harcerskiej „Parasol”, godz. 9.00, 

sala widowiskowa MOK, organizator: Komenda Hufca ZHP. 

 

 

 
WARSZTATY  I ZAJĘCIA w Miejskim Ośrodku Kultury 

 
13.02.2017 r. – 17.02.2017 r. – Zimowisko Artystyczne 

 – I grupa – dzieci 6 -7 lat, (liczba dzieci: max.20) opiekun: Agnieszka 

Lewandowska 

 – II grupa – dzieci 8-10 lat, (liczba dzieci: max.20) opiekun: Joanna Kinder 

 Opłata za 1 dziecko za całe zimowisko – 50 zł 

 

20.02.2017 r. – 24.02.2017 r. - Zimowisko Artystyczne 

– I grupa – dzieci 6 -7 lat, (liczba dzieci: max.20) opiekun: Katarzyna 

Krawczonek 

– II grupa – dzieci 8-10 lat, (liczba dzieci: max.20) opiekun: Monika Majkowska 

i Ewa Kobiałka 

Opłata za 1 dziecko za całe zimowisko – 50 zł 

 

Zajęcia rozpoczynać się będą o godz. 9.00 dla grup młodszych i o godz. 10.00 dla 

grup starszych, od projekcji bajki dostosowanej do grupy wiekowej. W tematyce 



tejże bajki zostaną poprowadzone w danym dniu zajęcia z dziedziny muzyki, teatru, 

plastyki i tańca przez instruktorów MOK. Dzieci pozostają pod opieką instruktorów 

od godziny 9.00 - 13.00 (grupa młodsza) oraz od 10.00 - 14.00 (grupa starsza), 

również w czasie przerw i przemieszczania się między salami. Każdego dnia 

zimowiska, dla każdej grupy przewidziana jest skromna przekąska w formie 

drożdżówki czy jabłka i napoju, dzieci będą objęte ubezpieczeniem. W piątek dzieci 

odbywają wycieczkę - w I tygodniu do Klubu Cross-Fit, w II - do Teatru Capitol we 

Wrocławiu. 

 

 

1. 13.02 – 24.02. 2017 r.,  „Ferie na plaży” - hol I piętro MOK  

– godz. 9.00 – 14.00 

 

PLASTYKA 

2. 13.02 – 16.02.2017 r., „Ferie na plaży” – hol I piętro MOK,  

godz. 12.00 - 13.00,  

prowadząca: Joanna Kinder. 

3. 13.02 – 16.02. 2017 r., „Teatralne Wariacje” – sala widowiskowa –  

godz. 10.00 – 11.30, zajęcia teatralno-plastyczne dla dzieci 9 -13 lat, 

prowadząca: Agnieszka Wilczyńska-Urbanowska. 

4. 13.02 – 16.02. 2017 r., „Drzewko Szczęścia” – sala plastyczna –  

godz. 12.30 – 13.30, wspólne tworzenie wielkiego, papierowego drzewka 

szczęścia, na którym każde dziecko tworzy swoje liście, oznaki szczęścia. 

Warsztaty plastyczne dla dzieci 7 -10 lat,  

prowadząca: Agnieszka Lewandowska. 

5. 13.02 – 16.02.2017 r., Pracownia 45 –  

godz 10.00 – 12.00, otwarte zajęcia plastyczne,  

prowadzące: Karolina Wójcik. 

6. 20.02 – 21.02.2017 r. „Zimowe Łapkodzieło” – Pracownia 45,  

godz. 10.00 – 11.00, warsztaty plastyczne dla dzieci,  

prowadząca: Joanna Kinder. 

7. 20.02 – 21.02.2017 r. „Mroźna mapa miasta” – Pracownia 45,  

godz. 11.00 – 12.00, warsztaty plastyczne dla dzieci,  

prowadząca: Joanna Kinder. 

 

 

TANIEC 

1. 13.02. – 15.02.2017 r., „Tańce i zabawy” – sala baletowa,  

godz. 10.00 – 10.45, zajęcia taneczne dla dzieci 5-7 lat,  

prowadząca: Małgorzata Łętkowska. 

2. 13.02. – 15.02.2017 r., „Tańce i zabawy” – sala konferencyjna,  

godz. 11.00 – 11.45, zajęcia taneczne dla dzieci w wieku 8 -12 lat, 

prowadząca: Małgorzata Łętkowska. 

3. 20.02 – 24.02.2017 r., „Tańce i zabawy” – sala baletowa,  

godz. 10.00 -10.45, zajęcia taneczne dla dzieci 5-7 lat,  



prowadząca: Monika Korycińska. 

4. 20.02. – 24.02.2017 r., „Tańce i zabawy” – sala konferencyjna,  

godz 11.00 - 11.45, zajęcia taneczne dla dzieci 8-12 lat,  

prowadząca: Monika Korycińska. 

 

TEATR 

20.02 – 23.02.2017 r., „Etiudy teatralne” – sala widowiskowa, 

godz. 11.00 - 12.00, sztuka improwizacji, warsztaty dla dzieci 7-13 lat, 

prowadzący: Michał Wnuk. 

    

    MUZYKA 

 11.02. – 12.02.2017 r. – „Kreatywne Warsztaty Wokalne” - Studio Talentów 

 MOK, godz. 10.00 – 20.00, Wentylatornia,  

 prowadząca: Dorota Drozd. 
 

 

 

 

FERIE 2017 W MCK MAYDAY 

 

IMPREZY – MCK MAYDAY 

 

 

11.02.2017 r. – godz 19.00, SARSA  - Koncert Walentynkowy,  

bilety: 30 zł/przedsprzedaż, 40 zł/w dniu koncertu. 

15.02.2017 r. – godz 17.00, BAL SENIORA, impreza karnawałowa dla Miejskiego 

Klubu Seniora przy MCK Mayday, zespół: Konglomerat, wstęp 15 zł/osoba.  

Koordynator: Jacek Olszewski. 

17.02.2017 r. – godz 19.00, MADE , koncert charytatywny, organizator: Hufiec ZHP 

Głogów 

24.02.2017 r. – koncert – FISZ EMADE - TWORZYWO, godz. 20.00,  

bilet: 40 zł/przedsprzedaż, 50zł/w dniu koncertu. 

 

WARSZTATY I ZAJĘCIA – MCK MAYDAY 

 

 
 

1. 13.02 – 17.02. 2017 r. – Warsztaty Cyrkowe, sala koncertowa , godz 10.00 – 

 13.00, w programie: rozgrzewki integracyjne w oparciu o zabawy cyrkowe, 

 nauka żonglowania pałeczkami, diabolo, flowerstick, chustkami żonglerskimi, 

 nauka chodzenia na szczudłach, nauka chodzenia po linie, nauka kręcenia 

 talerzykiem ekwilibrystycznym, rowerki Redallo.  

Prowadzący: FRIKart / ŁUKASZ WITKOWSKI 

2. 13.02. – 16.02.2017 r. – LIN 3D (Laboratorium innowacji) – warsztaty 

druku przestrzennego 3D - sala multimedialna, godz. 13.00 - 14.30, autorskie 



warsztaty animacyjno-edukacyjne z wykorzystaniem 3Doodler Create, czyli 

pióra ręcznego 3D. Indywidualna realizacja własnych projektów i nauka 

tworzenia rzeźb przestrzennych. Warsztaty dla młodzieży 12+.  

Prowadzący: Rafał Pawlak, koszt: 30zł za osobę. Ilość miejsc ograniczona. 

3. 13.02 – 17.02. 2017 r. – „Opowieści dziwnej treści”,  

godz. 10.00 – 10.45 oraz  11.00 – 11.45,  

zajęcia plastyczne na bazie tekstów literackich dla dzieci 7-10 lat  

– sala plastyczna –  

prowadząca: Bożena Rudzińska. 

5. 13.02 – 17.02. 2017 r. - „Nutka i kredka” - zajęcia plastyczno-muzyczne dla 

 dzieci, sala plastyczna, godz. 12.00 – 13.00. 

 prowadzący: Jacek Olszewski    

6. 13.02 – 17.02. 2017 r. – Pracownia Słowa,  

godz. 12.30 – 14.00, konsultacje indywidualne dla recytatorów 11-15 lat,  

pok. 19, prowadząca: Bożena Rudzińska. 

7. 20.02 – 23.02.2017 r. – „W krainie tańca”, sala fitness, godz. 10.00 - 11.00 

 (23.02 - w godz. 12.00 -13.00), otwarte zajęcia z tańca współczesnego dla 

 dzieci 7-10 lat,  

prowadząca: Sara Matelska. 

8. 20.02 – 23.02.2017 r. – „You Can Dance”, sala fitness, godz. 11.00 – 12.00 

 (23.02 - w godz. 13.00 – 14.00), otwarte zajęcia z tańca współczesnego dla 

 dzieci i młodzieży w wieku 11+ 

prowadząca: Sara Matelska. 

9. 20.02 – 23.02.2017 r. – „Szalona lokomotywa”, sala koncertowa,  

godz 10.00 - 10.45, zabawy animacyjno- teatralne w oparciu o tekst J. Tuwima, 

„Lokomotywa“ – dzieci 7-10 lat,  

prowadząca: Bożena Rudzińska. 

10. 20.02 – 23.02.2017 r. – „Uśmiechnięta bajka”, sala plastyczna,  

godz. 10.00 - 11.30, zajęcia plastyczne dla dzieci 6-10 lat,  

prowadząca: Agnieszka Wilczyńska-Urbanowska. 

 11. 20.02 – 23.02.2017. – „Zaczarowana walizka“, sala koncertowa,  

godz. 11.30 - 13.00, zajęcia teatralne dla dzieci 9-13 lat,  

prowadząca: Agnieszka Wilczyńska-Urbanowska. 

12.  21.02 – 23.02.2017 r. – „Pomaluj mój świat”, sala koncertowa,  

godz. 13.00 – 15.00, warsztaty interdyscyplinarne dla Wolontariuszy MOK, 

młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Kreatywne warsztaty dla 

młodzieży polegające na ich subiektywnej interpretacji wybranych dzieł sztuki, 

przedstawionych w formie zdjęć we współczesnej formie.  

Prowadzące: Agnieszka Lewandowska, Karolina Wójcik. 

 


