
Ferie z Domem Kultury Chwałowice – 11-22 lutego 2013 r. 

 

Zajęcia plastyczne, ceramiczne, warsztaty break dance i reporterskie, wycieczki, projekcje filmów - 

to tylko niektóre atrakcje dla dzieci i młodzieży przygotowane na czas ferii (od 11 do 22 lutego) 

przez Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach  (Rybnik ul. 1 Maja 91, tel. 32 4216222) 

 

Szczególnie polecamy i zapraszamy dzieci na: 

- Ostatkowy bal przebierańców dla dzieci, który poprowadzi Klaun Dyzio.  

W programie: gry, wesołe zabawy, konkursy, tańce i  inne atrakcje oraz poczęstunek. 

12 lutego - wtorek,  godz.17.00-19.00 - Wstęp wolny! 

 

- Wycieczkę do zagrody edukacyjnej „Kuźnia u Kowola” w Kuźni Raciborskiej 

W programie wycieczki: zwiedzanie zespołu klasztorno-pałacowego i bazyliki w Rudach  z 

przewodnikiem, zwiedzanie gospodarstwa i małego muzeum sprzętów domowych, lekcja siodłania, 

oporządzania konia i przejażdżka w siodle, strzelanie i mały survival, rzut granatem - prowadzenie 

kpt. GROM Jacek Robert, przejażdżka po lasach rudzkich  wozem lub saniami, spotkanie z  

florystyką "Jak zrobić coś z niczego” w ramach szkoły młodego ekologa, ognisko z pieczeniem 

kiełbasy, omówienie zajęć i wręczenie certyfikatów, gawęda o Śląsku i ekologii. 

14 lutego - czwartek,  wyjazd o godz. 9.00,  powrót ok. godz. 15.00. - Cena wycieczki: 25 zł.  

Zapisy na wycieczkę do 06.02.2013r . Konieczna pisemna zgoda rodziców/opiekunów na wyjazd - 

do pobrania w sekretariacie Domu Kultury lub na stronie: www.dkchwalowice.pl . 

 

- Warsztaty reporterskie z rybnickimi dziennikarzami: 

15 lutego - piątek, godz. 11.30-13.00  

- prowadzi pan Arkadiusz Żabka - dziennikarz  „Radia 90 FM”  

19 lutego - wtorek, godz. 11.30-13.00 

- prowadzi pan Wacław Wrana  - dziennikarz portalu internetowego - Rybnik.com.pl 

20 lutego - środa, godz. 11.30  
 - wyjazd do telewizji regionalnej TVT w Rybniku oraz zwiedzanie Urzędu Miasta w Rybniku, 

powrót ok. godz. 15.30 

21 lutego - czwartek, godz. 11.30 - 13.00  

- prowadzi pan Wacław Troszka - redaktor naczelny „Gazety Rybnickiej” 

Ilość miejsc ograniczona! Cena: 2 zł za całość warsztatów.  

Konieczna pisemna zgoda rodziców/opiekunów na udział w zajęciach - do pobrania w sekretariacie 

Domu Kultury lub na stronie: www.dkchwalowice.pl. 

 

- Pokaz magii oraz warsztaty iluzji w wykonaniu Tomasza Kabisa - uczestnika Programu Mam 

Talent 3. Miejscem pokazu będzie: sala widowiskowa Domu Kultury Chwałowice. 

22 lutego - piątek, godz. 11.30 - 13.00 , wstęp: 5 zł. 

 

Szczegóły na stronie: www.dkchwalowice.pl  

 

 

FERIE 2013 - Dom Kultury w Rybniku – Chwałowicach 

Szczegółowy Program: 

11 luty - poniedziałek 

10.00 – poranek filmowy dla dzieci – wstęp wolny 

11.30 – 13.30 - Break dance – warsztaty breakowe dla dzieci - 2 godz (przedział wiekowy: szk. 

podstawowa, gimnazjum i szk. ponadgimnazjalna). Cena 10 zł za całość (czyli 6 spotkań od 

poniedziałku – do poniedziałku). Konieczna pisemna zgoda rodziców na udział w warsztatach – do 

pobrania tutaj Szczegóły niżej. Ilość miejsc ograniczona! 

http://www.dkchwalowice.pl/
http://www.dkchwalowice.pl/
http://www.dkchwalowice.pl/


11.30 - 13.00 - zajęcia plastyczne - malarstwo sztalugowe. Cena: 2 zł za całość zajęć (poniedziałek - 

czwartek) Ilość miejsc ograniczona ! Konieczna pisemna zgoda rodziców na udział w zajęciach – 

do pobrania tutaj 

12 luty -wtorek 

10.00 - poranek filmowy dla dzieci – wstęp wolny 

10.00 – Turniej szachowy. Wstęp wolny 

11.30 – 13.30 - Break dance – warsztaty breakowe dla dzieci – szczegóły j.w. 

11.30 - 13.00 - zajęcia plastyczne - malarstwo sztalugowe- j.w. 

17.00 – 19.00 – Ostatkowy bal przebierańców dla dzieci, który poprowadzi Klaun Dyzio. W 

programie: gry, wesołe zabawy, konkursy, tańce i ... dmuchany zamek oraz mały poczęstunek. 

Wstęp wolny!!! 

13 luty - środa 

10.00 – poranek filmowy dla dzieci – wstęp wolny 

10.00 – Turniej szachowy. Wstęp wolny 

11.30 – 13.30 - Break dance – warsztaty breakowe dla dzieci – szczegóły j.w. 

11.30 - 13.00 - zajęcia plastyczne - malarstwo sztalugowe – j.w. 

14 luty - czwartek 

9.00 – wycieczka do zagrody edukacyjnej „Kuźnia u Kowola" w Kuźni Raciborskiej. 

Cena: 25 zł Powrót ok. godz. 15.00. Szczegóły niżej. 

Zapisy do 06.02.2013r. Konieczna pisemna zgoda rodziców/opiekunów na wyjazd – do pobrania 

tutaj 

10.00 - poranek filmowy dla dzieci – wstęp wolny 

11.30 – 13.30 - Break dance – warsztaty breakowe dla dzieci – szczegóły j.w. 

11.30 - 13.00 - zajęcia plastyczne - malarstwo sztalugowe – j.w. 

15 luty - piątek 

10.00 - poranek filmowy dla dzieci – wstęp wolny 

11.30 – 13.30 - Break dance – warsztaty breakowe dla dzieci – szczegóły jw. 

11.30 - 13.00 – warsztaty dziennikarskie z panem Arkadiuszem Żabką – dziennikarzem „radia 90" . 

Ilość miejsc ograniczona 

Cena : 2zł za całość warsztatów .Konieczna pisemna zgoda rodziców/opiekunów na udział w 

zajęciach – do pobrania tutaj 

18 luty - poniedziałek 

10.00 – poranek filmowy dla dzieci – wstęp wolny 

11.30 – 13.00 - pokaz instruktorów i uczestników warsztatów breakowych. Wstęp wolny. 

12.00 – 13.30 - zajęcia ceramiczne dla dzieci - materiały (glina, szkliwo, wypał) zapewnia Dom 

Kultury. Cena: 10 zł za całość (4 zajęcia od poniedziałku do czwartku). Ilość miejsc ograniczona 

Konieczna pisemna zgoda rodziców/opiekunów na udział w zajęciach – do pobrania tutaj 

19 luty - wtorek 

10.00 – poranek filmowy dla dzieci – wstęp wolny 

11.30 – 13.00 - warsztaty reporterskie z panem Wacławem Wraną - portal internetowy 

rybnik.com.pl. - j.w. 

12.00 – 13.30 - zajęcia ceramiczne dla dzieci - materiały (glina, szkliwo, wypał) zapewnia Dom 

Kultury. Cena: 10 zł za całość (4 zajęcia od poniedziałku do czwartku). Ilość miejsc ograniczona 

20 luty - środa 

10.00 – poranek filmowy dla dzieci – wstęp wolny 

11.30 – warsztaty reporterskie – wyjazd do telewizji regionalnej TVT w Rybniku oraz zwiedzanie 

Urzędu Miasta w Rybniku. Powrót ok. godz. 15.30. - j.w. 

12.00 – 13.30 - zajęcia ceramiczne dla dzieci - materiały (glina, szkliwo, wypał) zapewnia Dom 

Kultury. Cena: 10 zł za całość (4 zajęcia od poniedziałku do czwartku). Ilość miejsc ograniczona 

21 luty - czwartek 

10.00 – poranek filmowy dla dzieci – wstęp wolny 

11.30 – 13.00 – warsztaty reporterskie z panem Wacławem Troszką redaktorem naczelnym „Gazety 



Rybnickiej". - j.w. 

12.00 – 13.30 - zajęcia ceramiczne dla dzieci - materiały (glina, szkliwo, wypał) zapewnia Dom 

Kultury. Cena: 10 zł za całość (4 zajęcia od poniedziałku do czwartku). Ilość miejsc ograniczona 

22 luty - piątek 

10.00 – poranek filmowy dla dzieci – wstęp wolny 

11.30 – 13.00 – sala widowiskowa Domu Kultury: pokaz magii oraz warsztaty iluzji w Wykonaniu 

Tomasza Kabisa, uczestnika Mam Talent 3. Wstęp: 5 zł 

Codziennie w czasie całych ferii w godz. 10.00 – 13.00 – „pogotowie gitarowe" dla 

zaawansowanych, które prowadzi pan Andrzej Trefon – po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym! 

Zapisy na wszystkie zajęcia – osobiście w sekretariacie Domu Kultury lub tel. 32 42 16 222 do dnia 

06.02.2013r. 

 

Program wycieczki do zagrody edukacyjnej „Kuźnia u Kowola" w Kuźni Raciborskiej: 
9.30-11.00 Zwiedzanie zespołu klasztorno-pałacowego i bazyliki w Rudach z przewodnikiem 

11.20- Zwiedzanie gospodarstwa i małego muzeum sprzętów domowych 

11. 40 - podział na grupy i zajęcia na stanowiskach w 10-12 osobowych grupach: 

Lekcja siodłania, oporządzania konia i przejażdżka w siodle 

strzelanie i mały surviwal, rzut granatem, - prowadzenie kpt. GROM Jacek Robert 

wóz lub sanie - przejażdżka po lasach rudzkich 

szkoła młodego ekologa z florystyką "Jak zrobić coś z niczego" 

14.00 ognisko z pieczeniem kiełbasy, podsumowanie zajęć wręczenie certyfikatów, gawęda o 

Śląsku i ekologii. 

 

PLAN WARSZTATÓW BREAKOWYCH: 
Poniedziałek 2h : 

Na pierwszej godzinie wprowadzenie: rozmowa o tańcu ,jak powstał ,jaki charakter przybrał oraz 

kilka informacji o kulturze jaką jest Hip Hop. 

Druga godzina - pierwsze kroki taneczne  - Top Rock. 

Wtorek 2h: 

Pierwsza godzina Dropy czyli zejście na dół. 

Kolejna godzina Footwork czyli praca na dole ,kolejny etap foundations czyli podstawowych 

ruchów kreujących ten styl tańca. 

Środa 2h: 

Frezy czyli zatrzymania kolejny etap ruchów bboyowych. 

Wprowadzenie do Power Moves czyli najcięższy etap w którym potrzeba dużej wytrzymałości i 

chęci. 

Czwartek 2h: 

Spotkanie z bboyem Huhrem z ekipy Azizi Hustlazz który będzie wprowadzał w dalsze etapy 

Power Moves. 

Piątek 2h: 

Pierwsza godzina poświęcona na oglądanie materiałów tanecznych ściśle związanych z 

bboyingiem. 

Dalsza część to konfrontowanie swoich umiejętności w esencji tego tańca jaką są circle czyli koła. 

Poniedziałek: 

Przedstawienie umiejętności uczestników warsztatów na scenie. 

  

 


