
 

FERIE 2019 w GMINIE RADZIEJOWICE 

Gminne Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach  

PIERWSZY TYDZIEŃ  

28 stycznia - Muzeum Historii Żydów Polskich Polin,  „W Polsce króla Maciusia. 100 lecie 

odzyskania niepodległości”. W interaktywnej, sensorycznej przestrzeni wystawy czasowej 

dzieci wcielą się w postać małego króla z książki Janusza Korczaka. Sprawdzą, czy trudno jest 

rządzić państwem. Dowiedzą się jak chronić pamięć i kształtować przyszłość (dla dzieci  

w wieku 6+). 

- płatne 20 zł 

29 stycznia - całodniowa wycieczka do hangaru 646 (park trampolin) i do Wilanowa - 

Królewski Ogród Świateł, lekcja muzealna ( dla dzieci w wieku 7+), 

- płatne 40 zł 

28 – 31 stycznia - Warsztaty dj’skie dla nastolatków wiek 10 + 

(czas trwania 90 min/dzień, grupa do 5 osób, koszt 30 zł) godz. 12.00-13.30  

Zajęcia prowadzi muzyk, dziennikarz i dj Tomek Konca. 

Co czeka uczestników warsztatów: 

- Wprowadzenie do tematu - historia dj’ingu, krótki rys kulturowy.  

- Zapoznanie ze sprzętem, omówienie poszczególnych  urządzeń i podstawowa konfiguracja 

sprzętu. Na miejscu profesjonalny sprzęt dj’ski. 

- Techniki miksowania- zajęcia praktyczne. 

Uczestnicy otrzymają Certyfikat szkółki dj’skiej i wystąpią z setem autorskim podczas balu 

dla dzieci 8 lutego. 

30 stycznia – godz. 14.00-15.30 warsztaty rytmiczno-bębniarskie z Fidelem twórcą grupy 

Comparsa.  

- bezpłatnie 

31 stycznia – godz. 14.00-15.00 

Nabór i spotkanie redakcyjne lokalnego pisma popkulturowego Duch Powozowni.   

- bezpłatnie 

DRUGI TYDZIEŃ 

4-8 lutego 2019 r. w godz. 10.00-14.00 

Warsztaty „Trzy wyspy” 

Warsztaty dla dzieci w wieku 6+ (grupa do 25 osób)  

koszt uczestniczenia w cyklu spotkań – 20 zł (zapewniamy napoje i drobne przekąski) 



 
Warsztaty będą bazowały na technikach dramy. Główną metodą pracy będzie praca grupowa, 

nastawiona na rozwój kompetencji społecznych i współpracy pomiędzy uczestnikami. Dzieci 

będą budować trzy niezależne wyspy, negocjować zasady wspólnego przebywania na wyspie, 

rozwiązywać problemy itp. Ze względu na warunki pogodowe większą część zajęć prowadzić 

będziemy w budynku POWOZOWNI.  

14.00-15.30 - popołudnia filmowe (wstęp wolny) 

5 lutego, g. 18.00 - „Anaruk w Grenlandii” - spektakl teatralny, bezpłatnie 

8 lutego g. 14.00-16.00 - zabawa karnawałowa z muzyką tworzoną na żywo przez młodych 

dj’ów, którzy uczestniczyli w warsztatach miksowania. 

 

Dodatkowo Gminne Centrum Kultury POWOZOWNIA uczestniczy w obozie „Zimowa 

Akademia - Brenna”  w dniach 27.01-03.02 podczas którego odbędą się warsztaty artystyczne, 

lekcje muzealne, wycieczki krajoznawcze oraz nauka jazdy na nartach - organizowane  

przez GCK „Powozownia”.   

Ilość miejsc 50 (dzieci i dorośli). 

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RADZIEJOWICACH 

 

„FERIE Z BIBLIOTEKĄ – 2019” 

1. Warsztaty plastyczne dla dzieci: 

30 stycznia godz. 11.30 – Śnieżne kule do kąpieli 

31 stycznia godz. 11.30 – Walentynkowe niespodzianki 

4 lutego godz. 14.10 – Łapacze snów 

5 lutego gpdz.14.10 – Maski karnawałowe 

 

Koszt udziału w warsztatach plastycznych wynosi 25 zł. za osobę, jest to koszt 

materiałów dla każdego dziecka, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć.  

Ze względu na warunki lokalowe biblioteki wielkość grupy to maksymalnie 20 

uczestników.  

Zajęcia plastyczne przeprowadzą pracownice biblioteki.  

2. Warsztaty naukowe dla młodzieży: 

Przydatne w nauce przedmiotów szkolnych, chemii i fizyki. Z wykorzystaniem 

doświadczeń, eksperymentów i demonstracji naukowych. Bawią przez naukę i uczą 

przez zabawę. 

Bezpieczne dla uczestników. 

1 lutego godz. 11.30 – Warsztaty naukowe „Pokazy bez skazy” 



 
Koszt warsztatów naukowych wynosi 25 zł. za osobę . Warsztaty naukowe odbędą się 

w Sali GCK „POWOZOWNIA” i przeprowadzi je firma zewnętrzna, specjalizująca się 

w tego rodzaju pokazach i mająca doświadczenie w ich prowadzeniu. 

W trakcie pobytu w bibliotece i w czasie wycieczek dzieci będą miały zapewnioną opiekę. 

W czasie zajęć stacjonarnych zapewniamy dzieciom ciepłe napoje. 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA RDZANOWSKIEGO  

W RADZIEJOWICACH – HALA SPORTOWA ul. Kubickiego 3a 

 

4 – 8 LUTEGO  

 BEZPŁATNE ZAJĘCIA NA HALI SPORTOWEJ 

 

Zajęcia rekreacyjno-sportowe propagujące aktywne spędzanie czasu wolnego dla wszystkich 

chętnych z klas  I -VI szkół podstawowych w godz. 12.00 - 13.30  

kl. VII szkoły podstawowej i III gimnazjum w godz. 13.30 -15.00.  

Zajęcia prowadzone będą przez nauczyciela wychowania fizycznego p. Pawła Zielińskiego. 

 
 

Zapraszamy wszystkich chętnych. 

Życzymy śnieżnej aury i wspaniałej zabawy!  

Jednocześnie przypominamy o zasadach bezpiecznego  

korzystania z uroków zimy! 

 


