WAKACJE 2020
SZAMOTULSKI OŚRODEK KULTURY
Ilość miejsc ograniczona! Czekamy na zgłoszenia
e-mailem na: sylwia.firlet@szok.info.pl lub pod nr tel. 61 29 21 307.
Odpłatność za zajęcia na konto: 50 1020 4128 0000 1802 0006 9021
W tytule płatności należy wpisać: wakacje/imię nazwisko dziecka/dzień zajęć.
Na propozycje kinowe nie dokonujemy rezerwacji.
Zachęcamy do zakupów online. Bilety dostępne także w kasie kina i ośrodka.
OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA NOSA I UST
13 lipca – poniedziałek
10.00-11.30 – Podróż w czasie – SŁOWIANIE
– Kim byli, jak się ubierali, jak wyglądało ich społeczeństwo
Słowianie jako Lud, skąd się wziął i czym się charakteryzował.
Wiek: od 9 lat.
Koszt: 5 zł.
Prowadzący: Grupa rekonstrukcyjna Walhalla. Jako jedyni w Polsce organizują inscenizacje
historyczne w przedziale czasowym od antyku do czasów II wojny światowej. Organizatorzy
festiwali i imprez popularyzujących archeologię doświadczalną i żywą historię. Współpracują
z europejskimi muzeami. Biorą udział w ekranizacji filmów historycznych, gdzie odpowiadają
za układy walk, stroje i uzbrojenie. Popularyzują historię i tradycje przodków.
Miejsce: Park Zamkowy, w razie niepogody: kino Halszka.
11.30-12.00 – WIANEK – Warsztaty zaplatania
Wianek to niegdyś atrybut każdej słowiańskiej panny. Noszony na głowie – świadczył
o niewinności i był najważniejszą ozdobą panny młodej. Puszczany na wodę – wróżył
przyszłość. Wieszany w oknie – obwieszczał o gotowości do zamążpójścia, nad drzwiami
– chronił przez złymi mocami. Nas może ochroni przed Covid-19.
Wiek: od 8 lat.
Koszt: 5 zł.
Prowadzące: Milena Kolat-Rzepecka, Jolanta Skowronek.
Miejsce: Park Zamkowy.
12.00-13.30 – Podróż w czasie – MIESZKO I, BOLESŁAW CHROBRY
– Pierwsi władcy piastowscy
Początek dumnej dynastii Piastów – kim byli i z czego słynęli nasi pierwsi władcy.
Wiek: od 9 lat.
Koszt: 5 zł.
Prowadzący: Grupa rekonstrukcyjna Walhalla.
Miejsce: Park Zamkowy, w razie niepogody: kino Halszka.
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13.45-14.45 – Był sobie król, był sobie paź i była też królewna...
– Korona KRÓLA, korona KRÓLOWEJ
Wiek: od 8 lat.
Koszt: 5 zł.
Prowadzące: Jolanta Skowronek, Milena Kolat-Rzepecka.
Miejsce: Park Zamkowy.
14 lipca – wtorek
10.00-11.30 – Podróż w czasie – Jak mogli żyć ludzie przed 1000 lat w Szamotułach
– Jak dawniej grody wyglądały
O tym, w jakich domach mieszkano, jak wyglądał handel i czym zajmowali się ludzie na co
dzień w dawnych grodach.
Wiek: od 9 lat.
Koszt: 5 zł.
Prowadzący: Grupa rekonstrukcyjna Walhalla.
Miejsce: Park Zamkowy, w razie niepogody: kino Halszka.
12.00-13.30 – Podróż w czasie – SZLACHTA POLSKA i jej obyczaje
Polska szlachta – jej prawa, przywileje i jak się wtedy noszono.
Wiek: od 9 lat.
Koszt: 5 zł.
Prowadzący: Grupa rekonstrukcyjna Walhalla.
Miejsce: Park Zamkowy, w razie niepogody: kino Halszka.
15 lipca – środa
10.00-11.30 – Podróż w czasie – Na GRUNWALD w rocznicę bitwy
– Kto z kim walczył w czasie największej bitwy średniowiecznej Europy
Rok 1410 i największa bitwa średniowiecznej Europy – kto z kim walczył, jak wyglądało
uzbrojenie i kto był zwycięzcą.
Wiek: od 9 lat.
Koszt: 5 zł.
Prowadzący: Grupa rekonstrukcyjna Walhalla.
Miejsce: Park Zamkowy, w razie niepogody: kino Halszka.
12.00-13.30 – Podróż w czasie – I wojna światowa i Powstanie Wielkopolskie
I wojna światowa jako okrutny konflikt zbrojny i jego konsekwencja najbardziej nam bliska
czyli wybuch Powstania Wielkopolskiego, najbardziej spektakularnego zwycięskiego
powstania w dziejach naszego kraju.
Wiek: od 9 lat.
Koszt: 5 zł.
Prowadzący: Grupa rekonstrukcyjna Walhalla.
Miejsce: Park Zamkowy, w razie niepogody: kino Halszka.
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17.00 – Kino wakacyjne – NASZE MIEJSCE NA ZIEMI
(prod. USA, dokumentalny, reż. John Chester), czas 91 min.
Znakomity reżyser John Chester wraz z żoną Molly muszą opuścić swoje małe mieszkanko
w Los Angeles. Wszystko za sprawą ukochanego psa Todda, którego szczekanie drażni
sąsiadów. Chesterowie traktują swoje wygnanie jako pretekst do realizacji marzenia
o własnej farmie funkcjonującej w zgodzie z prawami natury. 80 hektarów ziemi w upalnej
Kalifornii staje się odtąd ich nowym domem. Z pomocą przyjaciół i zapaleńców z całego świata,
John i Molly realizują wyjątkowy projekt: 10 tysięcy drzew, ponad 200 rodzajów upraw
i dziesiątki gatunków zwierząt żyjących w zgodzie ze sobą i swoją naturą, a wszystko to bez
udziału szkodliwej chemii i bezdusznej technologii. Z każdym kolejnym dniem Chesterowie uczą
się czegoś nowego o świecie i sobie samych. Przeżywają małe porażki i wielkie zwycięstwa,
a otaczający ich ludzie i zwierzęta stają się źródłem inspiracji, radości, a czasem niezłych
kłopotów. Ich idealistyczna wizja niezwykłej utopii powoli zaczyna nabierać realnych kształtów
mimo niekończących się przeciwności losu. A widoki takie jak przyjaźń między świnią Emmą
i kogutem Greasym, psia troska o owcze stado czy gęsi pomagające ratować uprawy przed
inwazją ślimaków uświadamiają jak wielka moc i piękno kryje się w otaczającej nas naturze,
której przecież jesteśmy częścią.
Zwiastun: https://www.youtube.com/watch?v=C5KvgIdcMng&t=8s
Wiek: od 10 lat, proekologiczna propozycja dla widza w każdym wieku.
Koszt: 5 zł.
Miejsce: kino Halszka.
16 lipca – czwartek
10.00-11.30 – POWSTANIEC – Szlakiem Powstania – Interaktywna lekcja historii
Czym były rozbiory lub jak doszło do odzyskania niepodległości? To bardzo trudne
i abstrakcyjne treści, dlatego przekażemy je za pomocą animacji. Poprzeciągamy linę, zagramy
w herby miast, narysujemy ruchy wojsk na wielkiej sztabowej mapie. Dowódca w pełnej krasie
w mundurze powstańczym, z karabinem Mauser na plecach i hand-granaty za pasem i jego
rekruci. Poznacie wojskowe komendy, stworzycie trójszereg, staniecie na baczność, a jak
będzie trzeba będziecie pompować;-). Na koniec mianowanie chorążych i flaga powstańcza.
Wiek: od 10 lat.
Koszt: 5 zł.
Prowadzący: Citi Event Poznań.
Miejsce: Park Zamkowy.
11.30-12.00 – WIATRAKI z papieru i patyków
Wiek: od 8 lat.
Koszt: 5 zł.
Prowadzące: Jolanta Skowronek, Milena Kolat-Rzepecka.
Miejsce: Park Zamkowy.
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12.00-13.30 – GEOZBIERACZE – Gra terenowa – Interaktywna lekcja historii
Poznawanie terenu i aktywność fizyczna na powietrzu. Geozbieracze bazują na Geocachingu,
czyli znanej na całym świecie zabawie w ukrywanie i odnajdywanie pomysłowych skrytek za
pomocą urządzeń GPS. Co w nich znajdziecie? – dowiecie się po ich otwarciu. Są
zaszyfrowane!
Wiek: od 10 lat.
Koszt: 5 zł.
Prowadzący: Citi Event Poznań.
Miejsce: Park Zamkowy.
17.00 – Kino wakacyjne – CHŁOPIEC Z BURZY – dubbing
(prod. Australia, familijny, reż. Shawn Seet), czas 99 min.
Kilkuletni Michael mieszka z tatą w małej chatce nad brzegiem oceanu. Pewnego dnia podczas
zabawy na plaży znajduje trzy osierocone malutkie pelikany. Tak zaczyna się niezwykle
wzruszająca, pełna humoru i przygód opowieść o przyjaźni chłopca z pelikanem, zwanym Panem
Percivalem. Historia o tym, jak wiele potrafią sobie dać i jak wiele mogą się od siebie nauczyć.
Mozolna nauka latania, walka z kłusownikami polującymi na nadmorskie ptaki i niekończące się
wspólne wygłupy, zacieśniają niezwykłą więź między Michaelem a zwierzęciem. W końcu jednak
przychodzi moment, gdy pelikan dorasta, a chłopiec musi opuścić domek na plaży. Czy ich przyjaźń
jest w stanie przetrwać? Po wielu latach zamożny biznesmen Michael Kingsley (Geoffrey Rush)
powraca w rodzinne strony, by opowiedzieć swojej ukochanej wnuczce o niezwykłym przyjacielu
z dzieciństwa. Stojąc u progu życiowych podsumowań rozumie, że to nie rodzinna fortuna, ale ta
niezwykła opowieść jest czymś najcenniejszym, co może przekazać Madeline.
Zwiastun: https://www.youtube.com/watch?v=JWMtnvAZ97M
Wiek: bez ograniczeń.
Koszt: 5 zł.
Miejsce: kino Halszka.
20 lipca – poniedziałek
10.00-11.00 – Kosmiczna podróż do niezwykłego świata – KSIĘŻYC’owe OPOWIEŚCI
– Wędrowny Teatr Lalek Małe Mi
Każdy z nas jest Kosmicznym Podróżnikiem. Od najmłodszych lat otacza nas Kosmos naszego
domu, podwórka, przedszkola, szkoły i jeszcze ten wysoko nad naszymi głowami
- Przeogromny Wszechświat, który wyłania się gwieździstą nocą. W naszej codziennej
Kosmicznej Podróży, wciąż zadajemy sobie pytania: dlaczego, po co, jak, skąd? Czym jest
mądrość, miłość, wolność, czy warto być dobrym, jak być szczęśliwym?
Poznacie pięć pięknych historii filozoficznych zaczerpniętych z różnych kultur. Bajkę
afrykańską, żydowską, dwie opowieści zaczerpnięte z mitologii indiańskiej i historię z dalekiego
Nepalu. Każda zilustrowana przepiękną scenografią i lalkami autorstwa Katarzyny Samosiej,
zadaje uniwersalne pytania i jednocześnie w mądry, zabawny, ciepły, przystępny dla
najmłodszych widzów sposób - odpowiada na nie. Postacią łączącą wszystkie historie jest Luna,
Selene, Sahar, Moon, Czandryma, Miesiąc…tak, tak - nasz Księżyc, który: od Świtu Świata
Ziemię okrąża, patrzy na nas z góry, chowa się w studni na samym dnie, siada na gałęzi, na
parapecie, na szczycie palmy i na meczecie. Uszy nastawia, oczy wypatruje, historie ciekawe w
kieszenie pakuje. A gdy do domu ze świata wraca, to na swym Tronie Księżycowym siada.
Wszystkie gwiazdy zlatują wnet, na aksamicie nieba siadają Księżycowych Opowieści słuchają.
Wiek: od 3 do 103 lat.
Koszt: 5 zł.
Miejsce: Park Zamkowy, w razie niepogody: kino Halszka.
4

11.15-12.00 – Z natury rzeczy – BARWIENIE NATURALNE
– Ozdabianie liści, patyków i kamieni
Wiek: od 7 lat.
Koszt: 5 zł.
Prowadzące: Milena Kolat-Rzepecka, Jolanta Skowronek.
Miejsce: Park Zamkowy.
12.15-13.15 – KRĘCIOŁKI na patyku
Prosta konstrukcja z papierowych paseczków i patyczków.
Wiek: od 8 lat.
Koszt: 5 zł.
Prowadzące: Jolanta Skowronek, Milena Kolat-Rzepecka.
Miejsce: Park Zamkowy.
21 lipca – wtorek
10.00-11.30 – Podróże palcem po mapie – Kraj kwitnącej wiśni
– JAPONIA wczoraj i dziś
Spotkanie interaktywne, na którym wszyscy wielbiciele podróżowania poznają ciekawostki
związane z kulturą, społeczeństwem, historią i techniką dawnej i współczesnej Japonii. Nauka
liczenia, słownictwa i zwrotów w języku japońskim. W programie także japoński siad oraz
kodeks i życie samuraja w średniowieczu. Tajniki aikido: ubiór treningowy, pokaz i krótki
warsztat technik na macie, pokaz układów z użyciem kija Jo oraz ćwiczebnego miecza
samurajów (bokken). Nauczymy się prostych, bezpiecznych chwytów i uwolnień.
Wiek: od 7 lat.
Koszt: 5 zł.
Prowadzący: Piotr Witoń.
Miejsce: Park Zamkowy, w razie niepogody: kino Halszka.
11.45-12.45 – Japońska sztuka składania papieru – ORIGAMI
Wiek: od 7 lat.
Koszt: 5 zł.
Prowadzące: Jolanta Skowronek, Milena Kolat-Rzepecka.
Miejsce: Park Zamkowy.
13.00-14.00 – Japoński LAMPION
Wiek: od 7 lat.
Koszt: 5 zł.
Prowadzące: Milena Kolat-Rzepecka, Jolanta Skowronek.
Miejsce: Park Zamkowy.
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22 lipca – środa
10.00-10.45 – Podróże palcem po mapie – MACHINĄ PRZEZ CHINY
– Opowieści podróżnicze
Podczas spotkania przeniesiemy się w świat książki „Machiną przez Chiny”, powieści
przygodowej dla dzieci opartej na prawdziwej historii.
Jest rok 1934. Świeżo upieczeni małżonkowie, Halina i Stach Bujakowscy wyruszają w szaloną
podróż poślubną do Chin... motocyklem o mocy 10 koni mechanicznych. Szlak prowadzi
z Druskiennik przez Turcję, Persję, Indie, aż do Szanghaju. Machina często niedomaga,
a azjatyckie pustynie i dżungle przynoszą liczne niebezpieczne i fascynujące przygody.
Po co pojechali? Kogo spotkali w zagubionym w dżungli Porcelanowym Pałacu? Jak skończyła
się ta wyprawa? – dowiesz się na spotkaniu z pisarzem.
Wiek: od 6 do 12 lat.
Koszt: 5 zł.
Prowadzący: Łukasz Wierzbicki, znany podróżnik i autor książek dla dzieci. Zebrał i opracował
reportaże Kazimierza Nowaka z podróży do Afryki oraz Haliny Korolec-Bujakowskiej
z wyprawy do Chin. W książce „Afryka Kazika” przedstawił przygody Kazimierza Nowaka
w formie opowiadań dla dzieci, w „Dziadku i niedźwiadku” opisał losy niedźwiedzia Wojtka
z Armii Andersa, w powieści „Wyprawa niesłychana Benedykta i Jana” podróż Benedykta
Polaka do Mongolii. Odbył wiele wypraw do Afryki, Azji, Ameryki i Australii.
Miejsce: Park Zamkowy, w razie niepogody: kino Halszka.
11.00-11.45 – Podróże palcem po mapie – Kajakiem przez ATLANTYK
– Opowieści podróżnicze
Autor książki OCEAN TO PIKUŚ zabierze Was w zuchwały rejs kajakiem przez Atlantyk.
To oparta na prawdziwych wydarzeniach opowieść o Aleksandrze Dobie, pełnym optymizmu
i pogody ducha marzycielu, który jako pierwszy człowiek na świecie przepłynął kajakiem
Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent. Na dodatek zrobił to… trzy razy.
Ile mamy oceanów i czy ocean to rzeczywiście „pikuś”? Jak Olek Doba parzył kawę na
wzburzonych wodach, co zrobił, gdy żarłacz tygrysi walił łbem w kadłub łodzi, dlaczego obudził
morskiego żółwia, w czym przeszkadzały mu złośliwe ryby mahi-mahi?
Do zobaczenia …na oceanie!
Wiek: od 6 do 12 lat.
Koszt: 5 zł.
Prowadzący: Łukasz Wierzbicki.
Miejsce: Park Zamkowy, w razie niepogody: kino Halszka.
12.00-12.45 – POCZTÓWKA z moich wymarzonych wakacji – KOLAŻ
Wiek: od 7 lat.
Koszt: 5 zł.
Prowadzące: Milena Kolat-Rzepecka, Jolanta Skowronek.
Miejsce: Park Zamkowy, w razie niepogody: kino Halszka.
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17.00 – Kino wakacyjne – CORGI PSIAK KRÓLOWEJ – dubbing
(prod. Belgia, animacja, reż. Ben Stassen/Vincent Kesteloot), czas 93 min.
Rex to nieziemsko rozpuszczony śliczny mały corgi, ulubiony piesek brytyjskiej królowej.
Mieszka w Pałacu Buckingham pławiąc się w iście królewskich luksusach i powszechnym
uwielbieniu. Jego wypielęgnowana łapa nie postała nigdy w zwykłym parku, a ulicznego
mieszańca nie chciałby obwąchać nawet przez ogrodzenie. Jednak pewnego dnia na skutek
szalonego zbiegu okoliczności Rex traci swoją pozycję w pałacu i trafia do londyńskiego
schroniska. Otoczony przez gromadę twardych czworonogów, które z niejednego śmietnika
kości żarły, musi nauczyć się, co to znaczy być zwyczajnym psem: na kogo warczeć, a komu
pomerdać i jak pogonić kota kotu. Próbując odnaleźć drogę do domu, Rex odkryje, że
prawdziwych przyjaciół nie poznaje się po pięknie wyczesanej sierści, ale po tym, że w potrzebie
potrafią wyciągnąć do ciebie pomocną łapę.
Zwiastun: https://www.youtube.com/watch?v=vtAKIUjtQ1A
Wiek: bez ograniczeń.
Koszt: 5 zł.
Miejsce: kino Halszka.
23 lipca – czwartek
10.00-11.30 – ABC podróży – Spotkanie z podróżnikami – rower / namiot / mapa
– Malowanie rowerków ze sklejki
Spotkanie podczas którego postaramy się zarazić Was pasją podróżowania na rowerze. To
będzie opowieść nie tylko o przygodach, jakie przytrafiły się naszym podróżnikom ale także
o tym, jak zaplanować wycieczkę rowerową oraz jak się do niej przygotować. Co warto z sobą
zabrać, a co będzie dodatkowym balastem. Razem przećwiczymy między innymi pakowanie
sakw, wymianę dętki, czytanie map oraz rozbijanie namiotu. Ahoj przygodo!
Dla naszych prowadzących rower to nie tylko środek transportu, ale sposób na życie. Śmigają
nań wiosną, latem, jesienią i zimą. Jeżdżą do pracy, na warsztaty, bliskie wycieczki i dalekie
wyprawy przemierzając lasy, łąki, równiny, góry i nadmorskie plaże.
Wiek: od 8 lat.
Koszt: 5 zł.
Prowadzący: Pracownia Edukacyjna Wiatrak.
Miejsce: Park Zamkowy.
11.45-13.45 – DZIENNIK podróży – Warsztaty scrapbookingu
Wiek: od 10 lat.
Koszt: 5 zł.
Prowadzące: Milena Kolat-Rzepecka, Jolanta Skowronek.
Miejsce: Park Zamkowy.
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17.00 – Wakacyjna Animacja – PRAZIOMEK – dubbing
(prod. Kanada/USA, animacja/komedia, reż. Chris Butler), czas 95 min.
Charyzmatyczny sir Lionel Frost to najwybitniejszy na świecie tropiciel mitów i potworów.
W każdym razie za takiego sam się uważa. Problem w tym, że cieszy się raczej opinią
postrzelonego dziwaka niż szacownego naukowca. Nic dziwnego zatem, że chętnie skorzysta
z okazji, by udowodnić całemu światu jaki to z niego Indiana Jones. Na listowne zaproszenie
pewnego tajemniczego obywatela wyrusza w dzikie ostępy Ameryki Północnej, by odnaleźć
i ujawnić najbardziej tajemniczą z mitycznych istot - brakujące ogniwo, czyli najbliższego
przodka człowieka zwanego także Wielką Stopą. Łowca przygód po przybyciu na miejsce
dokona dwóch niezwykłych odkryć! Po pierwsze: zaproszenie było podstępem. Po drugie: jego
autor to... niestety tego nie możemy zdradzić. Razem z nim Sir Lionel wyrusza w dalszą pełną
przygód podroż, by dokonać odkrycia znacznie większego niż kiedykolwiek mógł pomarzyć!
Zwiastun: https://www.youtube.com/watch?v=JUIbjaQLFdQ&t=33s
Wiek: bez ograniczeń.
Koszt: 5 zł.
Miejsce: kino Halszka.
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