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ZIMOWA PAUZA  

w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie 

13.02-24.02.2023 

Program dla dzieci od 6 do 12 lat i młodzieży  

 
Moc filmów, spektakle, artystyczne warsztaty i bale karnawałowe w stylu retro – 

to nasze propozycje na zimową przerwę. Jak zawsze będzie twórczo, oryginalnie 

i różnorodnie. Zachęcamy do przychodzenia razem z rodzicami, dziadkami, starszym 

rodzeństwem, niech ten krótki czas ferii na długo pozostanie dla wszystkich miłym 

wspomnieniem. 

 
TERMIN  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

13.02-
17.02 

Kino 

10:00 (film 3+)  

11:30 (film 6+) 

/s. widowiskowa 

MOK/ 

 
 

 

 

 

 

17:00-22:00 

Magiczny 

zakątek – 

maraton 

filmowy(12+) 

/Willa 

Frankówka/ 

Dominika Ornat  

10:00-11:00 

Malarskie ABC, 

warsztaty (6-9 

lat)  

 
 

11:00-12:00 

Koronkowa 

robota – 

otwarte 

warsztaty 

wielopokolenio-

we 

  

11:30-13:00 
Portret malarski 

(10+) 
/Willa 

Frankówka/ 

11:00 

spektakl 

teatralny 

oraz pokaz 

lalek  

„Wiślana 

opowieść” 

– Teatr 

Igraszka  
/s.widowisk

owa MOK/ 
 

Kino 

11:30 (film 6+) 

/s. widowiskowa 

MOK/ 

 
 

 

Kino familijne 

14:00 
/s. widowiskowa 

MOK/ 

10:00-12:00 

Połknij 

bakcyla –

warsztaty 

szydełkowan

ia (10+) 
 

11:00-13:00 

bal 

karnawałow

y 6+ 

„Bal w 

letnisku” 
Anna 

Krzyżowska  

/Willa 

Frankówka/ 

20.02-
24.02 

Kino 

10:00 (film 3+)  

11:30 (film 6+) 

14:00 (film 12+) 
/s. widowiskowa 

MOK/ 

 

13:30-15:30 

bal 

karnawałowy 6+ 

„Postaci z 

dawnych bajek” 

Dominika Ornat 
/Willa 

Frankówka/ 

10:00-11:00 

Malarskie ABC, 

warsztaty (6-9 

lat) 
 

11:00-12:00 

Koronkowa 

robota – 

otwarte 

warsztaty 

wielopokolenio

we 
 

11:30-13:00 
Portret malarski, 

(10+) 
/Willa 

Frankówka/ 

11:00 

spektakl 

teatralny 

oraz pokaz 

lalek  

„Wars 

i Sawa” 
 – Teatr 

Igraszka  

/s. 

widowisko

wa MOK/ 

Kino 

11:30 (film 6+) 

/s. widowiskowa 

MOK/ 
 

 

Kino familijne 
14:00  
/s. widowiskowa 

MOK/ 

 
 

10:00 -12:00 

Połknij 

bakcyla –

warsztaty 

szydełkowan

ia (10+) 
/Willa 

Frankówka/ 

17.02,18.
02,20.02,
21.02  

10:30-12:00 

Warsztaty 

animacji 

poklatkowej (8+) 

/Port/ 
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ZAPISY I INFORMACJE: 

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. 
 

ZAPISY obowiązują:  

 grupy zorganizowane na spektakle i seanse filmowe 

 uczestników indywidualnych na warsztaty i spotkania filmowe 

w Willi Frankówce (liczba miejsc jest ograniczona). 

Kontakt:  

Agata Parzych-Bucka, e:mail: a.parzych-bucka@mokjozefow.pl, tel. 602 110 557.  

 
Program dofinansowany w ramach zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Józefowa na 2023 rok. 

 

 

KINO 
13.02 (poniedziałek) 

Pokaz filmów THE BEST OF O!PLA - TERAZ DZIECI MAJĄ GŁOS! 

Zapraszamy na filmy, które gościły na 10. edycji festiwalu animacji dla dzieci.  
godz. 10:00 (film 3+)  

godz. 11:30 (film 6+) 

Miejsce: sala widowiskowa MOK. 

 

16.02, 20.02, 23.02  

godz. 11:30 Kino pod parasolem (film 6+)  

Zapraszamy na projekcje popularnych filmów dla dzieci. Informacje na temat 

repertuaru: a.parzych-bucka@mokjozefow.pl. 

Miejsce: sala widowiskowa MOK. 

 

16.02, 23.02  

godz. 14:00 Familijne czwartki 

Zapraszamy całe rodziny na urocze filmy dla dużych i małych. Informacje na temat 

repertuaru: a.parzych-bucka@mokjozefow.pl. 

Miejsce: sala widowiskowa MOK. 

 

13.02 (poniedziałek) 

godz. 17:00-22:00 Magiczny zakątek – maraton filmowy dla młodzieży 12+ 
Brak planów na poniedziałkowy wieczór? Zapraszamy do magicznego zakątka 

na jedyny w swoim rodzaju maraton filmowy. Przekąski i dobre nastawienie mile 

widziane. Aha, i nie zapomnijcie zabrać ze sobą różdżki! W programie topowe filmy 

o tematyce magicznej i góra magicznie pysznego popcornu! Opiekę 

nad uczestnikami sprawować będą przyjazne duchy Willi Frankówki. Start naszej 

magicznej przygody o godz. 17:00, koniec o 22:00, ale jest możliwość wcześniejszego 

opuszczenia seansów za  zgodą opiekuna. Obowiązują zapisy. Liczba miejsc 

ograniczona. 

Miejsce: Willa Frankówka.  
 

14.02. i 21.02 (wtorki) 

godz.10:00-11:00 Malarskie ABC 

Chcesz poczuć się jak artysta i stworzyć małe dzieło sztuki? Nie trzeba być wybitnym  

mailto:a.parzych-bucka@mokjozefow.pl
mailto:a.parzych-bucka@mokjozefow.pl
mailto:a.parzych-bucka@mokjozefow.pl
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malarzem by wykonać ciekawą pracę plastyczną. W miłej atmosferze, w pracowni 

plastycznej, na sztalugach malarskich, z pomocą doświadczonej instruktorki, 

stworzysz niepowtarzalne dzieło. Prowadzenie: Magda Car, plastyk, ilustrator, 

instruktorka MOK Józefów – Otwarta Pracownia Ilustracji.  

Obowiązują zapisy. Liczba miejsc ograniczona. 

Miejsce: Willa Frankówka. 
 

14.02. i 21.02 (wtorki) 

godz. 11:00-12:00 Koronkowa robota 

Otwarte wielopokoleniowe warsztaty tworzenia papierowych modeli Willi Frankówki. 

Zapraszamy całe rodziny do wspólnej zabawy.  

Miejsce: Willa Frankówka. 
 

14.02. i 21.02 (wtorki) 

godz. 11:30-13:00 Portret malarski – młodzież 10+  

Portret malarski, spotkanie z Mistrzem – Witkacym. Na pierwszych zajęciach wykonasz 

portret lub autoportret czerpiąc inspirację z prac Stanisława Ignacego Witkiewicza. 

Podczas warsztatów poznasz też ciekawostki z życia Artysty. 
Portret malarski, spotkanie z Marią Curie-Skłodowską. Podczas drugich zajęć 

będziemy malować "radioaktywny" portret polskiej noblistki. Wykorzystamy ciekawe 

techniki malarskie, aby stworzyć obraz świecący w ciemności. 

Obowiązują zapisy. Liczba miejsc ograniczona. 

Miejsce: Willa Frankówka. 

 
 

15.02. i 22.02 (środy)  

godz. 11:00-12:15 spektakle teatralne i pokazy lalek Teatru Igraszka  
 

15.02 spektakl oraz pokaz lalek „Wiślana opowieść” 

Od pewnego czasu nad Wisłą zaczęły się dziać niepokojące rzeczy, rzeka coraz 

wolniej płynie, a z jej nurtów słychać tajemnicze dźwięki, czyżby coś jej dolegało? 

Zaniepokojeni tym Sum i Czapla, postanawiają zgłębić tajemnicę. Podczas wyprawy 

Sum, poznaje chłopca Antka, który także chce rozwikłać wiślaną zagadkę. Okazuje 

się, że w Wiśle zamieszkał Potwór Śmieciej… Wszystkich, którym nie jest obojętny los 

Królowej polskich rzek, serdecznie zapraszamy na autorską bajkę o wartkiej akcji, 

mądrym przesłaniu i pięknych piosenkach. 

Autor: Paweł Kołodziejski 

Reżyseria: Zespół Teatru Lalek Igraszka 

Lalki i scenografia: Beata Chojak 

Muzyka, aranżacja, efekty dźwiękowe: Andrzej Perkman, Paweł Kołodziejski 

Miejsce: sala widowiskowa MOK. 
 

22.02 spektakl oraz pokaz lalek „Wars i Sawa” 

Dawno temu, nad Wisłą żył zły czarodziej, który gardził wszystkimi stworzeniami, 

ale najbardziej na świecie nienawidził ptaków. Mieszkała w tej krainie również piękna 

Sawa, która właśnie ptaki kochała najmocniej. Pewnego razu stanęła w obronie 

skrzydlatych przyjaciół i czarodziej zamienił ją w syrenę. Nieopodal żył również rybak 

Wars, który na swej pierwszej wyprawie złowił Suma, darował mu jednak życie, 

w zamian dowiedział się od niego o zniewolonej dziewczynie. Wars musi dopłynąć 

do Wiklinowej Wyspy, gdzie poznaje Wietrznego Ptaka, ten niezwykły kompan 

pomaga mu pokonać potwora i oswobodzić Sawę. 
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W legendzie o powstaniu Warszawy występują piękne lalki teatralne, a historia 

opowiadana jest z wykorzystaniem licznych piosenek i dźwięków, które pozwolą 

zagłębić się dzieciom w świat prastarej baśni. 

Spektakl jest zrealizowany w formie klasycznego teatru lalek, jednak w świat baśni 

wprowadza dzieci postać narratora, który jest w żywym planie. 

Scenariusz: Paweł Kołodziejski 

na motywach opowiadania Wandy Chotomskiej 

Reżyseria: Zespół Teatru Lalek Igraszka 

Lalki: Beata Chojak 

Muzyka, aranżacja, efekty dźwiękowe: Paweł Sulewski, Paweł Kołodziejski 

Miejsce: sala widowiskowa MOK. 
 

17.02 i 24.02 (piątki)  

godz. 10:00-12:00 Połknij bakcyla – warsztaty szydełkowania 10+ 

Może właśnie w ferie rozpoczniesz przygodę z najmodniejszym od lat rękodziełem. 

Zapraszamy zarówno osoby początkujące, jak i mające w robótkach ręcznych już 

pewną wprawę. Prowadzenie: Ewa Walo. 

Obowiązują zapisy. Liczba miejsc ograniczona. 

Miejsce: Willa Frankówka. 

 

17.02 (piątek) godz. 11:00-13:00 

20.02 (poniedziałek) godz. 13:30-15:30 

Bale karnawałowe  

Zapraszamy dzieci na wyjątkowe bale karnawałowe, urządzone w stylu retro 

potańcówek.  Pierwszy bal odbędzie się w tematyce: „Bal na letnisku”(prowadzenie: 

Anna Krzyżowska). Drugi, na zakończenie karnawału, to „Postaci z dawnych bajek” 

(Dominika Ornat). Obowiązują przebrania i maski karnawałowe nawiązujące 

do tematyki zabawy. Na miejscu przewidujemy napoje i drobny poczęstunek. 

Prosimy o zmianę obuwia, wygodnego do tańca.  

Obowiązują zapisy. Liczba miejsc ograniczona. 

Miejsce: Willa Frankówka.  
 

WARSZTATY ANIMACJI POKLATKOWEJ/8+, MŁODZIEŻ 
 

Warsztaty animacji poklatkowej: 

17.02,18.02, 20.02, 21.02 

godz. 10:30-12:00  

Zapisy do 13 lutego: e-mail: a.parzych-bucka@mokjozefow.pl. Przy zapisie proszę 

podać wiek dziecka.  

Zapraszamy na 4-dniowy cykl warsztatów, w ramach których każdy uczestnik będzie 

mógł wykonać własny film – od pomysłu, przez wykonanie postaci i scenografii, 

zaanimowanie i udźwiękowienie.  
 Każde dziecko uczy się posługiwania animacją poklatkową 

 Wspaniała pamiątka zachowująca dziecięce marzenia, umiejętności i głos 

 Łączą zajęcia filmowe, fotograficzne, plastyczne, literackie i muzyczne 

Warsztaty animacji to innowacyjny produkt na rynku, gdyż są multimedialną 

kompilacją różnych zajęć. Z jednej strony są rozwinięciem zajęć plastycznych, 

obejmujących zajęcia z rysunku, kompozycji, malarstwa, rzeźby – w zależności 

od technik realizacji film można tworzyć rysując na kartce, malując, lepiąc 

z plasteliny, wycinając elementy postaci z kartonu. Stworzenie scenariusza oraz 

postaci to już zadanie z dziedziny warsztatów literackich i dramaturgicznych, 

mailto:a.parzych-bucka@mokjozefow.pl
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uczestnicy uczą się różnych sposobów narracji, struktury dzieła literackiego, kreacji 

postaci i ich ruchu. Aspektem ściśle teatralnym jest podkładanie głosów postaciom. 

Do udźwiękowienia filmu przydają się również umiejętności gry na różnych 

instrumentach, natomiast przy animowaniu jest bardzo przydatne wyczucie rytmu, 

ale też precyzja, cierpliwość i... umiejętność liczenia, gdyż każdy ruch powinien być 

rozpisany na liczbę klatek na sekundę. Niebagatelne znaczenie ma tu też wiedza 

fotograficzna z zakresu obsługi aparatu, ustawiania ekspozycji, możliwości 

manipulowania głębią ostrości, wybierania odpowiednich kadrów i ujęć. 

Przede wszystkim są to jednak warsztaty filmowe, których efektem są krótkie etiudy 

stworzone przez uczestników. Podczas tego procesu poznają podstawowe pojęcia 

filmowe takie jak: scenopis, kadr, montaż, ujęcie, akcja, i funkcje: reżyser, 

scenarzysta, scenograf, animator, operator, dźwiękowiec, montażysta. 

Do ustawienia prostego stanowiska potrzebujemy: stabilnego stołu, punktowego, 

równomiernego oświetlenia, aparatu cyfrowego na stabilnym, ciężkim statywie. 

Wykonane zdjęcia wprowadzamy do komputera, w którym za pomocą 

odpowiedniego programu montujemy film. Pozostaje nam tylko nagranie dźwięku, 

wykonanie napisów i – film gotowy!  

 

Prowadzenie: Marta i Cezary Skroccy – Hurra! Studio 

Marta i Cezary Skroccy prowadzą warsztaty animacji poklatkowej od 2005 r., od 2010 

pod szyldem Hurra! Studio, m.in.: w Nowym Targu, Rabce, Krakowie, Zakopanem. 

Filmy zrealizowane pod ich opieką są z powodzeniem pokazywane na licznych 

festiwalach filmowych oraz honorowane nagrodami. Współpracują z wieloma 

ośrodkami kultury, m.in.: z Fundacją Promocji Kultury Artystycznej, Filmowej 

i Audiowizualnej Etiuda&Anima, ARTzoną, Centrum Kultury im. Norwida w Krakowie, 

Miejskim Centrum Kultury w Nowym Targu. 

Miejsce: Port, placówka MOK Józefów 
 
 


