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PRZEDSZKOLA

1. październik 2021 r. - kwiecień 
2022 r. godz. 10:00
11.10.2021 r. Kacper
i Emma - Najlepsi przyjaciele
9.11.2021 r. Basia 1- serial 
8.12.2021 r. Gordon i Paddy
13.01.2022 r. Kacper
i Emma-zimowe wakacje
18.02.2022 r. Wiking Tappi -
zestaw 1
21.03.2022 r. Pettson i Findus-
wielka wyprowadzka
19.04.2022 r. Opowieści świnki

Cykl spotkań w ramach programu Nowe Horyzonty 
Edukacji Filmowej - Chodzę do kina 
(Terminy projekcji w ramach cyklu mogą ulec zmianie. 
Aktualizacja będzie dokonywana na bieżąco przez WCK)

Kino „Pegaz” WCK - kontakt: 
Ireneusz Skupień, (32) 455 48 55
rezerwacja biletów: 
piak@wck.wodzislaw.pl
Cykl spotkań dofinansowany jest przez 
Miasto Wodzisław Śląski.

2. 19.10.2021 r., godz. 10:30 Koncert zespołu tanecznego „Miraż” - taniec moją pasją, 
czas trwania: 55 min.

WCK, zespół Miraż, cena biletu: 10 zł

3. 6.12.2021 r., godz. 8:30, 11:00 Mikołajki – projekcja filmu, spotkanie z Mikołajem, 
upominek, czas trwania: ok. 2 h

WCK, cena biletu: 25 zł

4. 9.02.2022 r., godz. 9:00, 11:00 Koncert edukacyjny ZPiT Vladislavia „Tańce śląskie”, czas 
trwania: 50 min.

WCK, ZPiT „Vladislavia”, cena biletu: 10 zł

5. 28.03.2022 r., godz. 9:30 Święto Teatru Małego Widza, spektakl „Paskuda”, 
warsztaty, poczęstunek, czas trwania: ok. 1,5 h

WCK, Teatr Szydełko, cena biletu: 20 zł 

6. kwiecień 2022 r., godz. 10:00 Spektakl taneczny „Białe piórko” WCK, Teatr Tańca Memento, cena biletu: 
10 zł

7. 29.04.2022 r. , godz. 9:00-12:00 Dzień z ZPiT „Vladislavia” (warsztaty, prelekcje, pokazy) WCK, ZPiT „Vladislavia”

SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY I-III

1. październik 2021r. - kwiecień 
2022r., godz.9:00 i 11:00
12.10.2021 r. Jakub, Mimmi
i gadające psy
10.11.2021 r. Słynny najazd 
niedźwiedzi na Sycylię 
9.12.2021 r. Szybcy i śnieżni
14.01.2022 r. Solan i Ludwik-
wielki wyścig z serem
21.02.2022 r. Biuro 
detektywistyczne Lasego
i Mai.Rabuś z pociągu
22.03.2022 r. Nawet myszy idą 
do nieba
20.04.2022 r. Yakari i wielka 
podróż

Cykl spotkań w ramach programu Nowe Horyzonty 
Edukacji Filmowej – Filmowe podróże 
(Terminy projekcji w ramach cyklu mogą ulec zmianie. 
Aktualizacja będzie dokonywana na bieżąco przez WCK)

Kino „Pegaz” WCK - kontakt: 
Ireneusz Skupień, (32) 455 48 55
rezerwacja biletów: 
piak@wck.wodzislaw.pl
Cykl spotkań dofinansowany jest przez 
Miasto Wodzisław Śląski.

2. 19.10.2021 r. godz. 10:30 Koncert zespołu tanecznego „Miraż” - taniec moją pasją, 
czas trwania: 55 min.

WCK, zespół Miraż, cena biletu: 10 zł

3. 6.12.2021 r. godz. 8:30, 11:00 Mikołajki – projekcja filmu, spotkanie z Mikołajem, 
upominek, czas trwania: ok.2 h

WCK, cena biletu: 25 zł

4. 9.02.2022 r., godz. 9:00, 11:00 Koncert edukacyjny ZPiT Vladislavia - „Tańce Śląskie”, 
czas trwania: 50 min.

WCK, ZPiT „Vladislavia”, cena biletu: 10 zł

5. 28.03.2022r., godz. 9:30 Święto Teatru Małego Widza, spektakl „Paskuda”, 
warsztaty, poczęstunek, czas trwania: ok. 1,5 h

WCK, Teatr Szydełko, cena biletu: 20 zł 

6. kwiecień 2022 r., godz. 10:00 Spektakl taneczny „Białe piórko” WCK, Teatr Tańca Memento, 
cena biletu: 10 zł

7. 29.04.2022 r., godz. 9:00-12:00 Dzień z ZPiT „Vladislavia” (warsztaty, prelekcje, pokazy) WCK, ZPiT „Vladislavia”
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SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY IV-VI

1. październik 2021 r. - kwiecień 
2022r. , godz.9:00, 11:00
13.10.2021 r. Cały świat Romy
17.11.2021 r. Supa Modo 
10.12.2021 r. Mirai
17.01.2022 r. Blanka
22.02.2022 r. Binti
23.03.2022 r. Fritzi - przyjaźń 
bez granic
21.04.2022 r. Drogi panie 
dyktatorze

Cykl spotkań w ramach programu Nowe Horyzonty 
Edukacji Filmowej – Kino współczesne 
(Terminy projekcji w ramach cyklu mogą ulec zmianie. 
Aktualizacja będzie dokonywana na bieżąco przez WCK)

Kino „Pegaz” WCK - kontakt: 
Ireneusz Skupień, (32) 455 48 55
rezerwacja biletów: 
piak@wck.wodzislaw.pl
Cykl spotkań dofinansowany jest przez 
Miasto Wodzisław Śląski.

2. 19.10.2021 r. godz. 10:30 Koncert zespołu tanecznego „Miraż” - taniec moją pasją, 
czas trwania: 55 min.

WCK, zespół Miraż, cena biletu: 10 zł

3. 28.03.2022 r., godz. 9:30 Święto Teatru Małego Widza, spektakl „Paskuda”, 
warsztaty, poczęstunek, czas trwania: ok. 1,5 h

WCK, Teatr Szydełko, cena biletu: 20 zł 

4. 29.04.2022 r., godz. 9:00-12:00 Dzień z ZPiT „Vladislavia” (warsztaty, prelekcje, pokazy) WCK, ZPiT „Vladislavia”

5. maj 2022 r., godz. 11:00 Spektakl teatralny „Murowany świat” WCK, Teatr Tańca „Memento”, cena 
biletu: 10 zł

6. 1 spotkanie/miesiąc Cykl audycji w ramach Małej Akademii Jazzu /oferta 
aktualizowana na bieżąco/ 

WCK, cena biletu: 10 zł

SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY VII-VIII

1. październik 2021 r. - kwiecień 
2022r. godz. 9:00, 11:00
6.10.2021 r. Lek na całe zło 
16.11.2021 r. Powrót do 
Bundibara
13.12.2021 r. Nowy
18.01.2022 r. Miss Impossible
23.02.2022 r. Marona - psia 
opowieść
24.03.2022 r. Pierwszy śnieg
22.04.2022 r. Tytuł zostanie 
ustalony później

Cykl spotkań w ramach programu Nowe Horyzonty 
Edukacji Filmowej – Świat wartości
(Terminy projekcji w ramach cyklu mogą ulec zmianie. 
Aktualizacja będzie dokonywana na bieżąco przez WCK)

Kino „Pegaz” WCK - kontakt: 
Ireneusz Skupień, (32) 455 48 55
rezerwacja biletów: 
piak@wck.wodzislaw.pl
Cykl spotkań dofinansowany jest przez 
Miasto Wodzisław Śląski.

2. 11.01.2022 r., godz. 9:00,11:00 Spektakl teatralny „CEL-PAL” oraz pogadanka z zakresu 
doradztwa zawodowego

WCK, Teatr „Szydło”, cena biletu: 10 zł

3. marzec 2022 r., godz. 11:00 Spektakl taneczny „Zwierciadło” WCK, Teatr Tańca „Memento”, 
cena biletu: 10 zł

4. 29.04.2022 r., godz. 9:00-12:00 Dzień z ZPiT „Vladislavia” (warsztaty, prelekcje, pokazy) WCK, ZPiT „Vladislavia”

5. 1 spotkanie/miesiąc Cykl audycji w ramach Małej Akademii Jazzu /oferta 
aktualizowana na bieżąco/ 

WCK, cena biletu: 10 zł

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

1. październik 2021 r. - kwiecień 
2022 r. godz. 9:00
5.10.2021 r. Dekalog I 
4.11.2021 r. Makbet
3.12.2021 r. Daas
11.01.2022 r. Co robimy w 
ukryciu+Świteź+Świtezianka
10.02.2022 r. Dług
9.03.2022 r. Ziemia Obiecana
8.04.2022 r. Jeszcze dzień życia

Cykl spotkań w ramach programu Nowe Horyzonty 
Edukacji Filmowej – Między tekstami kultury
(Terminy projekcji w ramach cyklu mogą ulec zmianie. 
Aktualizacja będzie dokonywana na bieżąco przez WCK)

Kino „Pegaz” WCK - kontakt: 
Ireneusz Skupień, (32) 455 48 55
rezerwacja biletów: 
piak@wck.wodzislaw.pl



szczegóły: www.wck.wodzislaw-slaski.pl

2. 11.01.2022 r., godz. 9:00,11:00 Spektakl teatralny „CEL-PAL” oraz pogadanka z zakresu 
doradztwa zawodowego

WCK, Teatr „Szydło”, cena biletu: 10 zł

3. marzec 2022 r., godz. 11:00 Spektakl taneczny „Zwierciadło” WCK, Teatr Tańca „Memento”, 
cena biletu: 10 zł

4. 29.04.2022 r., godz. 9:00-12:00 Dzień z ZPiT „Vladislavia” (warsztaty, prelekcje, pokazy) WCK, ZPiT „Vladislavia”

5. 1 spotkanie/miesiąc Cykl audycji w ramach Małej Akademii Jazzu /oferta 
aktualizowana na bieżąco/ 

WCK, cena biletu: 10 zł

PRZEGLĄDY AKTYWNOŚCI ARTYSTYCZNEJ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Z WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

1. 11.01.2022 r. XXI Miejski Festiwal Widowisk Jasełkowych Szczegóły: UM Wydział Edukacji, 
tel. (32) 4590538, WCK 

2. Termin do ustalenia Utalentowany Wodzisław - konkurs dla uczniów szkół 
podstawowych w Wodzisławiu Śl. 

Szczegóły: UM Wydział Edukacji 
tel. (32) 4590538, WCK 

3. 10.05.2022 r Wiosenne Konfrontacje Artystyczne „MASKA 2022” 
przegląd grup teatralnych

Szczegóły: UM Wydział Edukacji 
tel. (32) 4590538, WCK 

4. 11.05.2022 r. Wiosenne Konfrontacje Artystyczne „MASKA 2022” 
przegląd grup tanecznych i muzycznych

Szczegóły: UM Wydział Edukacji, 
tel. (32) 4590538, WCK 

5. 12.05.2022 r. Miejski Festiwal Kultury Przedszkolnej Szczegóły: UM Wydział Edukacji,
tel. (32) 4590538, WCK 

OFERTA DLA NAUCZYCIELI, OPIEKUNÓW ŚWIETLIC, ANIMATORÓW

1. 20 i 21.11.2021 r.
Kurs teatralny dla nauczycieli, 
wychowawców przedszkolnych
i instruktorów teatrów 
amatorskich

Kurs obejmie następujące zagadnienia: rozwijanie 
wyobraźni u dzieci i młodzieży, działanie i ruch na scenie, 
interpretacja słowa, tworzenie etiudy teatralnej 
i spektaklu, ćwiczenia aktorskie, praca z tekstem, 
tworzenie scenariusza przedstawienia, wybór repertuaru 
dla dzieci, tworzenie prostej scenografii, rekwizytów 
i kostiumu teatralnego, improwizacja teatralna, 
ćwiczenia dykcyjne i emisyjne, tworzenie teatru 
malucha, animacje i zabawy teatralne itp.

Kontakt: Dorota Krawczyk, 
tel. 32 455 48 55, ara@wck.wodzislaw.pl, 
cena: 250 zł (obejmuje: udział w 12-
godzinnym kursie, certyfikat 
uczestnictwa, poczęstunek, materiały, 
notatki z zajęć, foto i video-rejestracja 
niektórych ćwiczeń).

AKADEMIA ARTYSTYCZNA WCK / MOŻLIWOŚĆ ORGANIZACJI IMPREZ W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ/

1. Terenowe warsztaty 
przyrodnicze

Miejsce: 
teren zielony – las/park

Warsztaty w przyrodzie blisko miejsca 
zamieszkania/szkoły pozwolą poznać „przyrodę 
sąsiadkę”. Uczestnicy poznają ją wykorzystując to, co 
każdy z nas posiada – zmysły, dlatego powąchamy jak 
jesienią pachnie ściółka, zobaczymy, jak wygląda las 
prześwietlony promieniami słońca, sprawdzimy, jaka 
w dotyku jest kora drzew oraz jakie dźwięki wydaje 
przyroda. Spróbujemy nazwać otaczające nas elementy, 
wykorzystamy różne sprzęty, które pomogą nam 
w odkrywaniu (np. lupy, mikroskopy) i posłuchamy 
opowieści, która poprowadzi nas po tych odwiedzinach. 
Warsztaty traktujemy również jako profilaktykę 
Syndromu Deficytu Natury – zjawiska występujących 
u dzieci deficytów rozwojowych spowodowanych zbyt 
rzadkim przebywaniem w przyrodzie. 

Pracownia Edukacji Żywej z Katowic
Czas trwania: 3 h lekcyjne  
Cena: 350,00 zł/grupa (grupa = maks. 15 
osób + opiekun) 
UWAGA: w przypadku klasy liczącej 
ponad 15 osób jest ona dzielona na dwie 
mniejsze grupy. Wówczas warsztaty 
prowadzone są równolegle dla obu tych 
grup. Ważne – każda z mniejszych grup 
posiada swojego opiekuna! 

2. Przyrodnicze warsztaty 
artystyczne 

Miejsce: teren zielony wokół 
placówki/park

Podczas zajęć przyrodę wykorzystamy jako inspirację. 
Spróbujemy najpierw odpowiednio na nią spojrzeć
 i poczuć ją wieloma zmysłami. Rozbudzimy naszą 
wyobraźnię opowieścią, a przyroda będzie elementem 
naszej sztuki. Stworzymy dzieła z wykorzystaniem 
naturalnych elementów. Każdy uczestnik wyjdzie z zajęć 
z własnoręcznie wykonaną pamiątką. 

Pracownia Edukacji Żywej z Katowic
Czas trwania: 2 h lekcyjne  
Cena: 220,00 zł/grupa + koszt materiałów 
(grupa = maks. 15 osób + opiekun) 
UWAGA: w przypadku klasy liczącej 
ponad 15 osób jest ona dzielona na dwie 
mniejsze grupy. Wówczas warsztaty 
prowadzone są równolegle dla obu tych 
grup. Ważne – każda z mniejszych grup 
posiada swojego opiekuna! 
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3. Warsztaty czekoladowe Uczestnicy robią własną czekoladę (mleczną lub 
deserową) z rozmaitymi dodatkami: orzechami, 
suszonymi owocami, jadalnymi kwiatami, przyprawami 
i innymi. Czekolada pakowana jest w eleganckie, 
ekologiczne pudełko, które można własnoręcznie ozdobić. 
Każdy uczestnik wykonuje 1 czekoladę, ok. 100 g. 

Maja Majewska z JaMajka Handmade Art
Warsztaty 1,5 godz. - 40 zł od osoby (przy 
min. grupie 20 os.)

4. Warsztaty teatralne
„MÓJ TEATR” - WARSZTATY 
TEATRALNE DLA MŁODZIEŻY

„ZABAWA W TEATR” - 
WARSZTATY TEATRALNE DLA 
DZIECI

„TEATR STOLIKOWY” - 
WARSZTATY TEATRALNE DLA 
DZIECI

Warsztat prowadzony jest w 4 blokach tematycznych 
(każdy trwa 3 godziny). Istnieje możliwość zrealizowania 
tylko 1 bloku tematycznego.
1) SŁOWO I GŁOS (praca z tekstem w spektaklu 
teatralnym, dykcja, emisja, oddech, interpretacja, 
akcentowanie, intonacja),
2) RUCH i CIAŁO (ekspresja emocji, pewność siebie, ruch 
sceniczny, podstawy teatru ruchu, znaki, gesty, 
symbole),
3) ETIUDA i IMPROWIZACJA (tworzenie etiud 
teatralnych, improwizacja teatralna, ćwiczenia 
pobudzające wyobraźnię, tworzenie autorskich 
scenariuszy spektakli),
4) RECYTACJA (analiza tekstu, utożsamianie się 
z podmiotem lirycznym, szukanie akcentów, emocje, 
dykcja, emocja głosu, poszukiwaniu prawdy w postaci).
Warsztat prowadzony jest w 5 blokach tematycznych 
(każdy trwa 2 godziny). Istnieje możliwość zrealizowania 
tylko 1 bloku tematycznego.
1) SŁOWO I GŁOS (praca z tekstem w spektaklu 
teatralnym, dykcja, emisja, oddech, interpretacja, 
akcentowanie, intonacja),
2) RUCH i CIAŁO (ekspresja emocji, pewność siebie, ruch 
sceniczny, podstawy teatru ruchu, znaki, gesty, 
symbole),
3) ETIUDA i IMPROWIZACJA (tworzenie etiud 
teatralnych, improwizacja teatralna, ćwiczenia 
pobudzające wyobraźnię, tworzenie autorskich 
scenariuszy spektakli),
4) ZABAWY TEATRALNE (ćwiczenia integracyjne, zabawy 
z chustą, budowanie zaufania w grupie, ćwiczenia para-
teatralne, zadania aktorskie),
5) RECYTACJA (analiza tekstu, utożsamianie się 
z podmiotem lirycznym, szukanie akcentów, emocje, 
dykcja, emocja głosu, poszukiwaniu prawdy w postaci).
Uczestnicy mogą wybrać spośród 3 rodzajów 
warsztatów:
1) TEATR KAMISHIBAI - ilustracją do akcji spektaklu będą 
rysunki dzieci + nauka tekstu i roli,
2) TEATR LALKOWY - wykorzystanie podstawowej 
techniki wykonywania kukiełki i marionetki + nauka 
tekstu i roli,
3) TEATR ŻYWEGO PLANU - wykonanie prostych 
elementów kostiumów dla aktorów + nauka tekstu i roli.

Dorota Krawczyk - pedagog, instruktor 
teatrów Szydło i Szydełko, animator, 
kierownik Amatorskiego Ruchu Artystycznego
Warsztaty 3h - 500,00 zł brutto 
(maksymalna liczba uczestników: 30 osób)

Warsztaty 2h - 350,00 zł brutto 
(maksymalna liczba uczestników: 30 osób)

Warsztaty 3h - 500,00 zł brutto 
(maksymalna liczba uczestników: 30 osób)

5. Warsztaty teatralne dla dzieci 
od 3 do 5 lat

Halo? Co jest w walizce? – 
warsztaty teatralne

Wodzisławskie Centrum Kultury zaprasza dzieci w wieku 
3-5 lat na warsztaty  teatralne. W czasie 45-minutowego 
spotkania, którego głównym bohaterem będzie stara 
walizka, kryjąca w sobie cuda i dziwy, dzieci będą miały 
możliwość pierwszego kontaktu ze sztuką aktorską.  
Dzięki zabawom okołoteatralnym, uczestnicy poznają 
podstawy pantomimy, odkryją nowe zastosowanie 
znanych przedmiotów i przede wszystkim uruchomią 
swoją wyobraźnię! Dobra zabawa gwarantowana.

Wodzisławskie Centrum Kultury zaprasza na 30 - 45  
minut zabawy muzycznej dla dzieci 2 - 6 lat. Zajęcia 
z wykorzystaniem elementów metody aktywnego 
słuchania Batii Strauss są doskonałą okazją do tego, aby

Zajęcia poprowadzi: Monika Kubica-
Skaba (Ciocia Klocia kreatywna animacja)
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Hopa Hopa – muzyczne 
wygibasy

Glutomania

pokazać najmłodszym, że tańczyć można nie tylko do 
współczesnych rytmów disco. Poprzez zabawy ruchowe, 
dzieci uwrażliwiając się na muzykę, zapoznają się 
z rytmem, tempem, nastrojem muzyki, a przy okazji 
dowiedzą się, że grać można nie tylko na instrumentach 
muzycznych, ale na przedmiotach codziennego użytku, 
a nawet własnym ciele.
Proponujemy dwa warianty tematyczne:
a. Rusz się i tańcz – zabawy muzyczne
b. Słyszysz to? - uwalnianie muzyki z przedmiotów 
i otoczenia.
Które dziecko nie lubi się brudzić? No oczywiście, że 
wszystkie, dlatego Wodzisławskie Centrum Kultury 
zaprasza przedszkolaki i uczniów klas 1-3 na 45-
minutowe spotkanie z glutkami. Dzieci poznają 
i doświadczą różnych struktur, faktur, temperatur. 
Uruchomią nie tylko zmysł dotyku, ale również wzroku, 
zapachu i smaku! Będzie klejąco, kolorowo i brudno.
a. Masy plastyczne – w czasie warsztatów dzieci będą 
wykonywać masy plastyczne, decydując o ich zapachu 
i kolorze.
b. Masy jadalne – w czasie warsztatów dzieci mogą 
zrobić dwie JADALNE masy plastyczne. 

6. „Czas na cha-chę” Warsztaty, pokazy taneczne prowadzone przez KTT 
„SPIN”

250 zł/2h (maks. 30 osób) 

7. „Yes, jazz”  Warsztaty, pokazy taneczne prowadzone przez zespół 
tańca nowoczesnego „Miraż”

250 zł/2h (maks. 30 osób) 

8. Bajeczne warsztaty 
taneczne

Bajeczne warsztaty taneczne dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkolnym do 11 lat, to połączenie świata 
tańca i bajki. Zajęcia trwają 1,5 godziny i zawierają 
w sobie ćwiczenia z techniki tańca współczesnego, 
improwizacji tanecznej i ruchu spontanicznego oraz 
choreografii tanecznej. Wszystko będzie realizowane do 
muzyki z bajek, tak aby dzieci mogły poczuć się częścią 
samej bajki i wcielać w różne postaci.

250 zł/2h (maks. 30 osób) Zajęcia 
poprowadzi Małgorzata Karwot, 
instruktor tańca z Teatru Tańca Memento

9. Warsztaty „Legomaniacy”, 
„Majsterklepka” 

Pokazy, warsztaty naukowo-techniczne:
1) LEGOMANIACY - zajęcia z budowy klocków lego 
i robotyki
2) MAJSTERKLEPKA - podczas zajęć dzieci i młodzież 
pracować będą z drewnem, papierem, kartonem, 
elementami plastikowymi i metalowymi. Temat i zadanie 
do wykonania zostaną ustalone indywidualnie do 
potrzeb i wymagań grupy. Zajęcia mają na celu 
rozwijanie kreatywności, zdolności manualnych i 
technicznych.

Prowadzenie: Antoni Duda
300zł/2h (max. 30 os.) 

10 Inne:
- projekcja wybranych filmów 
z audiodeskrypcją dla 
niewidomych i niedowidzących

Kino „Pegaz” WCK – kontakt: 
Ireneusz Skupień, (32) 455 48 55, 
kinopegaz@wck.wodzislaw.pl



w
w

w
.w

c
k
.w

o
d
z
is

la
w

-s
la

s
k
i.
p
l

Oferta dla szkół i przedszkoli

kontakt: Dział Projektów i Animacji Kulturalnej

tel. 32 455 48 55

Magdalena Świergolik: piak@wck.wodzislaw.pl 

Izabela Sobota: i.sobota@wck.wodzislaw.pl

ORGANIZATOR:
Wodzisławskie Centrum Kultury
ul. ks. płk. W. Kubsza 17 
tel. 32 455 48 55
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