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Raciborskie Centrum Kultury www.rck.com.pl
tel. 32 415 31 72

 Data  
 Godzina

 Wiek  Instruktor  Miejsce  Koszt

Warsztaty taneczne

16 – 18 stycznia
godz. 10.00 – 11.00

Klasy I - IV Maria Krzemień 
Milena Kamińska

RCK RDK 
ul. Chopina 21

bezpłatne

16 – 18 stycznia
godz. 11.00 – 12.30

Klasy V - VIII

16 – 18 stycznia
godz. 12.30 – 14.00

Klasy szkół 
ponadpodstawowych

Warsztaty rysunku i malarstwa

16-17 stycznia 
godz. 10.00 – 12.00

10 – 16 lat Maksymilian 
Rogula

RCK RDK 
ul. Chopina 21

bezpłatne

Warsztaty rzeźby w glinie

18 stycznia
godz. 10.00 – 11.30

7 – 10 lat Katarzyna Baron-
Rogula

RCK RDK 
ul. Chopina 21

bezpłatne

19 stycznia  
godz. 10.00 – 11.30

11 – 16 lat

Warsztaty dekorowania pierniczków lukrem królewskim

20 stycznia
godz. 10.00 – 11.30

7 – 12 lat Jadwiga Brzezina RCK DK Strzecha  
ul. Londzina 38

20 zł

Warsztaty teatralne

23-25 stycznia
godz. 10.00 – 13.00

7- 12 lat Izabela Karwot RCK DK Strzecha  
ul. Londzina 38

20 zł

Warsztaty tworzenia mydełek

23 stycznia
godz. 12.00 – 14.00

7- 12 lat Agnieszka 
Patalong

Świetlica  
w Brzeziu  
ul. Serafina 
Myśliwca  9/2b

bezpłatne

Warsztaty szydełkowe

24-26 stycznia
godz. 10.00 – 12.00

10-18 lat Agnieszka 
Patalong

Świetlica  
w Brzeziu  
ul. Serafina 
Myśliwca  9/2b

20 zł

Warsztaty tworzenia kul kąpielowych

27 stycznia  
godz. 10.00 – 12.00

7- 12 lat Agnieszka 
Patalong

Świetlica  
w Brzeziu  
ul. Serafina 
Myśliwca  9/2b

bezpłatne

OFERTA WARSZTATÓW ZIMOWYCH 2023 
RACIBORSKIEGO CENTRUM KULTURY



Raciborskie Centrum Kultury www.rck.com.pl
tel. 32 415 31 72

Warsztaty z produkcji lodów – wyjazd do Lysek (powiat rybnicki)

26 stycznia
godz. 10.00 
(zbiórka 9.15 parking 
przy ul. Kowalskiej)
Powrót około  
godz. 13.30

9 – 14 lat Instruktorzy RCK 40 zł

KINO PRZEMKO

24.01 (wtorek), 26.01 (czwartek) o godz. 11.00
Cena biletu – 10 zł
RCK DK Strzecha ul. Londzina 38

ZAPISY NA WARSZTATY PRZYJMOWANE SĄ DO 13 STYCZNIA 2023r.  
W RCK RDK PRZY UL. CHOPINA 21 LUB POD NR TEL. 32 412 32 40.

OPŁATY ZA WARSZTATY PRZYJMOWANE SĄ W KASACH RCK LUB PRZELEWEM NA KONTO 
(numer konta podany na stronie www.rck.com.pl)

Raciborskie Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie. 



Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu www.biblrac.pl
tel. 32 415 37 24

Tematem przewodnim tegorocznych ferii są 
adaptacje filmowe znanych książek dla dzieci 
i młodzieży. Razem z Mikołajkiem odwiedzimy 
francuską szkołę a z Percy Jacksonem Obóz 
Herosów. Harry Potter przeniesie nas do Szkoły 
Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. Dowiemy 
się jak wytresować smoka a Lasse i Maja pokażą, 
jak rozwiązywać detektywistyczne zagadki. A na 
zakończenie ferii zapraszamy na herbatkę na…
Zielonym Wzgórzu.

Ponadto zabawy przy x-box, PS i na podłodze 
interaktywnej a także tworzenie dzieł 
artystycznych przy pomocy długopisów 3D.

EUREKA  
–  Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży,.

  Zajęcia w każdy poniedziałek,  
  środę i piątek
  Godz. 11.00-14.00
  Biblioteka przy ul. Kasprowicza 12

FILMOWE FERIE Z BIBLIOTEKĄ

WYCIECZKINoc z grami bez prądu

Całonocny maraton planszówek dla młodzieży 
13+. W programie m.in.: planszówki i karcianki, 
sesje LARP i RPG, pokazy filmowe. Zgłoszenia 
przyjmowane w EURECE-Wypożyczalni dla Dzieci 
i Młodzieży przy Kasprowicza 12. Liczba miejsc 
ograniczona!

Teatr Miejski w Gliwicach - spektakl pt. „Opowieść 
wigilijna” na podstawie opowiadania Charlesa 
Dickensa w reżyserii Jerzego Jana Połońskiego.
Zgłoszenia przyjmowane są w terminie  
do 10 stycznia 2023 roku w EURECE – Wypożyczalni 
dla Dzieci i Młodzieży, ul. Kasprowicza 12.
Ilość miejsc ograniczona. 
Zapraszamy dzieci 7+. Odpłatność 30 zł.

  13.01.  20.00
  EUREKA - Wypożyczalnia  
  dla Dzieci i Młodzieży,  
  ul. Kasprowicza 12

  17.01. 

Temat Data Opis Prowadzący

Rene Goscinny Jean 
Jacques Sempe  
„Mikołajek”

16 stycznia
godz. 11-14

Odwiedź francuską szkołę, zaprzyjaźnij 
się  z Mikołajkiem i jego kolegami.

Marzena 
Mróz 

J.K. Rowling  
„Harry Potter”

18 stycznia
godz. 11-14

Wyrusz w podróż z Harrym Potterem 
i poznaj tajniki magicznych stworzeń, 
zaklęć i eliksirów.

Magdalena 
Wieder 

Rick Riordan „Percy 
Jackson i bogowie 
olimpijscy”

20 stycznia 
godz. 11-14

Odwiedź Obóz Herosów z Percy 
Jacksonem. Z chłopcem, który dowiedział 
się, że jest Synem Posejdona. 

Anna Strojny

Cressida Cowell  „Jak 
wytresować smoka”

23 stycznia
godz. 11-14

Czkawka i Szczerbatek zapraszają Cię w 
podróż do krainy jeźdźców i smoków. 

Magdalena 
Wieder

Martin Widmark  „Biuro 
detektywistyczne 
Lassego i Mai”

25 stycznia 
godz. 11-14

Poczuj się jak Lasse i Maja – właściciele 
Biura Detektywistycznego. Baw się i 
rozwiązuj zagadki. 

Marzena 
Mróz 

Lucy Maud 
Montgomery „Ania z 
Zielonego Wzgórza”

27 stycznia 
godz. 11-14

Wspólnie z Anią rozwiń wyobraźnię i weź 
udział w herbatce na Zielonym Wzgórzu.

Anna Strojny



Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu

Filia Publiczno-Szkolna nr 5 Płonia, ul. Sudecka 2

Filia nr 2 Ostróg, ul. Bielska 12, tel.  32 415 84 86, 515 276 613
Dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Obowiązują zapisy

Filia Publiczno-Szkolna nr 3 Ocice, ul. Tuwima 1, tel.  32 415 76 39

www.biblrac.pl
tel. 32 415 37 24

Tytuł  Data  Godzina  Prowadzący

W Biurze Detektywistycznym Lassego i Mai
Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai to nie tylko 
znakomita seria książek, ale też filmy. Uczestnicy oprócz 
postaci Lassego i Mai, poznają atrybuty detektywów 
oraz sami będą mogli się w rolę detektywów wcielić. Nie 
zabraknie pracy plastycznej inspirowanej tematem.

18.01. 12.00-13.00 Anna Strojny

W Obozie Herosów z Percy Jacksonem
Percy Jackson to bohater, dzięki któremu możemy poznać 
bliżej wiele postaci z mitologii. Nie zabraknie pracy 
plastycznej inspirowanej tematem.

19.01. 12.00-13.00 Anna Strojny

Tytuł  Data  Godzina  Prowadzący

„Zimowe Krainy: Opowieści z Narni”
Na zajęciach uczestnicy obejrzą prezentację 
multimedialną o książce i filmie „Opowieści z Narni”. 
Wykonają pracę plastyczną drzwi szafy otwierających 
krainę Narni oraz zagrają w przygotowane planszówki.  

24.01. 12.00-13.30 Natalia 
Rogowska

„Zimowe Krainy: Kraina Lodu”
Na drugich zajęciach porozmawiamy o luźnej interpretacji 
Królowej Śniegu Andersena - Krainie Lodu. Poszukamy 
podobieństw i różnic baśni i filmu. Czy masz tę moc??

26.01. 12.00-13.30 Natalia 
Rogowska

Tytuł  Data  Godzina  Prowadzący

Zimowa przygoda Paddingtona
Pierwszy dzień należy do Misia Paddingtona 
stworzonego  przez Michaela Bonda. Miś pochodzi z Peru 
i dziwnym trafem pojawia się w Anglii, gdzie przeżywa 
wiele ciekawych przygód.  

25.01. 11.00-13.30 Paulina 
Michalak

Zimowy pejzaż Narni
Drugi dzień należeć będzie do bohaterów opowieści z 
Narni, których autorem jest Clive Staples Lewis
Stworzymy zimowy pejzaż i dowiemy się kilku ciekawostek 
o bohaterach.

27.01. 11.00-13.30 Paulina 
Michalak



Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu

Filia Publiczno-Szkolna nr 8, ul. Żorska 2, tel. 32 419 04 93

www.biblrac.pl
tel. 32 415 37 24

Tytuł  Data  Godzina  Prowadzący

GraMy w Ósemce na ferie (wydarzenie otwarte)
Jeśli lubisz grać w gry planszowe, ale potrzebujesz 
kompana, jeśli chcesz sprawdzić co takiego jest w tych 
planszówkach, że inni ciągle o nich gadają, jeśli masz 
ochotę na nowe wyzwania i przygody w fantastycznym 
świecie – celem twej wędrówki niech będzie Filia nr 8! 
Czekamy na fanów planszówek w wieku od 5 do 105 lat!

24.01.
26.01.

11.00-13.00
11.00-13.00

Marek 
Walczuch

Filia Publiczno-Szkolna nr 9 Brzezie, ul. Myśliwca 9, tel. 32 415 68 78
Obowiązują zapisy

Obowiązują zapisy

Tytuł  Data  Godzina  Prowadzący

Za siedmioma górami
Za siedmioma górami, za siedmioma lasami była 
sobie Biblioteka w której książki cichutko szeptały swe 
opowieści…
O czym opowiedzą nam tym razem? Przekonajcie się sami 
podczas programu, jaki przygotowaliśmy dla Was w filii 
nr 9 w Brzeziu! Będzie mnóstwo śmiechu i zabawy. Nie 
zabraknie też pracy twórczej i rzecz jasna książek! 

16.01.
18.01.
20.01.

11.00-13.00
11.00-13.00
11.00-13.00

Bożena Plis-
Grochowicz

Filia Publiczno-Szkolna nr 10 Markowice, ul. Jordana 6, tel.  32 415 61 68

Tytuł  Data  Godzina  Prowadzący

W kręgu baśni
Filmowe ferie z biblioteką w Markowicach będą okazją 
aby odkurzyć i przypomnieć popularne baśnie H.Ch. 
Andersena, braci Grimm czy C. Perrault w wersji literackiej 
i filmowej. Nie zabraknie zagadek, quizów i prac 
plastycznych. Wstęp wolny. Obowiązują zapisy.

18.01.
25.01.

13.00
13.00

Ewa 
Bedrunka

Kreatywne warsztaty malowania kamieni
Kreatywne warsztaty to sposób na plastyczne wyżycie 
się dla wszystkich – świetnie odnajdą się w tym dzieciaki, 
które lubią malować, jak również te, którym z pędzlem nie 
do końca po drodze. 
Idealna zabawa dla dzieci i dorosłych. 

18.01.
25.01.

14.00
14.00

Ewa 
Bedrunka



W trakcie warsztatów przedstawiona zostanie 
prezentacja multimedialna pt. Malowidła 
jaskiniowe - sztuka naskalna epoki kamienia. Po 
wysłuchaniu opowiadania na temat „artystów” 
z epoki paleolitu uczestnicy warsztatów będą 
mogli wykonać samodzielnie farby z naturalnych 
barwników, a następnie malować nimi na ścianie 
rękoma lub pędzlem, wykonywać tzw. negatywy 
dłoni, tworzyć własne malowidła „naskalne”. 

Dodatkowa propozycja to zwiedzanie wystawy 
„Pradzieje ziemi raciborskiej”.

Muzeum w Raciborzu www.muzeum-raciborz.pl
tel. 32 415 49 01

Muzeum w Raciborzu w ramach akcji „Zima w mieście” planuje organizację warsztatów 
archeologicznych.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH AKCJI „ZIMA W MIEŚCIE”

FERIE Z ARCHEOLOGIĄ.
MALOWIDŁA JASKINIOWE - SZTUKA NASKALNA EPOKI KAMIENIA. 

Zapisy oraz informacje można uzyskać pod nr tel. 32 415 49 01 
lub mailowo: archeologia@muzeum-raciborz.pl

www.muzeum-raciborz.pl

Termin Działanie

17.01.2023 r.
godz. 10:30 -12:00

Warsztaty archeologiczne, zwiedzanie wystawy  
„Pradzieje ziemi raciborskiej”

19. 01.2023 r.
godz. 10:30 -12:00

Warsztaty archeologiczne, zwiedzanie wystawy  
„Pradzieje ziemi raciborskiej”

24. 01.2023 r.
godz. 10:30 -12:00

Warsztaty archeologiczne, zwiedzanie wystawy  
„Pradzieje ziemi raciborskiej”

26. 01.2023 r.
godz. 10:30 -12:00

Warsztaty archeologiczne, zwiedzanie wystawy  
„Pradzieje ziemi raciborskiej”

Informacje dodatkowe:
• zajęcia przeznaczone są dla dzieci powyżej  

6 roku życia 

• na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy 
(liczba miejsc jest ograniczona),

• Muzeum zastrzega sobie prawo do zmian  
w programie,



Strefa Odkrywania Wyobraźni 
Aktywności SOWA 

Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności za-
prasza do odwiedzin. 

Pierwsza sala to wystawa złożona z eksponatów, 
w których ukryte są różnego rodzaju zjawiska. Za-
daniem naszych gości jest odkrycie tych zjawisk. 

W drugiej sali zwanej Majsternią czekają boxy, 
a w nich zadania do wykonania bez instrukcji. Stwo-
rzysz tam m.in. obiekt, który będzie musiał unosić się 
na wietrze, most, po którym, przejedzie samochód, 
czy tor przeszkód na wielkiej ścianie. Majsternia jest 
przestrzenią swobodnego tworzenia, w której myślą 
przewodnią jest „Myślisz lepiej niż myślisz”.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH AKCJI „ZIMA W MIEŚCIE”

www.sowa-raciborz.pl
tel 798 386 894

SOWA czeka na Was
 wtorek-czwartek      8:00-15:00

  piątek      10:00-18:00
  sobota      10:00-15:00
  niedziela     13:00-17:00
  poniedziałek nieczynne

 ul. Ocicka 52
  47-400 Racibórz

SOWA poleca się na Ferie 
W ramach ferii proponujemy dodatkowe zaję-
cia dla dzieci i młodzieży. Wszystkie atrakcje 
w cenie biletu.

  Termin Działanie Działanie

17.01 wtorek
godz. 11.00-13.00

Świat Alicji w Krainie czarów – niesamowite eksperymenty 
karciane i lustrzane

Dzieci/młodzież
klas I-VIII

18.01 środa
godz. 11.00-13.00

Zimowa sowa – warsztaty kreatywne, na których dzieci 
samodzielnie wykonają sowy z różnych materiałów

Dzieci/młodzież
klas I-VIII

19.01 czwartek
godz. 11.00-13.00

Świat Alicji w Krainie Czarów – daj zaskoczyć się magicznym 
sztuczkom z króliczego kapelusza oraz zabaw się z nami w 
projektanta ubrań.

Dzieci/młodzież
klas I-VIII

24.01 wtorek
godz. 11.00-13.00

Lekcje z Harrym Potterem – wyhoduj własną roślinę na 
zajęciach z zielarstwa. Weź udział w zajęciach z opieki nad 
magicznymi stworzeniami.

Dzieci/młodzież
klas I-VIII



Strefa Odkrywania Wyobraźni 
Aktywności SOWA 

Konkurs pn. „Wierszyk o SOWA” na najciekawszy 
wierszyk o Strefie Odkrywania Wyobraźni 
Aktywności dla dzieci w wieku 6- 9 i 10-12 lat.

Informacje dodatkowe:

  Warunkiem udziału w zajęciach jest zakup 
biletu ulgowego do SOWA, który w czasie 
ferii kosztuje 5 zł;

  Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy. 
Liczba miejsc jest ograniczona;

  SOWA zastrzega sobie prawo do zmian  
w programie.

Ponadto proponujemy udział w konkursie:

www.sowa-raciborz.pl
tel 798 386 894

Zapisy oraz informacje można uzyskać pod  
nr tel. 798 386 894 
lub mailowo: biuro@sowa-raciborz.pl

1. Warunkiem udziału w zajęciach jest zakup biletu ulgowego do SOWA, który w czasie ferii kosztuje 5 zł.
2. Na zajęcia obowiązują zapisy.
3. Liczba miejsc jest ograniczona.

25.01 środa
godz. 11.00-13.00

Minecraft poza siecią – tworzenie mieczy oraz gadżetów o 
tematyce gry z koralików hama. 

Dzieci/młodzież 
klas I-VIII

26.01 czwartek
godz. 11.00-13.00

Warsztaty – stwórz własną grę planszową i zagraj z nami. Dzieci/młodzież 
klas I-VIII



Ośrodek Sportu i Rekreacji www.osir-raciborz.pl
tel. 32 415 37 17

 Wstęp na wszystkie zajęcia jest bezpłatny.
 OSiR zastrzega sobie prawo do zmian  

w programie.

Szczegółowych informacji udziela OSiR 
pod nr tel 32 415 37 17 lub mailowo: 
sport@osirraciborz.pl

   15.01.   Hala widowiskowo-sportowa
 godz. 11.00  

Turniej aut zdalnie sterowanych

   16.01.   Hala widowiskowo-sportowa
 godz. 8.00-10.00  

Aktywny poranek – zajęcia sportowe na hali 
widowiskowo-sportowej

 godz. 11.00-13.00  
Warsztaty kulinarne

 godz. 14.00-15.30  
Czas wolny na hali (tenis stołowy, zabawy)

   18.01.   Hala widowiskowo-sportowa
 godz. 8.00-10.00  

Aktywny poranek – zajęcia sportowe na hali 
widowiskowo-sportowej

 godz. 11.00-13.00  
Oglądanie bajek

 godz. 14.00-15.30  
Czas wolny na hali (tenis stołowy, zabawy)

   20.01.   Hala widowiskowo-sportowa
 godz. 8.00-10.00  

Aktywny poranek – zajęcia sportowe na hali 
widowiskowo-sportowej

 godz. 11.00-13.00  
Warsztaty plastyczne

 godz. 14.00-15.30  
Czas wolny na hali (tenis stołowy, zabawy)

   23.01.   Kemping
 godz. 7.30-8.30  

Zbiórka na kempingu
 godz. 8.30-11.00  

Quest w Arboretum - gra miejska
 godz. 12.00-15.30  

Ognisko na Kempingu plus czas wolny  
na świetlicy kempingu

   25.01.    H2Ostróg
 godz. 7.30-8.00  

Zbiórka na H2Ostróg przy kasach
 godz. 8.00-11.00 

Trzygodzinny maraton na basenie, a w nim: 
zjazd rurami na czas, siatkówka w wodzie

 godz. 12.00-15.30  
Kręgielnia, piłkarzyki, bilard

Kryta pływalnia H2Ostróg
ul. Zamkowa 4

   27.01.   H2Ostróg
 godz. 7.30-8.00  

Zbiórka na H2Ostróg na 1 piętrze
 godz. 8.00-10.00 

Quest Miejski - gra miejska. 
 godz. 10.00-12.00  

Odpoczynek, zabawa na Ogródku 
Jordanowskim, oraz posiłek we własnym 
zakresie

 godz. 12.30-15.00  
Lodowisko

ZIMA W MIEŚCIE Z OSIR

Kręgielnia, ul. Zamkowa 4

Tenis stołowy na Hali widowiskowo  
– sportowej, ul. Łąkowa 31

 17.01. wtorek i 19.01.2023 czwartek
 24.01. wtorek i 26.01.2023 czwartek
 10.00-13.00 obowiązują zapisy

 16.02.–20.01.2023, poniedziałek–piątek
 23.01.–27.01.2023, poniedziałek–piątek
 9.00-19.00

Bezpłatne korzystanie z tenisa stołowego

Bezpłatny wstęp dla grup (min. 15 osób)  
zorganizowanych

 16.01.–20.01.2023, poniedziałek–piątek
 23.01.–27.01.2023, poniedziałek–piątek
 9.00-11.00 i 13.00-16.00
 Uczniowie raciborskich szkół podstawowych
 (za okazaniem legitymacji)

Bezpłatne wejścia na basen



Gry i zabawy ruchowe na macie

  16.01.2022 poniedziałek
  9:00-10:30 – grupa mieszana
  ul. Żółkiewskiego 22 (1. piętro)

Gry i zabawy ruchowe na macie

  17.01.2022 wtorek
  9:00-10:30 – grupa mieszana
  ul. Żółkiewskiego 22 (1. piętro)

Gry i zabawy ruchowe na macie

  18.01.2022 środa
  9:00-10:30 – grupa mieszana
  ul. Żółkiewskiego 22 (1. piętro)

Nerf Arena

  19.01.2022 czwartek
  9.00-10.00 – Nefry gr. młodsza
  10:00-11:00 – Nefry gr. starsza
  ul. Żółkiewskiego 22

Gry i zabawy ruchowe na macie

  20.01.2022 środa
  9:00-10:30 – grupa mieszana
  ul. Żółkiewskiego 22 (1. piętro)

Miejski Klub Zapaśniczy UNIA RACIBÓRZ www.unia-raciborz.pl
tel. 32 415 25 44

Zapisy na Akcje Zima 
pod numerem telefonu  

515 247 002.

MIEJSKI KLUB ZAPAŚNICZY ,,UNIA” W RACIBORZU ZAPRASZA 
NA AKCJE ZIMA W MIEŚCIE.

Wykorzystując naszą wiedzę, podejście  
i wieloletnie doświadczenie zapraszamy wszystkie 
dzieci na zajęcia ruchowe na macie z elementami 
gier i zabaw, torów przeszkód, gimnastyki i wielu 
innych.

Korzystamy z atrakcji które posiadamy min. 
worki do skakania, liny do przeciągania, 
piankowe miecze, reflex time, małpi gaje, 
ścieżki gimnastyczne, ruroskoczki i wiele innych 
zapewniając dzieciom świetną zabawę.  

Zajęcia odbywać się będą na sali przy  
ul. Żółkiewskiego 22. W ramach Akcji 
planujemy dodatkowo skorzystać z atrakcji 
Nerf Areny i każde z zajęć zakańczać słodkim 
poczęstunkiem.



URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
ul. Króla Stefana Batorego 6

47-400 Racibórz
www. raciborz.pl


