




Miesiąc Rodziny to ponad 250 wydarzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. 
W tym roku już po raz dziesiąty na przełomie maja i czerwca nastąpi 
kumulacja wydarzeń i atrakcji skierowanych do wszystkich wrocławian, 
a w szczególności do rodzin z dziećmi. Ramy czasowe Miesiąca Rodziny 
wyznaczają cztery duże pikniki organizowane na Wyspie Słodowej: 
kolejno z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka, Dnia Dziadków i Dnia Ojca. 

Podczas Miesiąca Rodziny prezentujemy ofertę wrocławskich instytucji 
i firm skierowaną do rodzin. Wydarzenia kulturalne i sportowe, 
animacje, szkolenia, warsztaty dla rodziców, festyny i pikniki osiedlowe, 
przedstawienia i koncerty, wystawy – sprawdź, gdzie spędzisz we 
Wrocławiu czas z najbliższymi aktywnie, twórczo i rozwijająco. 

Miesiąc Rodziny to nie tylko zabawa, ale i informacja. W ramach 
projektu można skorzystać z bezpłatnych warsztatów, a podczas 
pikników plenerowych zapewniamy konsultacje specjalistów w zakresie 
profilaktyki zdrowia, opieki nad dziećmi oraz pomocy rodzinie. 

Skorzystaj z inspirujących propozycji 
i spędzaj czas z rodziną we Wrocławiu!

wcrs.wroclaw.pl
fb.com/rozwojSpoleczny
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21 
maja

9.00-
18.00

Dialog w rodzinie – Wsparcie rodzin w krajach Unii Europejskiej
Konferencja ma stworzyć płaszczyznę wymiany wiedzy i doświadczeń w za-
kresie wzmacniania dialogu w rodzinie. Zakładamy, że umożliwi zaprezentowa-
nie najnowszych wyników prac badawczych oraz dobrych praktyk eduka-
cyjnych i wspierających rodzinę, realizowanych przez ośrodki akademickie 
oraz instytucje wspierające rodzinę, ale także stanie się miejscem wymiany 
doświadczeń, informacji i poglądów prezentowanych przez przedstawicieli 
nauki i praktyki wspierania rodziny.

Aula
Papieskiego Wydziału 

Teologicznego,
ul. Katedralna 9

Wydarzenie BezPŁATne
szczegółowy program:
pwt.wroc.pl

25
maja

12.00-
23.00

ODNFEST – II Edycja Odnowienie Festival 2018 
Festiwal organizowany przez lokalne kościoły i organizacje chrześcijańskie. Od 
12.00 do 19.00 darmowa STREFA DZIECI ODNFEST, czyli dmuchane zjeżdżalnie, 
zamki do skakania, miękkie place zabaw, fabryka sztuki, gry wielkoformatowe 
i wiele innych atrakcji. O 19.00 koncert zespołu BE THE LIGHT, a po nim około 
21.00 wieczorne kino w plenerze - zapraszamy na film „Przełęcz ocalonych”.

Wyspa Słodowa
Wydarzenie BezPŁATne
odnfest.pl
i na fb.com/ODNFEST

25
maja

15.00-
19.00

Festyn Rodzinny z okazji Dnia Sąsiada
Okazja do poznania własnych sąsiadów, a także do skorzystania 
z wielu atrakcji, takich jak malowanie twarzy i dmuchańce.

podwórko przy
ul. Bolesława  

Chrobrego 34a
Wydarzenie BezPŁATne

Partnerstwo 
„Razem dla Nadodrza”,

Centrum Pracy 
Socjalnej i Rodziny

25
maja

15.00-
22.00

Piknik rodzinny Sąsiadówka
Podczas pikniku odbędzie się pokaz futbolu amerykańskiego, będzie można 
wziąć udział w konkursach plastycznych, spróbować sił w kole fortuny, 
warsztatach manualnych i posłuchać występów chórów seniorów. Dla dzieci 
dmuchańce i fotobudka. Wydarzenie w ramach Odnowienie Festival.

park przy kościele 
chrześcijan 
baptystów,

ul. Kłodnicka 2

Wydarzenie BezPŁATne Partnerstwo Gądów 
i Kosmonautów

25
maja

17.00
Decoupage dla Mamy
Warsztaty z okazji Dnia Matki, na których za pomocą techniki decoupage 
powstaną prezenty.

ul. Rejtana 3

wydarzenie z dowolną ceną za udział
wymagane zapisy:
 fjmwroclaw@gmail.com  
  797 818 752

25
maja

17.00

Tongue Twister
Zapraszamy dzieci w wieku 6-8 lat na cykliczne zajęcia „Tongue Twister”, czyli 
wprowadzenie do języka angielskiego przez gry i zabawy językowe. Podczas 
zajęć będziemy się skupiać na wymowie, wykorzystując w tym celu tytułowe 
tongue twisters, czyli łamańce językowe.

MBP – filia nr 1,
ul. Sztabowa 98

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl
obowiązują zapisy w bibliotece:
 71 347 12 70 
 mbp01@biblioteka.wroc.pl

od 

26 
maja

9.00-
17.00

Tu czy tam? Współczesna polska ilustracja dla dzieci
Wystawa poświęcona polskiej ilustracji, która od blisko dekady jest w okresie 
wielkiego rozkwitu. Ilustracje odgrywają w literaturze dla dzieci znaczącą rolę, 
a coraz częściej stawiane są na równi z tekstem. 
Wystawa czynna do 14 czerwca.

Centrum Kultury 
Agora,

ul. Serbska 5a

Wydarzenie BezPŁATne
ckagora.pl
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26 
maja

10.00-
13.00

Mowa domowa, czyli czym dla dzieci są nasze słowa 
Wyjątkowe spotkanie z okazji Dnia Matki w ramach Odnowienie Festival. 
Przy kawie porozmawiamy o tym, jak przez słowa budować pozytywne relacje 
z dziećmi i tworzyć w domu taką atmosferę, by chciało się w nim być. 
Powiemy Ci, jak to zrobić.

Infopunkt Barbara,
ul. Świdnicka 8b

Wydarzenie BezPŁATne
wymagane wcześniejsze zapisy:
 misjamama.wdj@gmail.com 

26 
maja

10.00

Rodzinny Klub Konstruktora
Rodzinne tworzenie konstrukcji z ażurowych klocków K'nex oraz możliwość 
korzystania z zasobów multimedialnych MultiCentrum (programów graficznych 
i animacyjnych). Do wspólnej zabawy zapraszamy dzieci od 6 roku życia 
z opiekunami. Prosimy o przyniesienie sportowego obuwia zmiennego.

MBP – MultiCentrum,
ul. Powstańców

 Śląskich 210

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl
 71 364 69 66

26 
maja

10.00-
12.00

Rodzinny weekend na sportowo w Hasta La Vista!
W każdą sobotę od 26 maja do 30 czerwca zapraszamy całe rodziny na 
bezpłatny trening z wybranej dyscypliny (squash, badminton, tenis stołowy). 
Sprzęt wypożyczamy bezpłatnie na miejscu. Obowiązkowe obuwie zmienne 
z jasną podeszwą oraz strój sportowy.

Hasta La Vista,
ul. Góralska 5

Wydarzenie BezPŁATne
zapisy od poniedziałku do piątku 
w godz. 10.00-14.00
 696 414 440
 k.smalec@interia.pl
Liczba miejsc ograniczona.

26 
maja

10.00

Mała majsterkownia – warsztaty stolarskie
Warsztaty stolarskie dla dzieci do 10 roku życia i rodziców, podczas 
których pod okiem instruktora –stolarza wykonywać będą drewniane 
podstawki na półkę z książkami. Warsztaty odbędą się, jeśli zgłosi się 
minimum 6 osób chętnych.

Stara Piekarnia,
ul. Bolesława

Krzywoustego 310a

wydarzenie płatne: 60 zł
fb.com/starapiekarnia
wymagane zapisy:
 kawiarniastarapiekarnia@gmail.com
kupon rabatowy na końcu kalendarza

26 
maja

10.00

Filmowe Poranki
Cykl pokazów dla najmłodszych widzów i ich opiekunów. W każdą sobotę i nie-
dzielę o 10.00 zapraszamy do Kina Nowe Horyzonty, gdzie wspólnie z bohate-
rami najlepszych polskich animacji poznamy najróżniejsze zagadnienia – od 
odkrywania tajników przyrody po sekrety działania dobrej przyjaźni. Po każdym 
z pokazów wszystkie dzieci mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach.

Kino Nowe Horyzonty,
ul. Kazimierza 

Wielkiego 19a-21

wydarzenie płatne: 12 zł
kinonh.pl

26 
maja

10.00-
20.00

Targi Książki dla Dzieci i Młodzieży  DOBRE STRONY
Kilkadziesiąt wydarzeń dla dzieci i młodzieży, w tym spotkania z pisarzami 
i ilustratorami, premiery książek, warsztaty literackie i plastyczne, zajęcia 
z animatorami, czytanie książek, wystawy, konkursy z nagrodami.

Wrocławskie Centrum 
Kongresowe, 

ul. Wystawowa 1

Wydarzenie BezPŁATne
domliteratury.wroclaw.pl

26 
maja

11.00

Ojcowie na Start – Rodzinny Wyścig Rowerowy
Wyjątkowy charakter zawodów polega na wspólnym starcie dzieci i rodziców, 
co aktywizuje całe rodziny, pokazując alternatywną formę wspólnego spędza-
nia czasu. W tym roku trasa liczy około 8 kilometrów i przebiega przez drogi 
oraz ścieżki leśne na granicy Wrocławia i wsi Łany. Wydarzenie ma charakter 
pikniku rodzinnego z wydarzeniami towarzyszącymi i dodatkowymi atrakcjami, 
aby całe rodziny mogły spędzić czas na świetnej zabawie.
Współorganizator: WCRS

ul. Leśna, Łany

Wydarzenie BezPŁATne
wroclaw.ojcowienastart.pl
obowiązują zapisy przez stronę inter-
netową lub do 10.30 w biurze zawodów 
w dniu wyścigu
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26 
maja

11.00-
23.00

ODNFEST– II Edycja Odnowienie Festival 2018
Od 11.00 do 19.00 darmowa STREFA DZIECI ODNFEST, czyli dmuchane zjeż-
dżalnie, zamki do skakania, miękkie place zabaw, fabryka sztuki, gry wielko-
formatowe i wiele innych atrakcji.  16.00 – koncert pop-gospelowego zespołu 
dziecięcego Małe TGD,  19.00 – wieczór z Joshem McDowellem, niesamowitym 
mówcą, który przemawiał do ponad 25 milionów ludzi w 125 krajach, 20.00 – 
koncert wrocławskiego chóru Gospel Life. Na koniec dnia około 21.00 wieczorne 
kino w plenerze - zapraszamy na film „Sprawa Chrystusa”.
Piknik rodzinny z okazji Dnia Matki
Piknikiem rodzinnym z okazji Dnia Matki i Strefą Dzieci ODNFEST inaugurujemy 
tegoroczny Miesiąc Rodziny. Kilkudziesięciu partnerów zaprezentuje atrakcje dla 
rodzin. W programie m.in. warsztaty edukacyjne, zajęcia artystyczne i sportowe, 
animacje dla dzieci, gry planszowe, konsultacje z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

Wyspa 
Słodowa

Wydarzenie BezPŁATne
więcej informacji:
odnfest.pl
i na fb.com/ODNFEST

wcrs.wroclaw.pl
fb.com/RozwojSpoleczny

26 
maja

11.00

Cztery Łapy – II edycja gry miejskiej na Psiaku
Klub Rodzica organizuje drugą edycję gry miejskiej. Zapraszamy wszystkich 
młodych miłośników gier miejskich oraz piesków, psiaków i innych zwierzaków 
na psie-pyszną zabawę i rozwiązywanie zagadek, wykonywanie zadań, szu-
kanie psich śladów na Psim Polu. Do zabawy zapraszamy rodziców z dziećmi 
w wieku od 3 do 12 lat.

MBP – filia nr 11,
ul. Bolesława 

Krzywoustego 286

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl
obowiązkowe zgłoszenia
od 11 do 25 maja
na miejscu w bibliotece
lub  mbp11@biblioteka.wroc.pl

26 
maja

11.00
Bajkowa Biblioteka: Czerwony kapturek
Bajkowa Biblioteka zaprasza dzieci w wieku od 3 do 6 lat wraz 
z opiekunami na przedstawienie teatrzyku lalkowego Bajkowa Biblioteka.

MBP – filia nr 54,
ul. Jesienna 22

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl

26 
maja

11.00

Dlaczego trzeba myć ręce, czyli wszystko o bakteriach i wirusach
Na warsztatach dzieci dowiedzą się, gdzie żyją i w jaki sposób rozprzestrze-
niają się zarazki. Poznają najważniejsze bakterie i wirusy powodujące choroby 
i sposoby, jak się przed nimi bronić. Wezmą udział w eksperymentach, pracach 
plastycznych, a co najciekawsze samodzielnie założą własną hodowlę bakterii. 
Zajęcia dla dzieci w wieku 5-7 lat wraz z opiekunami poprowadzi Kamila Twar-
dowska z Uniwersytetu Przyrodniczego.

MBP – filia nr 1,
ul. Sztabowa 98

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl
obowiązują zapisy w bibliotece,
liczba miejsc ograniczona

26 
maja 
maja

11.00

Niewidzialna biblioteka – spotkania przy planszy 
Cykl spotkań z grami planszowymi. Są to zarówno klasyczne, uznane już 
w świecie gier planszowych tytuły, jak i nowości wydawnicze. Spotkania 
przeznaczone dla wszystkich, którzy mają ochotę spędzić czas przy planszy – 
rodzin z dziećmi (kolekcja zawiera gry już dla 3-4 latków), uczniów, studentów, 
osób dojrzałych, seniorów. Każdy, kto ma ochotę zanurzyć się w świecie 
rozrywki, jakiej dostarczają „gry bez prądu”, będzie mile widziany.

MBP – filia nr 23,
Bulwar Ikara 

29-31

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl

26 
maja

11.00

Plenerowe Kino Samochodowe
Świetna okazja do spędzenia czasu wspólnie z rodzicem na budowie sa-
mochodu lub pojazdu mającego pełnić taką rolę, by na końcu zaparkować 
własnoręcznie wykonany wehikuł i obejrzeć film. W programie także malowanie 
twarzy i szereg atrakcji dla wszystkich gości.

Polana Karłowicka,
al. Kasprowicza 45

Wydarzenie BezPŁATne Rada Osiedla 
 Karłowice-Różanka
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26 
maja

11.00-
23.00

ODNFEST– II Edycja Odnowienie Festival 2018
Od 11.00 do 19.00 darmowa STREFA DZIECI ODNFEST, czyli dmuchane zjeż-
dżalnie, zamki do skakania, miękkie place zabaw, fabryka sztuki, gry wielko-
formatowe i wiele innych atrakcji.  16.00 – koncert pop-gospelowego zespołu 
dziecięcego Małe TGD,  19.00 – wieczór z Joshem McDowellem, niesamowitym 
mówcą, który przemawiał do ponad 25 milionów ludzi w 125 krajach, 20.00 – 
koncert wrocławskiego chóru Gospel Life. Na koniec dnia około 21.00 wieczorne 
kino w plenerze - zapraszamy na film „Sprawa Chrystusa”.
Piknik rodzinny z okazji Dnia Matki
Piknikiem rodzinnym z okazji Dnia Matki i Strefą Dzieci ODNFEST inaugurujemy 
tegoroczny Miesiąc Rodziny. Kilkudziesięciu partnerów zaprezentuje atrakcje dla 
rodzin. W programie m.in. warsztaty edukacyjne, zajęcia artystyczne i sportowe, 
animacje dla dzieci, gry planszowe, konsultacje z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

Wyspa 
Słodowa

Wydarzenie BezPŁATne
więcej informacji:
odnfest.pl
i na fb.com/ODNFEST

wcrs.wroclaw.pl
fb.com/RozwojSpoleczny

26 
maja

11.00

Cztery Łapy – II edycja gry miejskiej na Psiaku
Klub Rodzica organizuje drugą edycję gry miejskiej. Zapraszamy wszystkich 
młodych miłośników gier miejskich oraz piesków, psiaków i innych zwierzaków 
na psie-pyszną zabawę i rozwiązywanie zagadek, wykonywanie zadań, szu-
kanie psich śladów na Psim Polu. Do zabawy zapraszamy rodziców z dziećmi 
w wieku od 3 do 12 lat.

MBP – filia nr 11,
ul. Bolesława 

Krzywoustego 286

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl
obowiązkowe zgłoszenia
od 11 do 25 maja
na miejscu w bibliotece
lub  mbp11@biblioteka.wroc.pl

26 
maja

11.00
Bajkowa Biblioteka: Czerwony kapturek
Bajkowa Biblioteka zaprasza dzieci w wieku od 3 do 6 lat wraz 
z opiekunami na przedstawienie teatrzyku lalkowego Bajkowa Biblioteka.

MBP – filia nr 54,
ul. Jesienna 22

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl

26 
maja

11.00

Dlaczego trzeba myć ręce, czyli wszystko o bakteriach i wirusach
Na warsztatach dzieci dowiedzą się, gdzie żyją i w jaki sposób rozprzestrze-
niają się zarazki. Poznają najważniejsze bakterie i wirusy powodujące choroby 
i sposoby, jak się przed nimi bronić. Wezmą udział w eksperymentach, pracach 
plastycznych, a co najciekawsze samodzielnie założą własną hodowlę bakterii. 
Zajęcia dla dzieci w wieku 5-7 lat wraz z opiekunami poprowadzi Kamila Twar-
dowska z Uniwersytetu Przyrodniczego.

MBP – filia nr 1,
ul. Sztabowa 98

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl
obowiązują zapisy w bibliotece,
liczba miejsc ograniczona

26 
maja 
maja

11.00

Niewidzialna biblioteka – spotkania przy planszy 
Cykl spotkań z grami planszowymi. Są to zarówno klasyczne, uznane już 
w świecie gier planszowych tytuły, jak i nowości wydawnicze. Spotkania 
przeznaczone dla wszystkich, którzy mają ochotę spędzić czas przy planszy – 
rodzin z dziećmi (kolekcja zawiera gry już dla 3-4 latków), uczniów, studentów, 
osób dojrzałych, seniorów. Każdy, kto ma ochotę zanurzyć się w świecie 
rozrywki, jakiej dostarczają „gry bez prądu”, będzie mile widziany.

MBP – filia nr 23,
Bulwar Ikara 

29-31

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl

26 
maja

11.00

Plenerowe Kino Samochodowe
Świetna okazja do spędzenia czasu wspólnie z rodzicem na budowie sa-
mochodu lub pojazdu mającego pełnić taką rolę, by na końcu zaparkować 
własnoręcznie wykonany wehikuł i obejrzeć film. W programie także malowanie 
twarzy i szereg atrakcji dla wszystkich gości.

Polana Karłowicka,
al. Kasprowicza 45

Wydarzenie BezPŁATne Rada Osiedla 
 Karłowice-Różanka
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26 
maja

11.00
Dzień Dziecka na Brochowie
Zapraszamy zespoły rodzinne do udziału w pierwszym Rodzinnym Bro-
chowskim Biegu na Orientację. Start biegu o godz.11.00 w Centrum Edukacji 
Społecznej przy ul. Koreańskiej 1a.

Centrum Edukacji 
Społecznej,

ul. Koreańska 1a

Wydarzenie BezPŁATne
zapisy:
 biegrodziny2018@gmail.com

26 
maja

11.00

Zajęcia dla dzieci – Obudź zmysły
Zapraszamy na zajęcia oparte na programie Zabaw Fundamentalnych. Dzieci 
będą bawić się i doświadczać radości płynącej z zabaw pobudzających słuch, 
węch, smak, dotyk i wzrok. Udział w tych zabawach pozytywnie wpłynie na 
rozwój pięciu głównych ścieżek, którymi do mózgu docierają informacje ze 
świata. Nie zabraknie również piosenek i tańców. Prowadzenie: Magdalena 
Krawczyk z Klubu Dwulatka „Urwisek”.

MBP – filia nr 5,
ul. Namysłowska 8

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl
obowiązują zapisy:
osobiście w bibliotece,
  71 780 68 64
 mbp05@biblioteka.wroc.pl

26 
maja

11.00
oraz
13.00

Tektura i papier „Przestrzenne książki” – warsztaty dla dzieci
Cykliczne spotkania rodzinne, adresowane do dzieci w grupach wiekowych 4-6 
(11.00-11.45) i 6-10 lat (13.00-14.30) oraz ich opiekunów. Będziemy inspirować 
się sztuką oraz działać wielkoformatowo, konstruując z papieru i tektury. 
Jeśli lubisz malować, budować, eksperymentować, wzajemnie się inspirować, 
kooperować oraz współtworzyć – zapraszamy do działań z rozmachem. 
Prowadzi: Katarzyna Bury.

Infopunkt Barbara,
ul. Świdnicka 8b

Wydarzenie BezPŁATne
obowiązują zapisy:
 tekturowo@gmail.com

26 
maja

11.30
Zajęcia ogólnorozwojowe 
z elementami koszykówki dla dzieci
Bezpłatne pokazowe zajęcia ogólnorozwojowe z elementami koszykówki dla 
dzieci w wieku od 2-7 lat.

LO nr IX,
ul. Piotra Skargi 31

Wydarzenie BezPŁATne
www.basketkids.pl
 kontakt@basketkids.pl

26 
maja

12.00
Bajkowe soboty – czytanie książek
Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (dzieci w wieku 
do 6 lat, wraz z opiekunami) na głośne czytanie książek w bibliotece.

MBP – filia nr 6,
ul. Lwowska 21

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl

26-27 
maja

12.00-
21.00

Festiwal Food Trucków Mood4Food
Druga edycja festiwalu, podczas której spotkacie gastrowozy lokalne i spoza 
Wrocławia, zapewniające ucztę dań różnorodnej kuchni, świeże soki i koktajle.

plac pod Iglicą,
Hala Stulecia,

ul. Wystawowa 1

Wydarzenie BezPŁATne
 m4f@halastulecia.pl

26 
maja

12.30
Klub Gier Planszowych
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych i w każdym wieku na spotkanie 
z grami planszowymi w bibliotece.

MBP – filia nr 1,
ul. Sztabowa 98

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl

26-27 
maja

14.00-
20.00

PARKI ESK – Emocje, Sport, Kultura
W 10 zielonych miejscach Wrocławia stanęły pawilony kultury – plenerowe sce-
ny, na których odbywają się wydarzenia. Ideą jest zachęcanie mieszkańców do 
aktywnego trybu życia, spędzania czasu w parkach, organizowania własnych 
wydarzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i sportowych.
10 lokalizacji: Park Grabiszyński, Park Słoneczny na Gaju, Park Południowy, 
Polana na Karłowicach, Park Leśnicki, Park Staszica, Park Strachociński, Skwer 
de Veuster na Szczepinie, Park Tarnogajski, Park Tołpy

10 lokalizacji
Wydarzenie BezPŁATne
fb.com/parkiESK
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26 
maja

14.00
Drzwi otwarte u psychologa  – bezpłatna konsultacja
W ramach akcji serdecznie zapraszamy do zapisania się 
na bezpłatną konsultację u psychologa i psychoterapeuty.

Pracownia
Psychoterapii Nanovo,

ul. Kwiska 5/7

Wydarzenie BezPŁATne
wymagane zapisy:
g.sliwa.nanovo@gmail.com
lub telefonicznie 691 552 445

26 
maja

Od 14.00
Rodzinny Festyn Maślicki 
Festyn rodzinny z wieloma atrakcjami dla mieszkańców. 
Każdy znajdzie coś dla siebie bez względu na wiek.

teren przy 
Stadionie Miejskim 

(ul. Drzymały)
Wydarzenie BezPŁATne Rada Osiedla

 Maślice

26 
maja

Od 14.00
Rodzinne Potyczki Kulturalne – Biblioteka Plenerowa
W ramach XVI Rodzinnego Festynu Maślickiego, w programie między innymi 
rodzinna zabawa klockami Linden oraz potyczki kulturalne.

Biblioteka Plenerowa 
przy 

Stadionie Miejskim
(ul. Drzymały)

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl

26 
maja

15.00

IceCool – Eliminacje do Mistrzostw Polski
Od marca do sierpnia w całej Polsce będą się odbywały eliminacje. Zwycięzcy 
poszczególnych turniejów będą zaproszeni na ogólnopolski finał, który odbę-
dzie się jesienią 2018 roku. IceCool to nowoczesna, wciągająca gra angażująca 
całą rodzinę. Uczestnicy poruszają pionkami pingwinów jedynie za pomocą 
pstrykania. Ilość miejsc ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń.

Marajo – sklep 
i wypożyczalnia gier 

planszowych,
ul. gen. J.H. Dąbrow-

skiego 36/4U

Wydarzenie BezPŁATne
zgłoszenia: 
 sklep@marajo.pl, 
 71 756 89 13 
lub osobiście w sklepie
liczba miejsc ograniczona

26 
maja

Od 18.00

III edycja Nocnego Grania w Marajo
Startujemy o godzinie 18.00 i gramy do 3.00. 
9 godzin planszówek, towarzystwo największej w Polsce wypożyczalni gier 
z 1300 różnych tytułów, przesympatyczna atmosfera. 
Każdy z uczestników drugiego nocnego grania zostanie obdarowany 15% zniż-
ką na zakupy w sklepie ważną do kolejnej edycji nocnego grania.

Marajo – sklep 
i wypożyczalnia gier 

planszowych,
ul. gen. J.H. Dąbrow-

skiego 36/4U

Wydarzenie BezPŁATne
zgłoszenia: 
 sklep@marajo.pl, 
 71 756 89 13 
lub osobiście w sklepie
liczba miejsc ograniczona

26 
maja

19.00

Koncert z okazji Dnia Matki
W programie przeboje muzyki klasycznej, popularnej i operetkowej. Muzyczne 
propozycje zaspokoją oczekiwania zarówno melomanów, którzy usłyszą wir-
tuozowskie utwory skrzypcowe, jak i osób które chcą dobrze bawić się w towa-
rzystwie Wrocławskiej Orkiestry Festiwalowej im. Johanna Straussa. Koncert 
prowadzi prof. Jan Miodek.
Koncert organizowany we współpracy z WCRS 
w ramach Miesiąca Rodziny.

Sala Audytoryjna
Wrocławskiego 

Centrum
Kongresowego,
ul. Wystawowa 1

wydarzenie płatne
halastulecia.pl
bilety w cenie od 20 do 60 złotych 
dostępne na ebilet.pl

27
maja

10.00-
18.00

Targi Książki dla Dzieci i Młodzieży DOBRE STRONY
Kilkadziesiąt wydarzeń dla dzieci i młodzieży, w tym spotkania z pisarzami 
i ilustratorami, premiery książek, warsztaty literackie i plastyczne, zajęcia 
z animatorami, czytania książek, wystawy, konkursy z nagrodami.

Wrocławskie Centrum 
Kongresowe, 

ul. Wystawowa 1

Wydarzenie BezPŁATne
domliteratury.wroclaw.pl
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27
maja

10.00

Filmowe Poranki
Cykl pokazów dla najmłodszych widzów i ich opiekunów. W każdą sobotę i nie-
dzielę o 10.00 zapraszamy do Kina Nowe Horyzonty, gdzie wspólnie z bohate-
rami najlepszych polskich animacji poznamy najróżniejsze zagadnienia – od 
odkrywania tajników przyrody po sekrety działania dobrej przyjaźni. Po każdym 
z pokazów wszystkie dzieci mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach.

Kino Nowe Horyzonty,
ul. Kazimierza 

Wielkiego 19a-21

wydarzenie płatne: 12 zł
kinonh.pl

27
maja

10.30

Spektakl dla Bąbli: Czarny czy biały?
Opowieść o tym, że nie wszystko jest takie, jakie nam się wydaje. Nawet nam, 
dorosłym, wydaje się często, że coś jest jednoznaczne – białe czy czarne. 
Jednak nie ma na świecie rzeczy jednoznacznych, a to, co pierwotnie się 
wyklucza, może stanowić piękne dopełnienie. Spektakl jest ciepłą opowieścią 
adresowaną do widzów najmłodszych o tym, współpraca buduje i nadaje życiu 
prawdziwą wartość.

Wrocławskie Centrum 
Twórczości Dziecka,

ul. Kuźnicza 29a,
II piętro

wydarzenie płatne: 21 zł
www.bilety.centrumtworczosci.pl

27
maja

11.00-
23.00

ODNFEST II Edycja Odnowienie Festival 2018 
Od 11.00 do 19.00 darmowa STREFA DZIECI ODNFEST, czyli dmuchane 
zjeżdżalnie, zamki do skakania, miękkie place zabaw, fabryka sztuki, gry 
wielkoformatowe i wiele innych atrakcji. O godzinie 11.00 kino w plenerze dla 
najmłodszych - zapraszamy na film „Paddington”. Od 15.00-17.00 warsztaty dla 
rodziców „Bycie rodzicem – radości i wyzwania”. 19.00 – nabożeństwo jedności 
z Joshem McDowellem, niesamowitym mówcą, który przemawiał do ponad 25 
milionów ludzi w 125 krajach. O 20.00 koncert uwielbienia. 

Piknik rodzinny z okazji Dnia Matki
Piknikiem rodzinnym z okazji Dnia Matki i Strefą Dzieci ODNFEST inauguru-
jemy tegoroczny Miesiąc Rodziny. Kilkudziesięciu partnerów zaprezentuje 
atrakcje dla rodzin. W programie m.in. warsztaty edukacyjne, zajęcia arty-
styczne i sportowe, animacje dla dzieci, gry planszowe, konsultacje z zakresu 
profilaktyki zdrowotnej.

Wyspa Słodowa

Wydarzenie BezPŁATne
więcej informacji:
odnfest.pl
i na fb.com/ODNFEST

wcrs.wroclaw.pl
fb.com/RozwojSpoleczny

27
maja

11.00

Accademia dell’opera: Paczka – Pointa – Piruet
Nowy projekt edukacyjny, którego celem jest wprowadzenie najmłodszych wi-
dzów w magiczny świat opery i baletu. Wierzymy, że udział w proponowanych 
zajęciach pozwoli dzieciom rozwijać swoją wrażliwość i pełniej uczestniczyć 
w wydarzeniach muzycznych. Cykl odsłoni przed dziećmi kulisy świata baletu. 
Dzieci zobaczą z bliska kostiumy oraz baletowe akcesoria.

Opera Wrocławska,
ul. Świdnicka 35

wydarzenie płatne: 20 zł
 opera@opera.wroclaw.pl
 71 370 88 80

27
maja

13.00

Accademia dell’opera: Koloratura i falset
Nowy projekt edukacyjny, którego celem jest wprowadzenie najmłodszych widzów 
w magiczny świat opery i baletu. Wierzymy, że udział w proponowanych zajęciach 
pozwoli dzieciom rozwijać swoją wrażliwość i pełniej uczestniczyć w wydarze-
niach muzycznych. Cykl wprowadzi dzieci w alfabet wokalistyki operowej.

Opera Wrocławska,
ul. Świdnicka 35

wydarzenie płatne: 20 zł
 opera@opera.wroclaw.pl,
 71 370 88 80
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27
maja

17.00

Spektakl dla dzieci: Bal u Króla Lula
Zabawna, pouczająca opowieść o tym, że możemy wszystko, jeśli tylko tego 
chcemy. Lulalia to kraina, w której panuje ład i porządek – a to za sprawą Króla 
Lula, który z pomocą magicznej trąbki zarządza swoimi poddanymi. Jednak 
pewnego dnia spokój pięknej krainy zostaje zniszczony! Przebiegły Ptak 
Baksali Morele Baks podstępnie porywa magiczną trąbkę, a Lulalię opanowuje 
nuda i zwątpienie.

Wrocławskie Centrum 
Twórczości Dziecka,

ul. Kuźnicza 29a,
II piętro

wydarzenie płatne: 21 zł
www.bilety.centrumtworczosci.pl
kupon rabatowy 
na końcu kalendarza

28
maja

17.00

Malowanie na szkle
Zapraszamy do Laboratorium Sztuki na eksperymenty malarskie. Warsztaty 
są przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych. Szczególnie zaprasza-
my osoby różnych narodowości i kultur, ponieważ zależy nam aby tworzyć 
przestrzeń do integracji.

ul. Rejtana 3

wydarzenie z dowolną ceną za udział,
wymagane zapisy:
 fjmwroclaw@gmail.com 
  797 818 752

28 
maja

17.10
Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami koszykówki dla dzieci
Bezpłatne pokazowe zajęcia ogólnorozwojowe z elementami koszykówki dla 
dzieci w wieku od 3-6 lat.

SP nr 74,
ul. Kleczkowska 2

Wydarzenie BezPŁATne
www.basketkids.pl
 kontakt@basketkids.pl

28 
maja

17.30

Warsztaty dla Bąbli z rodzicami: 
Żłobek Artystyczny
Pierwsze zajęcia, które opierają się na wszechstronnie rozwijających grach 
i zabawach w gronie rówieśników, pod kierunkiem instruktora i z bezpieczną 
obecnością rodzica, do którego w każdej chwili można się przytulić.

Wrocławskie Centrum 
Twórczości Dziecka,

ul. Kuźnicza 29a,
II piętro

wydarzenie płatne: 39 zł
więcej informacji:
centrumtworczosci.pl
 koordynator@centrumtworczosci.pl

28 
maja

17.45
Tradycyjne Kung Fu dla dzieci
Próbny trening Kung Fu dla dzieci, grupa wiekowa 6-9 lat. Do udziału niezbęd-
ny jest jedynie zmienny strój sportowy i obuwie zmienne.

ul. Prusa 64, 
mała salka 

gimnastyczna nr 43
w SP nr 107

Wydarzenie BezPŁATne
www.gongfu.com.pl

29 
maja

10.30

Warsztaty dla Bąbli: Wesołe Szkraby
Zajęcia ogólnorozwojowe dla najmłodszych dzieci od 12. miesiąca życia do 
2 lat i ich rodziców lub opiekunów. Celem zajęć jest wsparcie szeroko rozu-
mianego rozwoju dziecka oraz przekazanie rodzicom inspiracji do twórczych 
zabaw z dziećmi. Pierwsze elementarne spotkania z rówieśnikami są niezwykle 
ważne dla późniejszej umiejętności współpracy w grupie.

Wrocławskie Centrum 
Twórczości Dziecka,

ul. Kuźnicza 29a,
II piętro

wydarzenie płatne: 39 zł
więcej informacji:
centrumtworczosci.pl
 koordynator@centrumtworczosci.pl

29 
maja

11.30

Warsztaty dla Bąbli z rodzicami: Pam Para Pam
Zajęcia umuzykalniające dla niemowląt oraz przyszłych mam oparte na teorii 
uczenia się muzyki Edwina Eliasa Gordona. Zajęcia polegają na osłuchaniu 
i zapoznaniu się z bogatym językiem muzyki, nauczyciel śpiewa krótkie me-
lodie bez słów w różnych skalach muzycznych, przeplatając je różnorodnymi 
fragmentami rytmicznymi. Spotkania będą wzbogacone o naukę kołysanek 
i elementy relaksacyjne.

Wrocławskie Centrum 
Twórczości Dziecka,

ul. Kuźnicza 29a,
II piętro

wydarzenie płatne: 40 zł
więcej informacji:
centrumtworczosci.pl
 koordynator@centrumtworczosci.pl
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29 
maja

17.00

Warsztaty kompetencji wychowawczych: Jak stawiać dziecku granice 
i dbać o jego uczucia
W czasie warsztatów uczestnicy dowiedzą się do czego potrzebne są gra-
nice. Poznają sposoby radzenia sobie z własnymi uczuciami, dowiedzą się 
jak pomagać dziecku, żeby radziło sobie z trudnymi uczuciami. Zajęcia mają 
charakter warsztatów psychologicznych, składają się z krótkich omówień 
i wprowadzeń tematycznych, a przede wszystkim z adekwatnych ćwiczeń, 
elementów dramy, debaty.  Warsztat przeznaczony jest dla rodziców oraz 
osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

ISKIERKA,
pl. św. Macieja 5,
I piętro sala 3-5

Wydarzenie BezPŁATne
iskierkawroc.pl
liczba miejsc ograniczona

29 
maja

17.00
Fun time, czyli zabawy z językiem angielskim
Zapraszamy na kolejne spotkanie, którego celem jest pomoc w nauce języka 
angielskiego. W programie m.in. głośne czytanie tekstów oraz gry i zabawy 
w języku angielskim.

MBP – filia nr 29,
ul. Reja 1

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl

29 
maja

17.30
Tradycyjne Kung Fu dla dzieci
Próbny trening Kung Fu dla dzieci, grupa wiekowa 6-9 lat. Do udziału niezbęd-
ny jest jedynie zmienny strój sportowy i obuwie zmienne.

ul. Prusa 64, 
mała salka 

gimnastyczna nr 43
w SP nr 107

Wydarzenie BezPŁATne
www.gongfu.com.pl

29 
maja

19.00
Tradycyjne Kung Fu dla dorosłych
Próbny trening Kung Fu dla dorosłych. Do udziału niezbędny jest jedynie 
zmienny strój sportowy i obuwie zmienne.

ul. Prusa 64, 
mała salka 

gimnastyczna nr 43
w SP nr 107

Wydarzenie BezPŁATne
www.gongfu.com.pl

30 
maja

10.00
Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato
Zapraszamy na cykliczne warsztaty i naukę kołysanek dla najmłodszych 
dzieci (od 0 do 2 lat) wraz z opiekunami, organizowane wspólnie 
z Narodowym Forum Muzyki.

MBP – filia nr 7,
ul. Suwalska 5

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl

30 
maja

17.00

Haftujemy – warsztaty
Haft zachełmiański jest niezwykłym regionalnym reliktem Dolnego Śląska. Jego 
nazwa pochodzi od miejsca jego odkrycia, wsi Zachełmie znajdującej się nieopo-
dal Jeleniej Góry. Haftem tym zdobiono koszule już przed II Wojną Światową.  
Cykl jest otwarty dla wszystkich, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności lub 
nauczyć się czegoś nowego. Poznamy zarówno współczesne jak i tradycyj-
ne techniki, literaturę specjalistyczną i konteksty funkcjonowania haftu we 
współczesnym świecie. Zajęcia prowadzi Olga Budzan.

Infopunkt Barbara,
ul. Świdnicka 8b

Wydarzenie BezPŁATne
liczba miejsc ograniczona,
obowiązują zapisy:
 haftujemy@strefakultury.pl

30 
maja

17.30
Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami koszykówki dla dzieci
Bezpłatne pokazowe zajęcia ogólnorozwojowe z elementami koszykówki dla 
dzieci w wieku od 5-7 lat.

SP nr 63,
ul. Mennicza 

21-23

Wydarzenie BezPŁATne
www.basketkids.pl
 kontakt@basketkids.pl
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30 
maja

17.30
Warsztaty dla dzieci:  Figle i wybryki w krainie plastyki
Figle i wybryki w krainie plastyki to zajęcia plastyczne, które rozwijają zdolno-
ści manualne oraz wyobraźnię i wrażliwość estetyczną dziecka, wykorzystując 
niestereotypowe materiały plastyczne i techniki pracy.

Wrocławskie Centrum 
Twórczości Dziecka,

ul. Kuźnicza 29a,
II piętro

wydarzenie płatne: 39 zł
więcej informacji:
centrumtworczosci.pl
 koordynator@centrumtworczosci.pl

30 
maja

19.00
Ćwiczenia Qigong dla dorosłych
Ćwiczenia Qigong dla dorosłych. Niezbędny jest zmienny strój sportowy 
i obuwie zmienne.

ul. Prusa 64, 
mała salka 

gimnastyczna nr 43
w SP nr 107

wydarzenie płatne: 50 zł
www.gongfu.com.pl
kupon rabatowy na końcu kalendarza

30 
maja

11.00

Wózkownia – kulturalne czwartki dla rodziców
Rodzicielstwo zdecydowanie nie powinno wykluczać z kultury, dlatego zapra-
szamy na specjalne pokazy, w ramach których rodzice mogą przyjść na seans ze 
swoimi pociechami (nawet najmniejszymi). Dla wszystkich dzieci przygotowa-
liśmy zabawki i zestawy do rysowania, a rodzice mają okazję zobaczyć nowości 
kinowe nie obawiając się, że ich dzieci przeszkadzają komuś w seansie.

Kino Nowe Horyzonty,
ul. Kazimierza 

Wielkiego 19a-21

wydarzenie płatne: 12 zł
kinonh.pl

30 
maja

17.30
Tradycyjne Kung Fu dla dzieci
Próbny trening Kung Fu dla dzieci, grupa wiekowa 6-9 lat. Do udziału niezbęd-
ny jest jedynie zmienny strój sportowy i obuwie zmienne.

ul. Prusa 64, 
mała salka 

gimnastyczna nr 43
w SP nr 107

Wydarzenie BezPŁATne
www.gongfu.com.pl

1 
czerwca

11.00

Najdzielniejszy z rycerzy
Opera dziecięca, którą Krzysztof Penderecki napisał do tekstu Ewy Szelburg-
-Zarembiny. Skromny i prostolinijny strach na wróble pragnie zaprzyjaźnić 
się z makami, kwiaty jednak nie życzą sobie takiej znajomości. Nadchodzi 
zagrożenie. Gromada wróbli szykuje się na podbój łąki maków, atak udaje się 
odeprzeć dzięki zaangażowaniu stracha.

Opera Wrocławska,
ul. Świdnicka 35

wydarzenie płatne: 
cena wejściówki 30 zł
na hasło Miesiąc Rodziny
 opera@opera.wroclaw.pl,
Clock 71 370 88 80

1 
czerwca

Od 16.00

Dzień Dziecka w Kinie Nowe Horyzonty
Weekend filmowych przygód z ulubieńcami z Festiwalu Kino Dzieci plus moc in-
nych atrakcji. W piątek od 16.00 zapraszamy na spotkanie z „Kacprem i Emmą na 
safari”, „Dziećmi z Bullerbyn” i „Basią”, w sobotę o 10.00 rozpoczniemy poranek 
filmowy z muzyką na żywo (zagrają studenci Akademii Muzycznej we Wrocławiu), 
w niedzielę – oprócz zestawu animacji w ramach poranku, polecamy spektakl 
„Piotruś Pan” – prosto ze słynnego National Theatre w Londynie (14.00).

Kino Nowe Horyzonty,
ul. Kazimierza 

Wielkiego 19a-21

wydarzenie płatne: 14 zł
kinonh.pl
kupon rabatowy na końcu kalendarza

1 
czerwca

Od 16.00

Festyn z okazji Dnia Dziecka
Malowanie twarzy, koło fortuny, warsztaty plastyczne organizowane przez 
plastyków, konkursy edukacyjne organizowane przez Dolnośląską Bibliotekę 
Publiczną, ognisko wychowawcze, pokaz karate, pokaz tresury psów, pokazy 
tańca towarzyskiego z możliwością nauki.

A2 – Centrum 
Koncertowe, 
ul. Góralska 5

Wydarzenie BezPŁATne
Rada Osiedla Szczepin

Rada Osiedla 
Przedmieście Świdnickie
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1 
czerwca

17.00
Zakręcony piątek, czyli spotkania dla najmłodszych – Pociąg do bajek
Dzieci przebiorą się za bajkowe postacie, a do domu zabiorą na pamiątkę 
wykonaną własnoręcznie pracę plastyczną.

MBP – filia nr 29,
ul. Reja 1

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl

1 
czerwca

17.30
Tradycyjne Kung Fu dla dzieci
Trening Kung Fu – grupa dziecięca w wieku 9-12 lat. 
Niezbędny jest zmienny strój sportowy i obuwie zmienne.

ul. Prusa 64, 
mała salka 

gimnastyczna nr 43
w SP nr 107

Wydarzenie BezPŁATne
www.gongfu.com.pl

1 
czerwca

21.30

Kino plenerowe na Wyspie Słodowej
Kino na Wyspie cieszy się niesłabnącą popularnością, gromadząc na pokazach 
kilkusetosobową widownię. Seanse odbywają się w piątki i w soboty. Brak 
ograniczeń co do przyprowadzania na filmy czworonogów oraz rowerów. Każ-
dorazowo na gości kina czekają przygotowane leżaki i koce. Aktualny repertuar 
znajdziecie na naszej stronie.

Wyspa Słodowa

Wydarzenie BezPŁATne
więcej informacji i repertuar:
wyspa.wroclaw.pl
fb.com/WyspaNaWeekend

2 
czerwca

Od 9.00
Festyn Osiedlowy
Festyn rodzinny z wieloma atrakcjami dla mieszkańców. 
Każdy znajdzie coś dla siebie bez względu na wiek.

park przy 
pl. Staszica

Wydarzenie BezPŁATne Rada Osiedla 
Nadodrze

2 
czerwca

10.00-
13.00

Piknik Rodzinny
Piknik z wieloma atrakcjami dla mieszkańców. 
Każdy znajdzie coś dla siebie bez względu na wiek.

pl. Muzealny Wydarzenie BezPŁATne Rada Osiedla 
Przedmieście Świdnickie

2 
czerwca

Od 10.00
Festyn Osiedlowy
Festyn rodzinny z wieloma atrakcjami dla mieszkańców. 
Każdy znajdzie coś dla siebie bez względu na wiek.

boisko Orlik, 
ul. Terenowa

Wydarzenie BezPŁATne Rada Osiedla 
Wojszyce

2 
czerwca

10.00

Filmowe Poranki
Cykl pokazów dla najmłodszych widzów i ich opiekunów. Wspólnie z bohate-
rami najlepszych polskich animacji poznamy najróżniejsze zagadnienia – od 
odkrywania tajników przyrody po sekrety działania dobrej przyjaźni. Po każdym 
z pokazów wszystkie dzieci mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach.

Kino Nowe Horyzonty,
ul. Kazimierza 

Wielkiego 19a-21

wydarzenie płatne: 12 zł
kinonh.pl

2 
czerwca

10.00-
12.00

Rodzinny weekend na sportowo w Hasta La Vista!
W każdą sobotę od 26 maja do 30 czerwca zapraszamy całe rodziny na 
bezpłatny trening z wybranej dyscypliny (squash, badminton, tenis stołowy).
Sprzęt wypożyczamy bezpłatnie na miejscu. Obowiązkowe obuwie zmienne 
z jasną podeszwą oraz strój sportowy.

Hasta La Vista,
ul. Góralska 5

Wydarzenie BezPŁATne
zapisy od poniedziałku do piątku
w godz. 10.00-14.00
 696 414 440
 k.smalec@interia.pl
Liczba miejsc ograniczona.

2 
czerwca

10.30

Poranki
Weekendowe Poranki w Multikinie to pokazy bajek adresowane do dzieci 
powyżej 2. roku życia. Są doskonałą formą spędzania wolnego czasu dla 
najmłodszych widzów. Dzieci mają możliwość obejrzenia swoich ulubionych 
bohaterów na wielkim ekranie oraz dodatkowo w wybranych kinach skorzysta-
nia z licznych atrakcji.

Multikino
Pasaż Grunwaldzki

wydarzenie płatne: 11 zł
z kuponem rabatowym 
na końcu kalendarza
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2 
czerwca

11.00

Międzypokoleniowe rękodziałanie – warsztaty
Co można wyczarować z papierowej serwetki? Co to jest quilling? Czy krępina może 
w magiczny sposób przeobrazić się w kwiatki? Przekonaj się na warsztatach. Matka 
i Córka – Elżbieta i Ewa – zapraszają międzypokoleniowe pary na wspólne warsztaty 
rękodzieła. Mile widziane są wszystkie międzygeneracyjne konfiguracje

Centrum Edukacji 
Społecznej, 

ul. Koreańska 1a

Wydarzenie BezPŁATne
zapisy: 
 madeinbrochow@gmail.com

2 
czerwca

12.00-
18.00

Festyn Osiedlowy
Festyn rodzinny z wieloma atrakcjami dla mieszkańców. Każdy znajdzie coś dla 
siebie bez względu na wiek.

park przy kościele  
św. Jadwigi, 

ul. Pilczycka 25
Wydarzenie BezPŁATne Rada Osiedla

 Pilczyce

2 
czerwca

Od 12.00
Festyn Osiedlowy 
Festyn rodzinny z wieloma atrakcjami dla mieszkańców. Każdy znajdzie coś dla 
siebie bez względu na wiek.

ul. Tymiankowa 3 Wydarzenie BezPŁATne Rada Osiedla 
Lipa Piotrowska

2 
czerwca

Od 13.00
Festyn Partnerski na Ołbinie
Okazja do spotkania i świetnej zabawy. W planie wydarzenia szereg atrakcji 
dla najmłodszych: malowanie twarzy, konkursy sportowe, skręcanie balonów 
i wiele innych.

park im. Edyty Stein 
przy

ul. Nowowiejskiej
Wydarzenie BezPŁATne Rada Osiedla 

Ołbin

2 
czerwca

13.00
Czarnoksiężnik z Krainy Oz
Spektakl pełen barwnych kostiumów, efektów specjalnych i teatralnej magii. 
Wspaniały rodzinny musical, na który dzieci mogą „zabrać” rodziców i dziad-
ków. Scenariusz powstał na kanwie książek Franka L. Bauma.

Teatr Muzyczny 
Capitol,

ul. Piłsudskiego 67

wydarzenie płatne: 15-30 zł
teatr-capitol.pl

2 
czerwca

14.00-
20.00

PARKI ESK – Emocje, Sport, Kultura
W 10 zielonych miejscach Wrocławia stanęły pawilony kultury – plenerowe sce-
ny, na których odbywają się wydarzenia. Ideą jest zachęcanie mieszkańców do 
aktywnego trybu życia, spędzania czasu w parkach, organizowania własnych 
wydarzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i sportowych.
10 lokalizacji: Park Grabiszyński, Park Słoneczny na Gaju, Park Południowy, 
Polana na Karłowicach, Park Leśnicki, Park Staszica, Park Strachociński, Skwer 
de Veuster na Szczepinie, Park Tarnogajski, Park Tołpy

10 lokalizacji
Wydarzenie BezPŁATne
fb.com/parkiESK

2 
czerwca

14.00
Drzwi otwarte u psychologa  – bezpłatna konsultacja
W ramach akcji serdecznie zapraszamy do zapisania się na bezpłatną konsul-
tację u psychologa i psychoterapeuty.

Pracownia
Psychoterapii Nanovo,

ul. Kwiska 5/7

Wydarzenie BezPŁATne,
wymagane zapisy:
 g.sliwa.nanovo@gmail.com
 691 552 445

2 
czerwca

18.00

Pokój dzieciństwa – warsztaty
Warsztat jest zaproszeniem do twórczego działania wokół tematu wspomnień 
z dzieciństwa. Inspiracją do pracy będą idee Tadeusza Kantora. Uczestnicy 
zbudują wspólnie wiszącą instalację złożoną z miniaturowych pokoików, 
które wypełnią kolażami, przetwarzając archiwalne zdjęcia, stare podręczniki, 
ilustracje z książek dla dzieci, drobne przedmioty. 
Uwaga: Uczestników zajęć bardzo prosimy o przyniesienie ze sobą zdjęć, 
przedmiotów, rysunków i innych materiałów, które przywołują ich wspomnie-
nia z dzieciństwa.

Wrocławski Teatr 
Lalek,

pl. Teatralny 4

Wydarzenie BezPŁATne
konieczna rezerwacja miejsc
   71 335 49 11 lub 12
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2 
czerwca

21.30

Kino plenerowe na Wyspie Słodowej
Kino na Wyspie cieszy się niesłabnącą popularnością, gromadząc na pokazach 
kilkusetosobową widownię. Seanse odbywają się w piątki i w soboty. Brak 
ograniczeń co do przyprowadzania na filmy czworonogów oraz rowerów. Każ-
dorazowo na gości kina czekają przygotowane leżaki i koce. Aktualny repertuar 
znajdziecie na naszej stronie.

Wyspa Słodowa

Wydarzenie BezPŁATne
więcej informacji i repertuar:
wyspa.wroclaw.pl
fb.com/WyspaNaWeekend

2 
czerwca

10.00

Filmowe Poranki
Cykl pokazów dla najmłodszych widzów i ich opiekunów. Wspólnie z bohate-
rami najlepszych polskich animacji poznamy najróżniejsze zagadnienia – od 
odkrywania tajników przyrody po sekrety działania dobrej przyjaźni. Po każdym 
z pokazów wszystkie dzieci mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach.

Kino Nowe Horyzonty,
ul. Kazimierza 

Wielkiego 19a-21

wydarzenie płatne: 12 zł
kinonh.pl

3 
czerwca

10.30

Poranki
Weekendowe Poranki w Multikinie to pokazy bajek adresowane do dzieci 
powyżej 2. roku życia. Są doskonałą formą spędzania wolnego czasu dla 
najmłodszych widzów. Dzieci mają możliwość obejrzenia swoich ulubionych 
bohaterów na wielkim ekranie oraz dodatkowo w wybranych kinach skorzysta-
nia z licznych atrakcji.

Multikino
Pasaż Grunwaldzki

wydarzenie płatne: 11 zł
z kuponem rabatowym 
na końcu kalendarza

3 
czerwca

10.30

Spektakl dla Bąbli: Huśtawka
Niezwykła opowieść o spełnianiu marzeń i świetnej zabawie. Dwie główne 
bohaterki, następczynie Leonarda da Vinci, wpadają na genialny pomysł. Two-
rzą huśtającą maszynę świata, dzięki której można dotknąć chmur! Kiedy już 
cudowny wynalazek powstanie, każdy poczuje się jak w niebie. Będzie pięknie, 
będzie wyjątkowo.

Wrocławskie Centrum 
Twórczości Dziecka,

ul. Kuźnicza 29a,
II piętro

wydarzenie płatne: 21 zł
więcej informacji:
centrumtworczosci.pl
 koordynator@centrumtworczosci.pl

3 
czerwca

11.00-
18.00

Festyn Osiedlowy
Festyn rodzinny z wieloma atrakcjami dla mieszkańców. 
Każdy znajdzie coś dla siebie bez względu na wiek.

park przy kościele
 św. Jadwigi, 

ul. Pilczycka 25
Wydarzenie BezPŁATne Rada Osiedla 

Pilczyce

3 
czerwca

Od 12.30
Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka
Na scenie Przegląd Piosenki Rodzinnej. Ponadto pokazy straży pożarnej, wy-
stępy iluzjonisty i zawody sportowe – bieg australijski, dziesięciobój dla dzieci, 
mecze piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. Dla dzieci i nie tylko strefa kuglarska.

plac przy 
budynku szkoły,

ul. Świętokrzyska
Wydarzenie BezPŁATne

3 
czerwca

13.00
Czarnoksiężnik z Krainy Oz
Spektakl pełen barwnych kostiumów, efektów specjalnych i teatralnej magii. 
Wspaniały rodzinny musical, na który dzieci mogą „zabrać” rodziców i dziad-
ków. Scenariusz powstał na kanwie książek Franka L. Bauma.

Teatr Muzyczny 
Capitol,

ul. Piłsudskiego 67

wydarzenie płatne: 15-30 zł
teatr-capitol.pl



 wcrs.wroclaw.pl Harmonogram wydarzeń16

Calendar-alt Clock Wydarzenie Miejsce info Organizator

3 
czerwca

13.00-
18.00

Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka
Przed nami kolejny piknik w Miesiącu Rodziny – tym razem świętujemy Dzień 
Dziecka. Już 3 czerwca najmłodszych razem z rodzicami i dziadkami zapraszamy 
na Wyspę Słodową. Kilkudziesięciu partnerów zaprezentuje atrakcje i ofertę dla ro-
dzin. W programie warsztaty edukacyjne, zajęcia artystyczne i sportowe, animacje 
dla dzieci, gry planszowe, konsultacje z zakresu profilaktyki zdrowotnej.
O godzinie 15.00 koncert Reprezentacyjnego Dolnośląskiego Zespołu Pieśni 
i Tańca „Wrocław”, a o godz. 17.00 koncert zespołu „40 synów i 30 wnuków 
jeżdżących na 70 oślętach”.

Wyspa Słodowa
Wydarzenie BezPŁATne
wcrs.wroclaw.pl
fb.com/RozwojSpoleczny

3 
czerwca

16.00
Spektakl dla Dzieci – Pies i kot
Muzyczna bajka z ekologią w tle. Ciepła i zabawna historią 
o Kotce-czyścioszce oraz o Piesku, który dopiero uczy się, jak dbać o czystość.

Wrocławskie Centrum 
Twórczości Dziecka,

ul. Kuźnicza 29a,
II piętro

wydarzenie płatne: 21 zł
więcej informacji:
centrumtworczosci.pl
 koordynator@centrumtworczosci.pl
kupon zniżkowy na końcu kalendarza

4 
czerwca

16.30
Eko-Iskierka – 
Warsztaty rodzinne z elementami sensoplastyki
Dzieci i rodzice będą wspólnie tworzyć prace plastyczne 
tj. eko-kukiełki z materiałów z recyklingu, masy sensoplastycznej.

ISKIERKA,
pl. św. Macieja 5,
I piętro sala 3-5

Wydarzenie BezPŁATne
iskierkawroc.pl

4 
czerwca

17.10
Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami koszykówki dla dzieci
Bezpłatne pokazowe zajęcia ogólnorozwojowe z elementami 
koszykówki dla dzieci w wieku od 3-6 lat.

SP nr 74,
ul. Kleczkowska 2

Wydarzenie BezPŁATne
www.basketkids.pl
 kontakt@basketkids.pl

4 
czerwca

17.45
Tradycyjne Kung Fu dla dzieci
Trening Kung Fu – grupa dziecięca w wieku 9-12 lat. 
Niezbędny jest zmienny strój sportowy i obuwie zmienne.

ul. Prusa 64, 
mała salka 

gimnastyczna nr 43
w SP nr 107

Wydarzenie BezPŁATne
www.gongfu.com.pl

5 
czerwca

16.45
FUNtastic English – angielski dla dzieci: ABC English Alphabet
Bezpłatne zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w wieku 7-8 lat. Proponuje-
my naukę języka na wesoło, z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych i różno-
rodnych technik: interaktywno-ruchowych, plastycznych, muzycznych.

Mediateka,
pl. Teatralny 5,

poziom -1

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl
obowiązują zapisy

5 
czerwca

17.00

Tajemnice ziół – Warsztaty rodzinne
Rodzinne warsztaty, podczas których uczestnicy poznają zastosowanie 
niektórych ziół w medycynie, kosmetologii oraz dietetyce. Rodziny będą 
miały możliwość zasadzenia własnej kompozycji ziołowej, tworząc własny 
ogród ekologiczny.

ISKIERKA, 
filia nr 1,

ul. Kołłątaja 26a

Wydarzenie BezPŁATne
iskierkawroc.pl

5 
czerwca

17.30
Tradycyjne Kung Fu dla dzieci
Trening Kung Fu – grupa dziecięca w wieku 9-12 lat. 
Niezbędny jest zmienny strój sportowy i obuwie zmienne.

ul. Prusa 64, 
mała salka 

gimnastyczna nr 43
w SP nr 107

Wydarzenie BezPŁATne
www.gongfu.com.pl
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5 
czerwca

19.00
Tradycyjne Kung Fu dla dorosłych
Trening Kung Fu – grupa dorosłych początkująca. 
Niezbędny jest zmienny strój sportowy i obuwie zmienne.

ul. Prusa 64, 
mała salka 

gimnastyczna nr 43
w SP nr 107

Wydarzenie BezPŁATne
www.gongfu.com.pl

6 
czerwca

10.00
Teatrzyki dla Rodziny – Przygody pingwina Pingo
W programie: teatrzyk kamishibai, rodzinne gry i zabawy, 
warsztaty kreatywnego recyklingu.

MBP – filia nr 42,
ul. Serbska 5a

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl

6 
czerwca

Od 15.30

Dzień Dziecka i Święto Rodziny
Zapraszamy na grill, zawody uni-hokeja, konkursy sportowe, zajęcia plastycz-
ne i warsztaty dla maluchów. Wszystko w otoczeniu dmuchańców, będących 
zawsze atrakcją dla najmłodszych oraz fotobudki, w której uwiecznicie 
wspaniałe chwile.

ul Kniaziewicza 29 
(teren Zespołu 

Terenowej Pracy 
Socjalnej nr 5)

Wydarzenie BezPŁATne

6 
czerwca

15.30 Spotkanie z Pawłem Skórą, mistrzem świata we Freestyle Football
Rozmowy, pokazy, warsztaty i autografy z mistrzem świata.

Fundacja 
Opieka i Troska,

ul. Kiełczowska 43
bud. 6

Wydarzenie BezPŁATne
opiekaitroska.pl

6 
czerwca

16.00

Rodzinne planszowanie
Zapraszamy wszystkich na wspólną rodzinną zabawę. Każda grupa „rodzinna” 
będzie tworzyć grę planszową na wspólnie ustalonych zasadach. Po zakoń-
czeniu pracy odbędzie się prezentacja stworzonych gier planszowych. Jak gry 
planszowe to oczywiście musi być nutka rywalizacji – zatem ostatnim punk-
tem naszej zabawy będzie Rodzinny Turniej Gry w Bingo! Na wszystkie rodziny 
czeka pamiątkowy dyplom oraz słodki poczęstunek.

Centrum Rozwoju 
i Aktywności Dzieci 

i Młodzieży
NOWY DWÓR, 

ul. Rogowska 116a

Wydarzenie BezPŁATne
iskierkawroc.pl

6 
czerwca

17.30
Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami koszykówki dla dzieci
Bezpłatne pokazowe zajęcia ogólnorozwojowe z elementami
koszykówki dla dzieci w wieku od 5-7 lat.

SP nr 63,
ul. Mennicza 

21-23

Wydarzenie BezPŁATne
www.basketkids.pl
 kontakt@basketkids.pl

6 
czerwca

19.00
Ćwiczenia Qigong dla dorosłych
Ćwiczenia Qigong dla dorosłych. 
Niezbędny jest zmienny strój sportowy i obuwie zmienne.

ul. Prusa 64, 
mała salka 

gimnastyczna nr 43
w SP nr 107

wydarzenie płatne: 50 zł
www.gongfu.com.pl
kupon rabatowy na końcu kalendarza

7 
czerwca

11.00

Wózkownia – kulturalne czwartki dla rodziców
Rodzicielstwo zdecydowanie nie powinno wykluczać z kultury, dlatego zapra-
szamy na specjalne pokazy, w ramach których rodzice mogą przyjść na seans ze 
swoimi pociechami (nawet najmniejszymi). Dla wszystkich dzieci przygotowa-
liśmy zabawki i zestawy do rysowania, a rodzice mają okazję zobaczyć nowości 
kinowe nie obawiając się, że ich dzieci przeszkadzają komuś w seansie.

Kino Nowe Horyzonty,
ul. Kazimierza 

Wielkiego 19a-21

wydarzenie płatne: 12 zł
kinonh.pl
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7 
czerwca

15.00-
18.00

Bezpłatne konsultacje dla par
Konsultacje przeznaczone są dla par doświadczających trudności 
we wzajemnej komunikacji, problemów wychowawczych, itp.

Stowarzyszenie  
Psychoedukacji  

i Terapii EVOLUTIO, 
ul. Wagonowa 9, 

gabinet 07

Wydarzenie BezPŁATne
konieczne zapisy 
 731 450 926

7 
czerwca

17.00 Opowiastki z Jedenastki – Spotkania z książką dla najmłodszych
Zapraszamy na głośne czytanie dla dzieci w wieku od 4 lat wraz z opiekunami.

MBP – filia nr 11,
ul. Bolesława 

Krzywoustego 286

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl

7 
czerwca

17.30

Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato
Bezpłatne warsztaty śpiewu dla młodych rodziców (również tych dopiero 
oczekujących na narodziny dziecka). Na 3 spotkaniach po 30 minut rodzice 
otrzymują praktyczne wskazówki i materiały do nauki, a po zakończeniu cyklu 
warsztatów potrafią śpiewać kołysanki i piosenki z pamięci. Do udziału w zaję-
ciach zapraszamy nie tylko rodziców, ale także dziadków, ciocie, a nawet nianie.

Narodowe Forum 
Muzyki,

Plac Wolności 1

Wydarzenie BezPŁATne
wymagane zgłoszenia
 pospiewajmi@nfm.wroclaw.pl
z dopiskiem „Pośpiewaj mi – czerwiec”

7 
czerwca

17.30

Rodzinny trening nordic walking
w Parku Południowym
Przyjdź i podczas godzinnego treningu zapoznaj się z prawidłową techniką 
nordic walking. Aktywność dla każdego – zabierz mamę, tatę, dziecko, babcię, 
dziadka i rodzinnie spędź czas na świeżym powietrzu. Organizator nie zapew-
nia kijów do nordic walking.

Park Południowy, 
zbiórka na parkingu 

przy 
ul. Waligórskiego

wydarzenie płatne: 10 zł
rightway.com.pl
 rightway.wroclaw@gmail.com
 602 689 215

7 
czerwca

17.30
Tradycyjne Kung Fu dla dzieci
Trening Kung Fu – grupa dziecięca w wieku 5-9 lat. Niezbędny jest zmienny 
strój sportowy i obuwie zmienne.

ul. Prusa 64, 
mała salka 

gimnastyczna nr 43
w SP nr 107

Wydarzenie BezPŁATne
www.gongfu.com.pl

7 
czerwca

20.00

Teatr na Różance, czyli My – Pieniądze są w…
Spektakl to kompilacja scenariusza Macieja Masztalskiego z autorskimi 
tekstami uczestników grupy teatralnej prowadzonej przez Arkadiusza Cyrana 
– wrocławskiego aktora związanego z Ad Spectatores. „Pieniądze są w…” to 
historia rozgrywająca się w Davos w Szwajcarii u progu I wojny światowej. 
Akcja toczy się wokół poszukiwań olbrzymich pieniędzy, które bogaty przemy-
słowiec zapisał kilku Europejczykom, jednak jedynie jego służąca wie, gdzie 
one się znajdują.

Centrum Kultury 
Agora,

ul. Serbska 5a

Wydarzenie BezPŁATne
ckagora.pl

8 
czerwca

10.00

Spacer śladami wrocławskich krasnali
Spacer pokoleniowy śladami wrocławskich krasnali dla całych rodzin z licen-
cjonowanym przewodnikiem (strażnikiem miejskim), który zgłębi ciekawostki 
i legendy naszych skrzatów. Spacer rozpocznie się przy Papie Krasnalu koło 
Infopunktu Barbara.

Stare Miasto
Wydarzenie BezPŁATne
strazmiejska.wroclaw.pl
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8 
czerwca

10.30

Język angielski dla maluchów
Spotkania z językiem angielskim w formie zabawy dla dzieci w wieku od 2 do 
3 lat wraz z opiekunami. Nauka prostych piosenek i wierszyków odbywa się 
w przyjaznej, swobodnej atmosferze, z wykorzystaniem muzyki i kolorowych 
gadżetów. Prowadzi Aleksandra Spychała-Pazdan, lektorka w szkole języków 
obcych. Grupa liczy ok. 10 dzieci.

MBP – filia nr 4,
ul. Wieczysta 105

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl
obowiązują wcześniejsze zapisy
 71 364 69 70, 
 mbp04@biblioteka.wroc.pl 
lub na miejscu w bibliotece

8 
czerwca

15.00-
18.00

Szkolny Piknik Osiedlowy
Piknik z wieloma atrakcjami dla mieszkańców. 
Każdy znajdzie coś dla siebie bez względu na wiek.

róg Podwala
i ul. Kołłątaja

Wydarzenie BezPŁATne Rada Osiedla 
Przedmieście Świdnickie

8 
czerwca

15.30
Stonoga – zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci
Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci, przygotowane przez bibliotekarki z filii 
nr 4 przy ul. Wieczystej. Zajęcia odbędą się w ramach festynu rodzinnego 
organizowanego przez przedszkole nr 9 na boisku SP nr 17.

boisko SP nr 17,
ul. Wieczysta 105

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl

8 
czerwca

17.00
Bajeczki z walizeczki – Lato smoka Kleofasa
Zapraszamy dzieci wraz z opiekunami na program autorski Pani Teatrzyk, 
czyli wrocławskiej aktorki Klaudii Kący-Jasic.

MBP – filia nr 29,
ul. Reja 1

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl

8 
czerwca

17.30
Zajęcia ogólnorozwojowe 
z elementami koszykówki dla dzieci
Bezpłatne pokazowe zajęcia ogólnorozwojowe z elementami 
koszykówki dla dzieci w wieku od 3-8 lat.

LZN,
ul. Kiełczowska 43

Wydarzenie BezPŁATne
www.basketkids.pl
 kontakt@basketkids.pl

8 
czerwca

17.30
Tradycyjne Kung Fu dla dzieci
Trening Kung Fu – grupa dziecięca w wieku 9-12 lat. Niezbędny jest zmienny 
strój sportowy i obuwie zmienne.

ul. Prusa 64, 
mała salka 

gimnastyczna nr 43
w SP nr 107

Wydarzenie BezPŁATne
www.gongfu.com.pl

8 
czerwca

18.00-
21.00

Festyn Osiedlowy 
Festyn rodzinny z wieloma atrakcjami dla mieszkańców. Każdy znajdzie coś dla 
siebie bez względu na wiek. W programie nauka tańców świata dla wszystkich.

Park Południowy Wydarzenie BezPŁATne Rada Osiedla 
Borek

8 
czerwca

19.00
Tradycyjne Kung Fu dla dorosłych
Trening Kung Fu – grupa dorosłych początkująca. Niezbędny jest zmienny strój 
sportowy i obuwie zmienne.

ul. Prusa 64, 
mała salka 

gimnastyczna nr 43
w SP nr 107

Wydarzenie BezPŁATne
www.gongfu.com.pl

8 
czerwca

21.30

Kino plenerowe na Wyspie Słodowej
Kino na Wyspie cieszy się niesłabnącą popularnością, gromadząc na pokazach 
kilkusetosobową widownię. Seanse odbywają się w piątki i w soboty. Brak 
ograniczeń co do przyprowadzania na filmy czworonogów oraz rowerów. 
Każdorazowo na gości kina czekają przygotowane leżaki i koce. 
Aktualny repertuar znajdziecie na naszej stronie.

Wyspa Słodowa

Wydarzenie BezPŁATne
więcej informacji i repertuar:
wyspa.wroclaw.pl
fb.com/WyspaNaWeekend
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9 
czerwca

10.00-
12.00

Rodzinny weekend na sportowo w Hasta La Vista!
W każdą sobotę od 26 maja do 30 czerwca zapraszamy całe rodziny na 
bezpłatny trening z wybranej dyscypliny (squash, badminton, tenis stołowy).
Sprzęt wypożyczamy bezpłatnie na miejscu. Obowiązkowe obuwie zmienne 
z jasną podeszwą oraz strój sportowy.

Hasta La Vista,
ul. Góralska 5

Wydarzenie BezPŁATne
zapisy od poniedziałku do piątku
w godz. 10.00-14.00
 696 414 440
 k.smalec@interia.pl
Liczba miejsc ograniczona.

9 
czerwca

10.00 Dzień otwarty robotyki
Budowanie robotów LEGO Mindstorms ev. 3.

International 
Primary School,
ul. Drukarska 52

Wydarzenie BezPŁATne 
zapisy:
 wro@planetarobotow.pl
 888 357 988

9 
czerwca

10.00

Filmowe Poranki
Cykl pokazów dla najmłodszych widzów i ich opiekunów. Wspólnie z bohate-
rami najlepszych polskich animacji poznamy najróżniejsze zagadnienia – od 
odkrywania tajników przyrody po sekrety działania dobrej przyjaźni. Po każdym 
z pokazów wszystkie dzieci mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach.

Kino Nowe Horyzonty,
ul. Kazimierza 

Wielkiego 19a-21

wydarzenie płatne: 12 zł
kinonh.pl

9 
czerwca

10.00 Świadomy rodzic - Zagrożenia w sieci (warsztaty edukacyjne)
Zajęcia edukacyjne dla rodziców lub opiekunów dotyczące zagrożeń w sieci.

Straż Miejska 
Wrocławia,

ul. Gwarna 5/7,
sala nr 29

Wydarzenie BezPŁATne
www.strazmiejska.wroclaw.pl

9 
czerwca

10.00
Dzień Robotyki
Stoiska z robotami LEGO Mindstorms EV. 3. Możliwość otrzymania rabatu na 
udział w półkoloniach letnich.

International Primary 
School,

ul. Drukarska 52

Wydarzenie BezPŁATne 
planetarobotow.pl

9 
czerwca

Od 10.00

Festyn Partnerski z Okazji Święta 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia
Zapraszamy na festyn partnerski, podczas którego wszyscy zainteresowani 
będą mieli niepowtarzalną okazję zwiedzić obiekty wojskowe, czy skorzystać 
ze strzelnicy. Przygotowaliśmy szereg atrakcji, które umilać będą występy 
zaproszonych gości.

teren Jednostki 
Wojskowej,

ul. Trzmielowicka 28
Wydarzenie BezPŁATne

Rada Osiedla Leśnica
10. Wrocławski Pułk 

Dowodzenia

9 
czerwca

Od 10.00
Festyn Osiedlowy na Brochowie
Zapraszamy na festyn osiedlowy z potyczkami rodzinnymi, konkursami sporto-
wymi, malowaniem twarzy i fotobudką.

stadion Orlik,
ul. Wiaduktowa 1

Wydarzenie BezPŁATne
Rada Osiedla Brochów

Partnerstwo 
dla Brochowa

9 
czerwca

Od 10.00
Festyn Osiedlowy na Gaju
Zapraszamy na festyn osiedlowy z konkursami sportowymi, malowaniem 
twarzy. Wiele atrakcji w Parku Słonecznym!

Park Słoneczny na 
Gaju

Wydarzenie BezPŁATne Rada Osiedla Gaj
Partnerstwo dla Gaju

9 
czerwca

10.00-
23.00

Festyn Osiedlowy
Festyn rodzinny z wieloma atrakcjami dla mieszkańców. Każdy znajdzie coś dla 
siebie bez względu na wiek.

Park Miejski przy 
ul. Strachocińskiej 

i Włościańskiej
Wydarzenie BezPŁATne

Rada Osiedla 
Strachocin-

Swojczyce-Wojnów
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9 
czerwca

10.00-
18.00

REKON 2018 – VII Prezentacja Grup Rekonstrukcji Historycznej i Pojaz-
dów Militarnych
W ramach wystawy zaprezentują swoje zbiory pasjonaci historii i historii 
wojskowości, muzea, a także służby mundurowe i ratownicze. Na wyznaczo-
nym terenie zostaną zorganizowane stoiska, dioramy, na których wystawcy 
zaprezentują swoje osiągnięcia, zbiory oraz historyczne pojazdy lekkie i ciężki 
sprzęt wojskowy.

Muzeum Wojsk 
Inżynieryjnych 
i Chemicznych,

ul. Obornicka 108

Wydarzenie BezPŁATne
www.militarniwroclaw.pl
zakładka REKON

Fundacja Promocji 
Historii i Techniki 

Militarnej "Militarni 
Wrocław"

9 
czerwca

10.30

Poranki
Weekendowe Poranki w Multikinie to pokazy bajek adresowane do dzieci 
powyżej 2. roku życia. Są doskonałą formą spędzania wolnego czasu dla 
najmłodszych widzów. Dzieci mają możliwość obejrzenia swoich ulubionych 
bohaterów na wielkim ekranie oraz dodatkowo w wybranych kinach skorzysta-
nia z licznych atrakcji.

Multikino
Pasaż Grunwaldzki

`wydarzenie płatne: 11 zł
z kuponem rabatowym 
na końcu kalendarza

9 
czerwca

11.00-
17.00

Festyn Osiedlowy
Festyn rodzinny z wieloma atrakcjami dla mieszkańców. 
Każdy znajdzie coś dla siebie bez względu na wiek.

boisko szkolne przy 
ul. Rumiankowej

Wydarzenie BezPŁATne Rada Osiedla
 Żerniki

9 
czerwca

11.00
Bajkowa Biblioteka – Lampa Alladyna
Zapraszamy dzieci z rodzicami i opiekunami na przedstawienia teatrzyku 
lalkowego Bajkowa Biblioteka.

MBP – filia nr 54,
ul. Jesienna 22

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl

9 
czerwca

11.00

Niewidzialna biblioteka – spotkania przy planszy 
To cykl sobotnich spotkań z grami planszowymi. Są to zarówno klasyczne, 
uznane już w świecie gier planszowych tytuły, jak i nowości wydawnicze. Spo-
tkania są przeznaczone dla wszystkich, którzy mają ochotę spędzić czas przy 
planszy – rodzin z dziećmi (kolekcja zawiera gry już dla 3-4 latków), uczniów, 
studentów, osób dojrzałych, seniorów. Każdy, kto ma ochotę zanurzyć się 
w świecie rozrywki, jakiej dostarczają „gry bez prądu”, będzie w Niewidzialnej 
Bibliotece mile widziany.

MBP – filia nr 4,
ul. Wieczysta 105

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl

9 
czerwca

11.00
Przygotuj się na wakacje – malowanie toreb techniką stempelkową
Zapraszamy dzieci w wieku od 5 do 10 lat wraz z opiekunami na warsztaty 
malowania toreb techniką stempelkową. Prowadzenie: Julieta Gonzalez.

MBP – filia nr 5,
ul. Namysłowska 8

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl
obowiązują zapisy:
osobiście w bibliotece,
 71 780 68 64
 mbp05@biblioteka.wroc.pl

9 
czerwca

11.00

Międzypokoleniowe rękodziałanie – warsztaty
Co można wyczarować z papierowej serwetki? Co to jest quilling? Czy 
krępina może w magiczny sposób przeobrazić się w kwiatki? Przekonaj się 
na warsztatach. Matka i Córka – Elżbieta i Ewa – zapraszają międzypoko-
leniowe pary na wspólne warsztaty rękodzieła. Mile widziane są wszystkie 
międzygeneracyjne konfiguracje.

Centrum Edukacji 
Społecznej, 

ul. Koreańska 1a

Wydarzenie BezPŁATne
zapisy:  
 madeinbrochow@gmail.com
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9 
czerwca

11.30
Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami koszykówki dla dzieci
Bezpłatne pokazowe zajęcia ogólnorozwojowe z elementami 
koszykówki dla dzieci w wieku od 3-8 lat.

LO nr IX,
ul. Piotra Skargi 31

Wydarzenie BezPŁATne
www.basketkids.pl
 kontakt@basketkids.pl

9 
czerwca

Od 12.00
Festyn Osiedlowy 
Festyn rodzinny z wieloma atrakcjami dla mieszkańców. 
Każdy znajdzie coś dla siebie bez względu na wiek.

boisko przy 
ul. Strachowskiego

Wydarzenie BezPŁATne Rada Osiedla
 Ołtaszyn

9 
czerwca

Od 12.00

Biblioteka Plenerowa na Ołtaszynie
W ramach Festynu Osiedlowego zapewniamy relaks przy lekturze ciekawych 
książek dla dzieci i dorosłych oraz inspirowane literaturą warsztaty plastyczne 
dla rodzin z dziećmi. Proponujemy samodzielne zatopienie się w lekturze, jak 
również głośne czytanie zabawnych wierszyków, prezentację teatrzyku ilustracji 
kamishibai oraz teatrzyk kukiełkowy z inscenizacją „Czerwonego Kapturka”.

boisko przy 
ul. Strachowskiego

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl

9 
czerwca

12.00-
22.00

Festyn Osiedlowy 
Festyn rodzinny z wieloma atrakcjami dla mieszkańców. 
Każdy znajdzie coś dla siebie bez względu na wiek.

stadion przy 
ul. Sołtysowickiej 68

Wydarzenie BezPŁATne Rada Osiedla 
Sołtysowice

9-10
czerwca

14.00-
20.00

PARKI ESK – Emocje, Sport, Kultura
W 10 zielonych miejscach Wrocławia stanęły pawilony kultury – plenerowe sce-
ny, na których odbywają się wydarzenia. Ideą jest zachęcanie mieszkańców do 
aktywnego trybu życia, spędzania czasu w parkach, organizowania własnych 
wydarzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i sportowych.
10 lokalizacji: Park Grabiszyński, Park Słoneczny na Gaju, Park Południowy, 
Polana na Karłowicach, Park Leśnicki, Park Staszica, Park Strachociński, Skwer 
de Veuster na Szczepinie, Park Tarnogajski, Park Tołpy

10 lokalizacji
Wydarzenie BezPŁATne
fb.com/parkiESK

9 
czerwca

13.00-
21.00

Festyn Osiedlowy
Festyn rodzinny z wieloma atrakcjami dla mieszkańców. 
Każdy znajdzie coś dla siebie bez względu na wiek.

kąpielisko przy 
ul. Harcerskiej 13

Wydarzenie BezPŁATne Rada Osiedla
 Oporów

9 
czerwca

14.00
Drzwi otwarte u psychologa  – bezpłatna konsultacja
W ramach akcji serdecznie zapraszamy do zapisania się 
na bezpłatną konsultację u psychologa i psychoterapeuty.

Pracownia
Psychoterapii Nanovo,

ul. Kwiska 5/7

Wydarzenie BezPŁATne
wymagane zapisy:
 g.sliwa.nanovo@gmail.com
 691 552 445

9 
czerwca

Od 14.00
Festyn Osiedlowy
Festyn rodzinny z wieloma atrakcjami dla mieszkańców. 
Każdy znajdzie coś dla siebie bez względu na wiek.

boisko sportowe przy 
ul. Kominiarskiej

Wydarzenie BezPŁATne Rada Osiedla
 Widawa
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9 
czerwca

21.30

Kino plenerowe na Wyspie Słodowej
Kino na Wyspie cieszy się niesłabnącą popularnością, gromadząc na pokazach 
kilkusetosobową widownię. Seanse odbywają się w piątki i w soboty. Brak 
ograniczeń co do przyprowadzania na filmy czworonogów oraz rowerów. Każ-
dorazowo na gości kina czekają przygotowane leżaki i koce. Aktualny repertuar 
znajdziecie na naszej stronie.

Wyspa Słodowa

Wydarzenie BezPŁATne
więcej informacji i repertuar:
wyspa.wroclaw.pl
fb.com/WyspaNaWeekend

10 
czerwca

10.00-
16.00

REKON 2018 – VII Prezentacja Grup Rekonstrukcji 
Historycznej i Pojazdów Militarnych
W ramach wystawy zaprezentują swoje zbiory pasjonaci historii i historii 
wojskowości, muzea, a także służby mundurowe i ratownicze. Na wyznaczo-
nym terenie zostaną zorganizowane stoiska, dioramy, na których wystawcy 
zaprezentują swoje osiągnięcia, zbiory oraz historyczne pojazdy lekkie i ciężki 
sprzęt wojskowy.

Muzeum Wojsk 
Inżynieryjnych 
i Chemicznych,

ul. Obornicka 108

Wydarzenie BezPŁATne
www.militarniwroclaw.pl
zakładka REKON

Fundacja Promocji 
Historii i Techniki 

Militarnej "Militarni 
Wrocław"

10 
czerwca

10.00

Filmowe Poranki
Cykl pokazów dla najmłodszych widzów i ich opiekunów. Wspólnie z bohate-
rami najlepszych polskich animacji poznamy najróżniejsze zagadnienia – od 
odkrywania tajników przyrody po sekrety działania dobrej przyjaźni. Po każdym 
z pokazów wszystkie dzieci mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach.

Kino Nowe Horyzonty,
ul. Kazimierza 

Wielkiego 19a-21

wydarzenie płatne: 12 zł
kinonh.pl

10 
czerwca

10.00

Warsztat: Jak pielęgnować wewnętrzne szczęście dziecka?
Szczęście wewnętrzne dziecka ma źródło w relacji między dzieckiem a rodzi-
cami. Od jakości tej relacji zależy sposób, w jaki spostrzega ono samego siebie 
i otaczający go świat. Koncepcja SMART LOVE daje wskazówki, jak kochać 
dziecko z czułością i jednocześnie wychowywać świadomie i skutecznie.

Pracownia
Psychoterapii Nanovo,

ul. Kwiska 5/7

Wydarzenie BezPŁATne
wymagane zapisy:
 g.sliwa.nanovo@gmail.com
 691 552 445
do 3 czerwca

10 
czerwca

10.30

Poranki
Weekendowe Poranki w Multikinie to pokazy bajek adresowane do dzieci 
powyżej 2. roku życia. Są doskonałą formą spędzania wolnego czasu dla 
najmłodszych widzów. Dzieci mają możliwość obejrzenia swoich ulubionych 
bohaterów na wielkim ekranie oraz dodatkowo w wybranych kinach skorzysta-
nia z licznych atrakcji.

Multikino
Pasaż Grunwaldzki

wydarzenie płatne: 11 zł
z kuponem rabatowym 
na końcu kalendarza

10 
czerwca

10.30

Spektakl dla Bąbli: Skąd się biorą kolory?
Interaktywny spektakl dla najmłodszych. Opowieść o ogrodniczce, która 
zauważa w swoim ogrodzie bałagan i szarość. Marzy jej się kolorowy świat 
i postanawia zdobyć kolory tęczy, w czym pomagają jej przyjaciele m.in. 
Marchewka i Konewka. Czy przyjaciele sprawią, że świat stanie się kolorowy 
niczym tęcza?

Wrocławskie Centrum 
Twórczości Dziecka,

ul. Kuźnicza 29a,
II piętro

wydarzenie płatne: 21 zł
więcej informacji:
centrumtworczosci.pl
 koordynator@centrumtworczosci.pl

10 
czerwca

Od 11.00
Sportowy Festyn Rodzinny Ślęzy Wrocław
Otwarta impreza promująca sport na świeżym powietrzu. Mnóstwo atrakcji 
dla dzieci i dorosłych. Turniej piłkarski, koszykarski, wiele różnych konkurencji 
sportowych. Świetna zabawa dla wszystkich. Impreza ma charakter otwarty.

Stadion 
Zakrzów MCS, 

al. Niepodległości 6

Wydarzenie BezPŁATne
 biuro@slezawroclaw.pl
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10 
czerwca

13.00-
18.00

Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziadków
Dzień Dziadków w czerwcu? Tylko podczas Miesiąca Rodziny! Zapraszamy na 
międzypokoleniowy piknik na Wyspie Słodowej. Kilkudziesięciu partnerów zapre-
zentuje atrakcje dla rodzin. W programie m.in. warsztaty edukacyjne, zajęcia ar-
tystyczne i sportowe, animacje dla dzieci, gry planszowe, konsultacje z zakresu 
profilaktyki zdrowotnej. Około godziny 17.00 koncert zespołu „Gieni Dudki”.

Wyspa Słodowa
Wydarzenie BezPŁATne
wcrs.wroclaw.pl
fb.com/RozwojSpoleczny

10 
czerwca

17.00

Spektakl dla dzieci: Calineczka zmienia dom
Scenariusz inspirowany baśnią H.Ch. Andersena pt. Calineczka opowiada 
o błyskotliwej dziewczynce z Krainy Calineczkowo, która ze względu na 
problemy finansowe rodziców zmuszona jest do przeprowadzki i poszukiwania 
nowego domu poza granicami swojej krainy.

Wrocławskie Centrum 
Twórczości Dziecka,

ul. Kuźnicza 29a,
II piętro

wydarzenie płatne: 13-18 zł
więcej informacji:
centrumtworczosci.pl
 koordynator@centrumtworczosci.pl
kupon rabatowy na końcu kalendarza

11 
czerwca

15.00

Muzykobranie – Jedziemy na wakacje
Comiesięczne spotkania, których adresatem są najmłodsi czytelnicy 
(w wieku od 6 miesięcy do 1,5 roku) oraz ich opiekunowie. To zajęcia ogól-
norozwojowe przy akompaniamencie pianina. Będziemy podążać za porami 
roku i obserwować, jak zmienia się świat. Nie zabraknie również szczypty 
aktywności plastycznych. Zajęcia prowadzi Amelia Jachimowicz,  
muzykoterapeutka, absolwentka wrocławskiej Akademii Muzycznej. 
Na zajęcia obowiązują zapisy w bibliotece!

MBP – filia nr 23,
Bulwar Ikara 

29-31

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl
obowiązują zapisy w bibliotece

11 
czerwca

17.00
Wianki Świętojańskie
Zapraszamy do Laboratorium Sztuki na eksperymenty malarskie. 
Będziemy tworzyć ozdobne wianki świętojańskie. 
Warsztaty są przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych

ul. Rejtana 3

wydarzenie z dowolną ceną 
za udział
wymagane zapisy:
 fjmwroclaw@gmail.com 
 797 818 752

11 
czerwca

17.10
Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami koszykówki dla dzieci
Bezpłatne pokazowe zajęcia ogólnorozwojowe z elementami 
koszykówki dla dzieci w wieku od 3-6 lat.

SP nr 74,
ul. Kleczkowska 2

Wydarzenie BezPŁATne
www.basketkids.pl
 kontakt@basketkids.pl

11 
czerwca

17.30
Tradycyjne Kung Fu dla dzieci
Trening Kung Fu – grupa dziecięca w wieku 9-12 lat. 
Niezbędny jest zmienny strój sportowy i obuwie zmienne.

ul. Prusa 64, 
mała salka 

gimnastyczna nr 43
w SP nr 107

Wydarzenie BezPŁATne
www.gongfu.com.pl

11 
czerwca

19.00
Tradycyjne Kung Fu dla dorosłych
Trening Kung Fu – grupa dorosłych początkująca. 
Niezbędny jest zmienny strój sportowy i obuwie zmienne.

ul. Prusa 64, 
mała salka 

gimnastyczna nr 43
w SP nr 107

Wydarzenie BezPŁATne
www.gongfu.com.pl

12 
czerwca

10.00
Bajeczki z walizeczki
Aktorka Klaudia Kąca-Jasic przybliży dzieciom znane bajki 
i wiersze dla najmłodszych w formie przedstawień teatralnych.

MBP – filia nr 23,
Bulwar Ikara 

29-31

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl
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12 
czerwca

17.00
Czytania chwile piękne jak motyle
Zapraszamy rodziców z dziećmi w wieku 4-6 lat na kolejne spotkanie z cy-
klu. Wspólnie przeczytamy książkę „Niedźwiedź łowca motyli” i wykonamy 
prace plastyczne.

MBP – filia nr 18,
ul. Grabiszyńska 236a

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl

12 
czerwca

17.00

Bajkowy Kociołek – Premiera grupy dziecięcej Wyjdź na scenę
Początkująca czarodziejka postanawia w zawrotnym tempie zrobić karierę 
w swojej branży, w związku z tym tworzy oryginalny eksperyment. 
Do magicznego kociołka wrzuca różne książki ze swojej biblioteki. 
W wyniku czego w literackiej potrawie lądują rozmaici bohaterowie 
z popularnych bajek, baśni i wierszy dla dzieci.

Centrum Kultury 
Agora,

ul. Serbska 5a

Wydarzenie BezPŁATne
ckagora.pl

12 
czerwca

17.30
Tradycyjne Kung Fu dla dzieci
Trening Kung Fu – grupa dziecięca w wieku 9-12 lat. 
Niezbędny jest zmienny strój sportowy i obuwie zmienne.

ul. Prusa 64, 
mała salka 

gimnastyczna nr 43
w SP nr 107

Wydarzenie BezPŁATne
www.gongfu.com.pl

12 
czerwca

19.00
Tradycyjne Kung Fu dla dorosłych
Trening Kung Fu – grupa dorosłych początkująca. 
Niezbędny jest zmienny strój sportowy i obuwie zmienne.

ul. Prusa 64, 
mała salka 

gimnastyczna nr 43
w SP nr 107

Wydarzenie BezPŁATne
www.gongfu.com.pl

13 
czerwca

10.00 Teatrzyki dla Rodziny – Legenda o smoku Strachocie
W programie teatrzyk kukiełkowy, rodzinne warsztaty „Zabawy ze smokiem”.

MBP – filia nr 42,
ul. Serbska 5a

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl

13 
czerwca

16.00

Rodzinne planszowanie
Zapraszamy wszystkich na wspólną rodzinną zabawę. Każda grupa „rodzin-
na” będzie tworzyć grę planszową na wspólnie ustalonych zasadach. Po 
zakończeniu pracy odbędzie się prezentacja stworzonych gier planszowych. 
Na zakończenie zaprosimy wszystkich uczestników do małej rywalizacji w Ro-
dzinnym Turnieju Gry w Piłkarzyki – oczywiście w duchu fair play! Na wszystkie 
rodziny czeka pamiątkowy dyplom oraz słodki poczęstunek.

Centrum Rozwoju 
i Aktywności Dzieci 

i Młodzieży 
MAŁY KSIĄŻĘ, 

ul. Kraszewskiego 26

Wydarzenie BezPŁATne
iskierkawroc.pl

13 
czerwca

17.00

Paulina Lenda z uczniami ze Studium Wokalnego – koncert w plenerze
Koncert podsumowujący całoroczną pracę warsztatową grupy dzieci i młodzie-
ży, które sukcesywnie rozwijały swoje umiejętności wokalne pod okiem wybitnej 
wrocławskiej wokalistki Pauliny Lendy w Studium Wokalnym. Zabawa dźwiękiem, 
odkrywanie technik i kolejnych brzmień własnego głosu, to jedne z wielu umie-
jętności, które zaprezentują młodzi wokaliści podczas plenerowego występu.

Centrum Kultury 
Agora,

ul. Serbska 5a

Wydarzenie BezPŁATne
ckagora.pl
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13 
czerwca

17.00

Gra mobilna Tajemnica biblioteki
Gra inspirowana serią Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai Martina Wid-
marka i Heleny Willis. W rozgrywce może wziąć udział 20 drużyn (w każdej 
z drużyn musi być przynajmniej jedna osoba dorosła i przynajmniej jedno 
dziecko, drużyna może składać się maksymalnie z 3 osób). Zapraszamy dzieci 
w wieku 5-10 lat wraz z opiekunami. Każda drużyna musi posiadać smartfon 
lub tablet z dostępem do Internetu oraz zainstalowaną aplikacją ActionTrack 
(do pobrania na systemy Android i IOS).

MBP – filia nr 46,
ul. Tarnogórska 1

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl
obowiązują wcześniejsze zapisy
w bibliotece
liczba miejsc ograniczona

13 
czerwca

19.00
Ćwiczenia Qigong dla dorosłych
Ćwiczenia Qigong dla dorosłych.
 Niezbędny jest zmienny strój sportowy i obuwie zmienne.

ul. Prusa 64, 
mała salka 

gimnastyczna nr 43
w SP nr 107

wydarzenie płatne: 50 zł
www.gongfu.com.pl
kupon rabatowy 
na końcu kalendarza

14 
czerwca

10.00

Biblioteka Malucha – Morskie opowieści
Czytanie i oglądanie książeczek, zabawy, nauka prostych piosenek oraz 
wierszyków. Spotkania kończy rodzinne wypożyczanie książek i audiobo-
oków. Bibliotekarki prezentują nowości, pomagają w wyborze dostosowa-
nych do wieku i potrzeb dziecka książeczek, polecają literaturę dotyczącą 
opieki nad małym dzieckiem. Spotkania przeznaczone są dla dzieci 
w wieku 0-3 lat wraz z opiekunami.

MBP – filia nr 1,
ul. Sztabowa 98

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl
obowiązują wcześniejsze zapisy
 71 364 69 68
  mbp01@biblioteka.wroc.pl

14 
czerwca

10.00
oraz 
11.00

Pani Teatrzyk – spotkanie teatralno-literackie
Zapraszamy na zajęcia dla kreatywnych rodziców z dziećmi w wieku od 4 do 
6 lat. Pani Teatrzyk ze swojej walizki wyczaruje pacynkowe postacie z bajek 
i ulubionych wierszyków dla dzieci. Prowadzenie: Klaudia Kąca-Jasic.

MBP – filia nr 22,
ul. Chociebuska 

8-10

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl
obowiązują zapisy w bibliotece

14 
czerwca

11.00

Wózkownia – kulturalne czwartki dla rodziców
Rodzicielstwo zdecydowanie nie powinno wykluczać z kultury, dlatego zapra-
szamy na specjalne pokazy, w ramach których rodzice mogą przyjść na seans ze 
swoimi pociechami (nawet najmniejszymi). Dla wszystkich dzieci przygotowa-
liśmy zabawki i zestawy do rysowania, a rodzice mają okazję zobaczyć nowości 
kinowe nie obawiając się, że ich dzieci przeszkadzają komuś w seansie.

Kino Nowe Horyzonty,
ul. Kazimierza 

Wielkiego 19a-21

wydarzenie płatne: 12 zł
kinonh.pl

14 
czerwca

16.00
Sportowe Rozgrywki Rodzinne
Animacje terenowe dla całej rodziny – m.in. przeciąganie liny, tor przeszkód, 
zabawa bańkami mydlanymi, skakanki, zabawy z piłką.

ISKIERKA, miejsce 
wydarzenia: Park na 

pl. św. Macieja

Wydarzenie BezPŁATne
iskierkawroc.pl
 iskierka.ognisko3@gmail.com

14 
czerwca

17.00

Grafitowe czytanki
Zapraszamy dzieci i rodziców na wspólne czytanie. Gościem specjalnym bę-
dzie aktorka lalkarska Iwona Przeplaska-Zwierzyńska, która przeczyta książkę 
–niespodziankę. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym 
wraz z opiekunami.

MBP – filia nr 5,
ul. Namysłowska 8

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl
wymagane wcześniejsze zapisy:
 71 780 68 64, 
 mbp05@biblioteka.wroc.pl
lub osobiście w bibliotece
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14 
czerwca

17.00

Coaching rodzicielski, czyli jak uskrzydlić swoje dziecko
Czy jest na świecie ważniejsza relacja niż ta, która łączy rodzica ze swoim dziec-
kiem? Który z rodziców nie chciałby, aby jego dziecko, wkraczało w samodzielne 
życie z odwagą, poczuciem pewności, kochane, wspierane i rozumiane?  
Przyjdź na warsztat i rozwiej wątpliwości kochającego rodzica. Zapraszamy na 
warsztat, który wprowadzi każdego rodzica w tajniki coachingu rodzicielskiego 
i wspomoże w rodzicielskiej codzienności.

Infopunkt Nadodrze,
ul. Władysława 

Łokietka 5

wydarzenie płatne: 30 zł
www.fundacjatrymiga.pl

14 
czerwca

17.30

Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato
Bezpłatne warsztaty śpiewu dla młodych rodziców (również tych dopiero 
oczekujących na narodziny dziecka). Na 3 spotkaniach po 30 minut rodzice 
otrzymują praktyczne wskazówki i materiały do nauki, a po zakończeniu cyklu 
warsztatów potrafią śpiewać kołysanki i piosenki z pamięci. Do udziału w zaję-
ciach zapraszamy nie tylko rodziców, ale także dziadków, ciocie, a nawet nianie.

Narodowe Forum 
Muzyki,

Plac Wolności 1

Wydarzenie BezPŁATne
wymagane zgłoszenia
 pospiewajmi@nfm.wroclaw.pl
z dopiskiem „Pośpiewaj mi – czerwiec”

14 
czerwca

17.30
Tradycyjne Kung Fu dla dzieci
Trening Kung Fu – grupa dziecięca w wieku 5-9 lat. Niezbędny jest zmienny 
strój sportowy i obuwie zmienne.

ul. Prusa 64, 
mała salka 

gimnastyczna nr 43
w SP nr 107

Wydarzenie BezPŁATne
www.gongfu.com.pl

15-17 
czerwca

11.00-
17.00

Rodzinny Piknik z Książką - II Edycja
Przyjdź i wymień się książkami. Na terenie pikniku znajdziesz specjalne sta-
nowiska, gdzie bezpłatnie wypożyczysz lub wymienisz swoje książki na inne 
i w ten sposób puścisz je w obieg. Dla najmłodszych czytelników przygotowa-
no specjalne strefy dla dzieci, gdzie mogą poczytać i pokolorować bohaterów 
znanych bajek.

plac przy Iglicy, 
Hala Stulecia

Wydarzenie BezPŁATne
więcej informacji:
halastulecia.pl
wcrs.wroclaw.pl

15 
czerwca

9.30

Warsztat Rozumiem, Pomagam, Wspieram
To wyjątkowy warsztat z neuropsychologiem na co dzień zajmującym się dia-
gnostyką i terapią osób z zaburzeniami otępiennymi. Będzie szansą na bliższe 
przyglądnięcie się nie tylko procesom poznawczym w chorobie otępiennej, 
ale również emocjom i zachowaniom, które jej towarzyszą. Część teoretyczna 
będzie jedynie wstępem do szeregu ćwiczeń i praktyk, które mają na celu 
zarówno rehabilitację osób chorych, jak i wsparcie osób opiekujących się nimi.

Fundacja PozyTYwka,
ul. Gajowicka 164/1

Wydarzenie BezPŁATne
fundacjapozytywka.org.pl

15 
czerwca

Od 13.00

Rodzinny Piknik Podwórkowy
Podczas festynu proponujemy udział we wspólnym grillowaniu, konkursach 
sportowych, nauce pierwszej pomocy pod okiem wykwalifikowanych ratow-
ników medycznych, malowaniu twarzy, warsztatach manualnych i robieniu 
baniek mydlanych. Wspólnie możemy zrobić sobie zdjęcie w fotobudce.

podwórko między 
ulicami Benedyk-

tyńską, Górnickiego, 
Sienkiewicza 

i Sępa-Szarzyńskiego

Wydarzenie BezPŁATne Rada Osiedla 
Plac Grunwaldzki

15 
czerwca

17.30
Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami koszykówki dla dzieci
Bezpłatne pokazowe zajęcia ogólnorozwojowe z elementami 
koszykówki dla dzieci w wieku od 3-8 lat.

LZN,
ul. Kiełczowska 43

Wydarzenie BezPŁATne
www.basketkids.pl
 kontakt@basketkids.pl
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15 
czerwca

17.30
Tradycyjne Kung Fu dla dzieci
Trening Kung Fu – grupa dziecięca w wieku 9-12 lat. 
Niezbędny jest zmienny strój sportowy i obuwie zmienne.

ul. Prusa 64, 
mała salka 

gimnastyczna nr 43
w SP nr 107

Wydarzenie BezPŁATne
www.gongfu.com.pl

15 
czerwca

19.00
Tradycyjne Kung Fu dla dorosłych
Trening Kung Fu – grupa dorosłych początkująca. 
Niezbędny jest zmienny strój sportowy i obuwie zmienne.

ul. Prusa 64, 
mała salka 

gimnastyczna nr 43
w SP nr 107

Wydarzenie BezPŁATne
www.gongfu.com.pl

15 
czerwca

21.30

Kino plenerowe na Wyspie Słodowej
Kino na Wyspie cieszy się niesłabnącą popularnością, gromadząc na pokazach 
kilkusetosobową widownię. Seanse odbywają się w piątki i w soboty. 
Brak ograniczeń co do przyprowadzania na filmy czworonogów oraz rowerów. 
Każdorazowo na gości kina czekają przygotowane leżaki i koce. Aktualny 
repertuar znajdziecie na naszej stronie.

Wyspa Słodowa

Wydarzenie BezPŁATne
więcej informacji i repertuar:
wyspa.wroclaw.pl
fb.com/WyspaNaWeekend

16
czerwca

9.00

Warsztat: Kiedy pójść do psychologa? 
Problemy emocjonalne i zaburzenia psychiczne u młodzieży
Dojrzewanie to jeden z najbardziej radykalnych okresów rozwojowych, 
nie tylko dla dzieci, ale również dla opiekunów, którzy często borykają się 
z wieloma wątpliwościami i trudnościami dotyczącymi prawidłowego rozwoju 
swoich dorastających dzieci. Przyjrzymy się najczęściej występującym 
problemom i zagrożeniom tego okresu. 
Warsztat poprowadzi Amelia Wałczyk, psycholog, psychoterapeuta 
dzieci i młodzieży.

Fundacja PozyTYwka,
ul. Gajowicka 164/1

Wydarzenie BezPŁATne
fundacjapozytywka.org.pl

16
czerwca

Od 10.00

Festiwal Rękodzieła na Psim Polu
Festiwal, którego celem będzie prezentacja twórców rękodzieła artystycznego, 
w tym podmiotów ekonomii społecznej, połączony z ekspozycją wykonanych 
produktów. Planowane wydarzenie jest efektem działań podejmowanych na 
rzecz aktywizacji mieszkańców Psiego Pola w ramach cyklu „Spotkanie Z Kul-
turą w Starej Piekarni”, dofinansowanego przez Miasto Wrocław.

Rynek Psiego Pola
wydarzenia bezpłatne
 kawiarniastarapiekarnia@gmail.com

16
czerwca

10.00

Filmowe Poranki
Cykl pokazów dla najmłodszych widzów i ich opiekunów. Wspólnie z bohate-
rami najlepszych polskich animacji poznamy najróżniejsze zagadnienia – od 
odkrywania tajników przyrody po sekrety działania dobrej przyjaźni. Po każdym 
z pokazów wszystkie dzieci mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach.

Kino Nowe Horyzonty,
ul. Kazimierza 

Wielkiego 19a-21

wydarzenie płatne: 12 zł
kinonh.pl

16
czerwca

10.00-
12.00

Rodzinny weekend na sportowo w Hasta La Vista!
W każdą sobotę od 26 maja do 30 czerwca zapraszamy całe rodziny na 
bezpłatny trening z wybranej dyscypliny (squash, badminton, tenis stołowy).
Sprzęt wypożyczamy bezpłatnie na miejscu. Obowiązkowe obuwie zmienne 
z jasną podeszwą oraz strój sportowy.

Hasta La Vista,
ul. Góralska 5

Wydarzenie BezPŁATne
zapisy od poniedziałku do piątku
w godz. 10.00-14.00
 696 414 440
  k.smalec@interia.pl
Liczba miejsc ograniczona.
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16
czerwca

10.30

Poranki
Weekendowe Poranki w Multikinie to pokazy bajek adresowane do dzieci 
powyżej 2. roku życia. Są doskonałą formą spędzania wolnego czasu dla 
najmłodszych widzów. Dzieci mają możliwość obejrzenia swoich ulubionych 
bohaterów na wielkim ekranie oraz dodatkowo w wybranych kinach skorzysta-
nia z licznych atrakcji.

Multikino
Pasaż Grunwaldzki

wydarzenie płatne: 11 zł
z kuponem rabatowym 
na końcu kalendarza

16
czerwca

11.00-
19.00

Festyn Osiedlowy 
W programie bieg parkowy dla mieszkańców okolicznych osiedli z atrakcyjnymi 
nagrodami, prezentacja lalek i technik lalkarskich wykorzystywanych we wro-
cławskim Teatrze Lalek, opowieść o faunie Parku Klecińskiego i wiele innych 
atrakcji dla całej rodziny.

Park Kleciński Wydarzenie BezPŁATne Rada Osiedla
 Klecina

16
czerwca

11.00
Bajkowa Biblioteka – Pan Kuleczka jedzie na wakacje
Zapraszamy dzieci z rodzicami i opiekunami na przedstawienia teatrzyku 
lalkowego Bajkowa Biblioteka.

MBP – filia nr 54,
ul. Jesienna 22

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl

16
czerwca

11.00
Zabawa familijna – Warsztaty sensoryczne
Zajęcia plastyczne w formie poruszającej wyobraźnię, rozwijające zdolności 
twórcze i poznawcze dzieci. Zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 6 lat wraz 
z opiekunami.

MBP – filia nr 29,
ul. Reja 1

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl
wymagane wcześniejsze zapisy
(od 4 czerwca)

16
czerwca

11.00

Międzypokoleniowe rękodziałanie – warsztaty
Co można wyczarować z papierowej serwetki? Co to jest quilling? Czy 
krępina może w magiczny sposób przeobrazić się w kwiatki? Przekonaj się 
na warsztatach. Matka i Córka – Elżbieta i Ewa – zapraszają międzypoko-
leniowe pary na wspólne warsztaty rękodzieła. Mile widziane są wszystkie 
międzygeneracyjne konfiguracje.

Centrum Edukacji 
Społecznej, 

Koreańska 1a

Wydarzenie BezPŁATne
zapisy: 
 madeinbrochow@gmail.com

16
czerwca

11.30
Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami koszykówki dla dzieci
Bezpłatne pokazowe zajęcia ogólnorozwojowe z elementami 
koszykówki dla dzieci w wieku od 3-8 lat.

LO nr IX,
ul. Piotra Skargi 31

Wydarzenie BezPŁATne
www.basketkids.pl
 kontakt@basketkids.pl

16-17
czerwca

14.00-
20.00

PARKI ESK – Emocje, Sport, Kultura
W 10 zielonych miejscach Wrocławia stanęły pawilony kultury – plenerowe sce-
ny, na których odbywają się wydarzenia. Ideą jest zachęcanie mieszkańców do 
aktywnego trybu życia, spędzania czasu w parkach, organizowania własnych 
wydarzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i sportowych.
10 lokalizacji: Park Grabiszyński, Park Słoneczny na Gaju, Park Południowy, 
Polana na Karłowicach, Park Leśnicki, Park Staszica, Park Strachociński, Skwer 
de Veuster na Szczepinie, Park Tarnogajski, Park Tołpy

10 lokalizacji
Wydarzenie BezPŁATne
fb.com/parkiESK

16
czerwca

Od 14.00
Festyn Osiedlowy – Święto 730-lecia Kuźnik – Od osady do osiedla
Festyn rodzinny z wieloma atrakcjami dla mieszkańców. Każdy znajdzie coś dla 
siebie bez względu na wiek.

teren przy 
SP nr 37,

ul. Sarbinowska
Wydarzenie BezPŁATne Rada Osiedla

 Kuźniki
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16
czerwca

14.00-
18.00

Festyn Osiedlowy 
Festyn rodzinny z wieloma atrakcjami dla mieszkańców. 
Każdy znajdzie coś dla siebie bez względu na wiek.

ul. Jagodzińska 
(wzdłuż ulicy)

Wydarzenie BezPŁATne Rada Osiedla
 Jagodno

16
czerwca

14.00
Drzwi otwarte u psychologa – bezpłatna konsultacja
W ramach akcji serdecznie zapraszamy do zapisania się
 na bezpłatną konsultację u psychologa i psychoterapeuty.

Pracownia
Psychoterapii Nanovo,

ul. Kwiska 5/7

Wydarzenie BezPŁATne
wymagane zapisy:
 g.sliwa.nanovo@gmail.com
 691 552 445

16
czerwca

15.00

Och, Emil!
Zabawny spektakl na motywach uwielbianej przez dzieci powieści Astrid Lind-
gren „Emil ze Smalandii”. Tytułowy bohater, energiczny i nieco niesforny mały 
chłopiec, nieustannie zaskakuje rodziców swoimi pomysłami. Chciałby zostać 
chlubą rodziny, "kimś najważniejszym na świecie”. Na szczęście sprytni rodzice 
potrafią odpowiednio wykorzystać niespożytą energię malca, tłumacząc mu, 
że każda wielka kariera zaczyna się w szkole.

Wrocławski Teatr 
Lalek,

pl. Teatralny 4

wydarzenie płatne: 20-25 zł
www.teatrlalek.wroclaw.pl
kupon rabatowy na końcu kalendarza

16
czerwca

21.30

Kino plenerowe na Wyspie Słodowej
Kino na Wyspie cieszy się niesłabnącą popularnością, gromadząc na pokazach 
kilkusetosobową widownię. Seanse odbywają się w piątki i w soboty. 
Brak ograniczeń co do przyprowadzania na filmy czworonogów oraz rowerów. 
Każdorazowo na gości kina czekają przygotowane leżaki i koce. Aktualny 
repertuar znajdziecie na naszej stronie.

Wyspa Słodowa

Wydarzenie BezPŁATne
więcej informacji i repertuar:
wyspa.wroclaw.pl
fb.com/WyspaNaWeekend

17
czerwca

Od 10.00

Festiwal Rękodzieła na Psim Polu
Festiwal, którego celem będzie prezentacja twórców rękodzieła artystycznego, 
w tym podmiotów ekonomii społecznej, połączony z ekspozycją wykonanych 
produktów. Planowane wydarzenie jest efektem działań podejmowanych na 
rzecz aktywizacji mieszkańców Psiego Pola w ramach cyklu „Spotkanie Z Kul-
turą w Starej Piekarni”, dofinansowanego przez Miasto Wrocław.

Rynek Psiego Pola
wydarzenia bezpłatne
 kawiarniastarapiekarnia@gmail.com

17
czerwca

10.00

Przemarsz POTOKsiążki
Impreza czytelnicza i integrująca społeczność lokalną, z udziałem placó-
wek edukacyjnych osiedla Księże. Pod hasłami promującymi czytelnictwo 
przejdziemy ulicami Księża od Szkoły Podstawowej nr 99 do boiska Spółdzielni 
Mieszkaniowej Księże Małe. Na boisku przy ul. Chorzowskiej przewidziano 
zabawy i atrakcje dla dzieci. Zapraszamy wszystkich chętnych miłośników 
książek i osoby, chcące włączyć się do wspólnej zabawy.

MBP – filia nr 4,
ul. Tarnogórska 1

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl

17
czerwca

Od 11.00
Festyn Osiedlowy
Festyn rodzinny z wieloma atrakcjami dla mieszkańców. 
Każdy znajdzie coś dla siebie bez względu na wiek.

boisko przy 
ul. Chorzowskiej

Wydarzenie BezPŁATne Rada Osiedla
Księże
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17
czerwca

10.00

Filmowe Poranki
Cykl pokazów dla najmłodszych widzów i ich opiekunów. Wspólnie z bohate-
rami najlepszych polskich animacji poznamy najróżniejsze zagadnienia – od 
odkrywania tajników przyrody po sekrety działania dobrej przyjaźni. Po każdym 
z pokazów wszystkie dzieci mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach.

Kino Nowe Horyzonty,
ul. Kazimierza 

Wielkiego 19a-21

wydarzenie płatne: 12 zł
kinonh.pl

17
czerwca

10.30

Poranki
Weekendowe Poranki w Multikinie to pokazy bajek adresowane do dzieci 
powyżej 2. roku życia. Są doskonałą formą spędzania wolnego czasu dla 
najmłodszych widzów. Dzieci mają możliwość obejrzenia swoich ulubionych 
bohaterów na wielkim ekranie oraz dodatkowo w wybranych kinach skorzysta-
nia z licznych atrakcji.

Multikino
Pasaż Grunwaldzki

wydarzenie płatne: 11 zł
z kuponem rabatowym 
na końcu kalendarza

17
czerwca

14.00-
19.00

Waligóriada 2018  
Koncert plenerowy dla mieszkańców Wrocławia w Parku Południowym 
poświęcony twórczości Andrzeja Waligórskiego i Jana Kaczmarka, a także 
pozostałych autorów Studia 202.

Park Południowy Wydarzenie BezPŁATne Rada Osiedla
 Borek

17
czerwca

Od 14.00
Festyn Osiedlowy 
W ramach Festynu odbędą się zabawy dla dzieci, dostępne będą zjeżdżalnie, 
dmuchany zamek oraz inne atrakcje. Konkursy z nagrodami dla dzieci i doro-
słych. Centralną częścią festynu będzie zabawa taneczna.

plac przy ulicy Ełckiej Wydarzenie BezPŁATne Rada Osiedla
 Kowale

17
czerwca

Od 14.00
Festyn Osiedlowy
Festyn osiedlowy z wieloma atrakcjami dla mieszkańców. Każdy znajdzie coś 
dla siebie bez względu na wiek.

boisko przy
 ul. Chorzowskiej

Wydarzenie BezPŁATne Rada Osiedla
 Księże

18
czerwca

17.00
Tworzymy zielniki
Zapraszamy do Laboratorium Sztuki na eksperymenty – będziemy tworzyć 
zielniki: ozdobne książeczki z zasuszonymi roślinami. Warsztaty są przezna-
czone dla wszystkich.

ul. Rejtana 3

wydarzenie z dowolną ceną 
za udział
wymagane zapisy:
 fjmwroclaw@gmail.com
 797 818 752

18
czerwca

17.45
Tradycyjne Kung Fu dla dzieci
Trening Kung Fu – grupa dziecięca w wieku 5-9 lat. Niezbędny jest zmienny 
strój sportowy i obuwie zmienne.

ul. Prusa 64, 
mała salka 

gimnastyczna nr 43
w SP nr 107

Wydarzenie BezPŁATne
www.gongfu.com.pl

19
czerwca

11.00

Mecz przyjaźni między szkołami podstawowymi 
nr 74 (Kleczków) i nr 93 (Nadodrze)
Zapraszamy na niezwykłe wydarzenie, podczas którego będziecie mogli 
Państwo być świadkami meczu przyjaźni, który promować będzie współpracę, 
walkę z przemocą. Piłkarze WKS Śląsk oraz trenerzy będą uczestniczyć w tym 
niezwykłym wydarzeniu.

boisko SP nr 74
przy

ul. Kleczkowskiej
Wydarzenie BezPŁATne
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19
czerwca

16.00
Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato
Zapraszamy na cykliczne warsztaty i naukę kołysanek dla najmłodszych 
dzieci (od 0 do 2 lat) wraz z opiekunami, organizowane wspólnie 
z Narodowym Forum Muzyki.

MBP – filia nr 18,
ul. Grabiszyńska 236a

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl
obowiązują zapisy w bibliotece

19
czerwca

16.45
FUNtastic English – angielski dla dzieci: ABC English Alphabet
Bezpłatne zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w wieku 7-8 lat. Proponuje-
my naukę języka na wesoło, z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych 
i różnorodnych technik: interaktywno-ruchowych, plastycznych, muzycznych.

Mediateka,
pl. Teatralny 5,

poziom -1

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl
obowiązują zapisy

19
czerwca

17.00
Spotkanie i warsztaty z Moniką Bień-Konigsman
Zapraszamy dzieci z rodzicami lub opiekunami na spotkanie autorskie z Moniką 
Bień-Konigsman oraz warsztaty wokół jej książki „Ole! Hiszpania dla dociekli-
wych”. Zapewniamy wszystkie materiały.

MBP – filia nr 46,
ul. Tarnogórska 1

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl

19
czerwca

17.00

Warsztaty kompetencji wychowawczych: 
o zachęcaniu dziecka do współpracy oraz wyciąganiu konsekwencji
Uczestnicy poznają metody pomocne w zachęcaniu dziecka do współpracy, 
jak mówić do dziecka, żeby słyszało, co się do niego mówi oraz kiedy kara uczy 
i wychowuje, a kiedy rani – jak dobierać konsekwencje do zachowania dziecka. 
Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych, składają się z krótkich 
omówień i wprowadzeń tematycznych, a przede wszystkim z adekwatnych 
ćwiczeń, elementów dramy, debaty. Warsztat dla rodziców oraz osób pracują-
cych z dziećmi i młodzieżą.

ISKIERKA,
pl. św. Macieja 5,
I piętro sala 3-5

Wydarzenie BezPŁATne
iskierkawroc.pl
 iskierka.wroc@gmail.com,
 71 322 41 14

19
czerwca

17.30
Tradycyjne Kung Fu dla dzieci
Trening Kung Fu – grupa dziecięca w wieku 9-12 lat. 
Niezbędny jest zmienny strój sportowy i obuwie zmienne.

ul. Prusa 64, 
mała salka

 gimnastyczna 
nr 43 w SP nr 107

Wydarzenie BezPŁATne
www.gongfu.com.pl

19
czerwca

19.00
Tradycyjne Kung Fu dla dorosłych
Trening Kung Fu – grupa dorosłych początkująca. 
Niezbędny jest zmienny strój sportowy i obuwie zmienne.

ul. Prusa 64, 
mała salka

 gimnastyczna 
nr 43 w SP nr 107

Wydarzenie BezPŁATne
www.gongfu.com.pl

20
czerwca

10.00
Teatrzyki dla Rodziny – Jak Gąsienica pomagała Duszkowi Barabajowi 
pomalować świat i co z tego wynikło
W programie teatrzyk kamishibai, rodzinne warsztaty 
„Zapoznanie z kulturą i sztuką aborygeńską”.

MBP – filia nr 42,
ul. Serbska 5a

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl
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20
czerwca

17.00

Mama i Ja w bibliotece
Spotkania integrują z biblioteką, oswajają z książką i wyrabiają umiejętność 
nauki i zabawy w zespole. Na zajęciach rodzice i dzieci uczą się prostych 
piosenek, wierszyków, tzw. dziecięcych masażyków. Odbywają się zajęcia 
plastyczne, gry i zabawy przy muzyce, z wykorzystaniem pomocy dydak-
tycznych i innych (tunele, piłki, instrumenty muzyczne, chusta animacyjna). 
Zajęcia prowadzi Anita Lutowska (z przygotowaniem pedagogicznym) razem 
z zespołem biblioteki.

MBP – filia nr 22,
ul. Chociebuska 

8-10

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl
obowiązują zapisy w bibliotece

20
czerwca

17.30

Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato
Bezpłatne warsztaty śpiewu dla młodych rodziców (również tych dopiero 
oczekujących na narodziny dziecka). Na 3 spotkaniach po 30 minut rodzice 
otrzymują praktyczne wskazówki i materiały do nauki, a po zakończeniu cyklu 
warsztatów potrafią śpiewać kołysanki i piosenki z pamięci. Do udziału w zaję-
ciach zapraszamy nie tylko rodziców, ale także dziadków, ciocie, a nawet nianie.

Narodowe Forum 
Muzyki,

Plac Wolności 1

Wydarzenie BezPŁATne
wymagane zgłoszenia
 pospiewajmi@nfm.wroclaw.pl
z dopiskiem „Pośpiewaj mi – czerwiec”

20
czerwca

19.00
Ćwiczenia Qigong dla dorosłych
Ćwiczenia Qigong dla dorosłych. Niezbędny jest zmienny strój sportowy 
i obuwie zmienne.

ul. Prusa 64, 
mała salka

 gimnastyczna 
nr 43 w SP nr 107

wydarzenie płatne: 50 zł
www.gongfu.com.pl
kupon rabatowy na końcu kalendarza

21
czerwca

10.00

Biblioteka Malucha – Morskie opowieści
Czytanie i oglądanie książeczek, zabawy, nauka prostych piosenek oraz 
wierszyków. Spotkania kończy rodzinne wypożyczanie książek i audiobo-
oków. Bibliotekarki prezentują nowości, pomagają w wyborze dostosowa-
nych do wieku i potrzeb dziecka książeczek, polecają literaturę dotyczącą 
opieki nad małym dzieckiem. Spotkania przeznaczone są dla dzieci w wieku 
0-3 lat wraz z opiekunami.

MBP – filia nr 1,
ul. Sztabowa 98

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl
obowiązują wcześniejsze zapisy
 71 364 69 68
 mbp01@biblioteka.wroc.pl

21
czerwca

11.00

Wózkownia – kulturalne czwartki dla rodziców
Rodzicielstwo zdecydowanie nie powinno wykluczać z kultury, dlatego zapra-
szamy na specjalne pokazy, w ramach których rodzice mogą przyjść na seans ze 
swoimi pociechami (nawet najmniejszymi). Dla wszystkich dzieci przygotowa-
liśmy zabawki i zestawy do rysowania, a rodzice mają okazję zobaczyć nowości 
kinowe nie obawiając się, że ich dzieci przeszkadzają komuś w seansie.

Kino Nowe Horyzonty,
ul. Kazimierza 

Wielkiego 19a-21

wydarzenie płatne: 12 zł
kinonh.pl

22
czerwca

9.00
Badanie jakości spalin samochodowych
Z okazji zbliżającego się Dnia Ojca zapraszamy wszystkich tatusiów i nie tylko 
na pomiar jakości spalin w pojazdach benzynowych oraz diesla.

Straż Miejska 
Wrocławia,

ul. Gwarna 5/7,
parking

Wydarzenie BezPŁATne
www.strazmiejska.wroclaw.pl
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22
czerwca

17.00
Wianki świętojańskie
Z okazji zbliżającej się Nocy Świętojańskiej będziemy tworzyć ozdobne wianki: 
słomiane, ze wstążek, suszonych kwiatów, malowane, kolorowe i magiczne. 
Warsztaty są przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych.

ul. Rejtana 3

wydarzenie z dowolną ceną 
za udział
wymagane zapisy:
 fjmwroclaw@gmail.com
 797 818 752

23-24
czerwca

12.00-
18.00

Rodzinny Piknik Sportowy
Przyjdź, odpocznij na leżaku, pograj w badmintona, w bule i w turnball, postrzelaj 
z łuku. Spędź aktywnie sobotę i niedzielę z rodziną i z przyjaciółmi na Pergoli.

Pergola przy Hali 
Stulecia

Wydarzenie BezPŁATne
więcej informacji:
halastulecia.pl
wcrs.wroclaw.pl

23
czerwca

10.00

Filmowe Poranki
Cykl pokazów dla najmłodszych widzów i ich opiekunów. Wspólnie z bohate-
rami najlepszych polskich animacji poznamy najróżniejsze zagadnienia – od 
odkrywania tajników przyrody po sekrety działania dobrej przyjaźni. Po każdym 
z pokazów wszystkie dzieci mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach.

Kino Nowe Horyzonty,
ul. Kazimierza

 Wielkiego 19a-21

wydarzenie płatne: 12 zł
kinonh.pl

23
czerwca

10.00 
-12.00

Rodzinny weekend na sportowo w Hasta La Vista!
W każdą sobotę od 26 maja do 30 czerwca zapraszamy całe rodziny na 
bezpłatny trening z wybranej dyscypliny (squash, badminton, tenis stołowy).
Sprzęt wypożyczamy bezpłatnie na miejscu. Obowiązkowe obuwie zmienne 
z jasną podeszwą oraz strój sportowy.

Hasta La Vista,
ul. Góralska 5

Wydarzenie BezPŁATne
zapisy od poniedziałku do piątku
w godz. 10.00-14.00
 696 414 440
 k.smalec@interia.pl
Liczba miejsc ograniczona.

23
czerwca

10.30

Poranki
Weekendowe Poranki w Multikinie to pokazy bajek adresowane do dzieci 
powyżej 2. roku życia. Są doskonałą formą spędzania wolnego czasu dla 
najmłodszych widzów. Dzieci mają możliwość obejrzenia swoich ulubionych 
bohaterów na wielkim ekranie oraz dodatkowo w wybranych kinach skorzysta-
nia z licznych atrakcji.

Multikino
Pasaż Grunwaldzki

wydarzenie płatne: 11 zł
z kuponem rabatowym 
na końcu kalendarza

23
czerwca

10.30

Zagadkowy Szczepin – gra miejska
Zapraszamy wrocławskie rodziny do udziału w grze terenowej. Zabawa ma cha-
rakter wyprawy terenowej, w trakcie której uczestnicy wykonują zadania, przy 
okazji poznając osiedle Szczepin i okolice (między innymi wrocławski Rynek). 
Zadaniem każdej drużyny jest przejście całej trasy, rozszyfrowanie wskazówek 
prowadzących do kolejnych miejsc zadaniowych oraz wykonywanie zadań w po-
szczególnych punktach trasy. Czas na przejście trasy to ok. 2 godziny.

ISKIERKA, 
filia nr 2,

ul. Legnicka 30

Wydarzenie BezPŁATne
iskierkawroc.pl
 iskierka.ognisko2@gmail.com
 71 355 92 90

23
czerwca

11.00
Zabawa familijna – Matematyczne gotowanie
Warsztat kreatywny przygotowany przez pracowników EDURADO. Na zajęciach 
dzieci dowiadują się, że matematyką można się bawić oraz można się z nią 
zaprzyjaźnić. Zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 6 lat wraz z opiekunami.

MBP – filia nr 29,
ul. Reja 1

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl
wymagane wcześniejsze zapisy
(od 4 czerwca)
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23
czerwca

12.00-
00.00

Festyn Osiedlowy 
Festyn rodzinny z wieloma atrakcjami dla mieszkańców. 
Każdy znajdzie coś dla siebie bez względu na wiek.

teren rekreacyjny 
przy ul. Jeziorowej

Wydarzenie BezPŁATne Rada Osiedla
 Pawłowice

23
czerwca

12.00
Bezpieczne wakacje
Zajęcia edukacyjne dla dzieci w każdym wieku
 dotyczące bezpieczeństwa w czasie wakacji.

Straż Miejska 
Wrocławia,

ul. Gwarna 5/7,
sala nr 29

Wydarzenie BezPŁATne
www.strazmiejska.wroclaw.pl

23
czerwca

12.00

Zielony Kapturek – mobilna gra miejska
Kochasz przyrodę? Masz umysł detektywa?  
Pomóż zwierzętom znaleźć największego śmieciarza w lesie i zdobądź tytuł 
Strażnika Lasu! 
Zapraszamy do wzięcia udziału w familijnej grze miejskiej. Bohaterowie znanej 
bajki przedstawią dobre praktyki, które dotyczą każdego mieszkańca miasta 
oraz nauczą wiele o lesie i otaczającej nas przyrodzie. Do zabawy zaprasza-
my dzieci w wieku od 5 do 10 lat z opiekunami. W trakcie gry wymagany jest 
smartfon lub tablet z dostępem do Internetu oraz zainstalowaną aplikacją 
ActionTrack (do pobrania na systemy Android i IOS).

Park Południowy

Wydarzenie BezPŁATne
Regulamin gry i wszystkie informacje 
dostępne na stronie: 
www.biblioteka.wroc.pl
 mbp12@biblioteka.wroc.pl

23-24 
czerwca

14.00-
20.00

PARKI ESK – Emocje, Sport, Kultura
W 10 zielonych miejscach Wrocławia stanęły pawilony kultury – plenerowe sce-
ny, na których odbywają się wydarzenia. Ideą jest zachęcanie mieszkańców do 
aktywnego trybu życia, spędzania czasu w parkach, organizowania własnych 
wydarzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i sportowych.
10 lokalizacji: Park Grabiszyński, Park Słoneczny na Gaju, Park Południowy, 
Polana na Karłowicach, Park Leśnicki, Park Staszica, Park Strachociński, Skwer 
de Veuster na Szczepinie, Park Tarnogajski, Park Tołpy

10 lokalizacji
Wydarzenie BezPŁATne
fb.com/parkiESK

23
czerwca

14.00
Drzwi otwarte u psychologa  – bezpłatna konsultacja
W ramach akcji serdecznie zapraszamy do zapisania się
 na bezpłatną konsultację u psychologa i psychoterapeuty.

Pracownia
Psychoterapii Nanovo,

ul. Kwiska 5/7

Wydarzenie BezPŁATne
wymagane zapisy:
 g.sliwa.nanovo@gmail.com
 691 552 445

23
czerwca

14.00-
22.00

Festyn Osiedlowy 
Festyn rodzinny z wieloma atrakcjami dla mieszkańców. 
Każdy znajdzie coś dla siebie bez względu na wiek.

teren sportowo-
rekreacyjny przy 
ul. Lotniczej 72

Wydarzenie BezPŁATne Rada Osiedla 
Gądów-Popowice
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23
czerwca

14.00-
20.00

11. Festiwal Kalejdoskop Kultur
Impreza zapraszająca do świata wielokulturowości Wrocławia i Dolnego 
Śląska. Na scenie zaprezentują się profesjonalne i amatorskie zespoły 
prezentujące kulturę łemkowską, tatarską, romską, karaimską czy niemiecką. 
Specjalnymi gośćmi festiwalu będą barwne grupy taneczne z Gruzji i Ukrainy. 
Nie zabraknie muzyki i tańców różnych kultur, animacji dla dzieci, a także 
smacznej, etnicznej kuchni. Na terenie Wyspy odbywać się będą warsztaty 
dla uczestników festiwalu.

Wyspa Słodowa
Wydarzenie BezPŁATne
kalejdoskopkultur.pl

23
czerwca

16.30

Cyrk bez przemocy – Spektakl plenerowy Kliniki Lalek
Nawiązując do bogatej tradycji widowiska cyrkowego, twórcy wprowadzają do 
niego nową jakość – dzięki ciekawym technikom sztuki lalkarskiej eksponują 
piękno teatru lalek, a poprzez wyeliminowanie cierpienia zwierząt manifestują 
poszanowanie dla wszystkich istot żywych.

boisko 
między ulicami 

Jugosławiańską 
i Chorwacką

Wydarzenie BezPŁATne
ckagora.pl

od

23 
czerwca

otwarcie 
wystawy

19.30

Klinika Lalek ma 30 lat – wystawa
Ogromne lalki teatralne, metaforyczne maski, machiny, instalacje, kostiumy 
i inne osobliwe elementy scenograficzne. Wspólnie odkryjemy konstrukcje lalek 
i techniki w jakich zostały wykonane. Wystawa czynna do 16 lipca, od ponie-
działku do piątku w godz. 9.00-17.00

Centrum Kultury 
Agora,

ul. Serbska 5a

Wydarzenie BezPŁATne
ckagora.pl

23
czerwca

21.00

Poemat o Słońcu i Księżycu – Spektakl plenerowy Kliniki Lalek
Wielobarwna baśń z udziałem machin grających i jeżdżących, lalek, dzieci oraz 
aktorów w kostiumach. Wreszcie to ogromne plenerowe widowisko opowiada-
jące o odwiecznym układzie sił w kosmosie wśród symbolicznych płonących 
mandali ognia.

teren przed
CK Agora,

ul. Serbska 5a

Wydarzenie BezPŁATne
ckagora.pl

24
czerwca

10.00

Filmowe Poranki
Cykl pokazów dla najmłodszych widzów i ich opiekunów. Wspólnie z bohate-
rami najlepszych polskich animacji poznamy najróżniejsze zagadnienia – od 
odkrywania tajników przyrody po sekrety działania dobrej przyjaźni. Po każdym 
z pokazów wszystkie dzieci mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach.

Kino Nowe Horyzonty,
ul. Kazimierza 

Wielkiego 19a-21

wydarzenie płatne: 12 zł
kinonh.pl

24
czerwca

10.30

Poranki
Weekendowe Poranki w Multikinie to pokazy bajek adresowane do dzieci 
powyżej 2. roku życia. Są doskonałą formą spędzania wolnego czasu dla 
najmłodszych widzów. Dzieci mają możliwość obejrzenia swoich ulubionych 
bohaterów na wielkim ekranie oraz dodatkowo w wybranych kinach skorzysta-
nia z licznych atrakcji.

Multikino
Pasaż Grunwaldzki

wydarzenie płatne: 11 zł
z kuponem rabatowym 
na końcu kalendarza
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24
czerwca

12.00-
21.00

Festyn Biskupiński
W programie: pokazy sztuki cyrkowej FRIKart – występy, bańki mydlane, 
chodzenie na szczudłach i to tylko nieliczne pokazy, które zaprezentuje artysta 
cyrkowy Łukasz Witkowski. W programie znajdą się także zawody sportowe 
z nagrodami, konkurs taneczny i malowanie kredkami, malowanie twarzy, 
występy artystyczne, prezentacje policji, straży miejskiej i pożarnej. Będzie 
można także oddać krew. Każdy znajdzie coś dla siebie bez względu na wiek.

plac zabaw za przed-
szkolem „Nad Odrą”, 

Park Biskupiński
Wydarzenie BezPŁATne

Rada Osiedla 
Biskupin-Sępolno

-Dąbie-Bartoszowice

24
czerwca

13.00-
18.00

Piknik rodzinny z okazji Dnia Ojca
Piknikiem z okazji Dnia Ojca zakończymy Miesiąc Rodziny. Kilkudziesięciu 
partnerów zaprezentuje atrakcje dla rodzin. W programie m.in. warsztaty edu-
kacyjne, zajęcia artystyczne i sportowe, animacje dla dzieci, gry planszowe, 
konsultacje z zakresu profilaktyki zdrowotnej.  
Około godziny 17.00 koncert zespołu „Chudoba”.

Wyspa Słodowa
Wydarzenie BezPŁATne
wcrs.wroclaw.pl
fb.com/RozwojSpoleczny

27
czerwca

10.00
Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato
Zapraszamy na cykliczne warsztaty i naukę kołysanek dla najmłodszych 
dzieci (od 0 do 2 lat) wraz z opiekunami, organizowane wspólnie z Narodo-
wym Forum Muzyki.

MBP – filia nr 7,
ul. Suwalska 5

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl

27
czerwca

10.00 Teatrzyki dla Rodziny – Baśń o rybaku i złotej rybce
W programie teatrzyk kamishibai, rodzinne działania twórcze i zabawy ruchowe.

MBP – filia nr 42,
ul. Serbska 5a

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl

28
czerwca

18.15

Trening taijiquan
Udział w grupowym treningu na poziomie początkującym. Uczestnikiem może 
zostać osoba dorosła. Konieczne wcześniejsze umówienie się poprzez kontakt 
mailowy lub telefoniczny. Niezbędne jest zmienne, obuwie treningowe na 
płaskiej podeszwie, wygodny strój treningowy i zachowanie punktualności. 
Tradycyjne Taijiquan jest starochińskim stylem wewnętrznych sztuk walki. Styl 
ten znany jest głównie pod skróconą nazwą: TAI CHI i kojarzony z formą ta-
neczno-medytacyjną lub gimnastyką w ruchu, co jest dużym uproszczeniem.

ul. Pawłowa,
salka w SP nr 97

wydarzenie płatne: 30 zł
taijiquan.com.pl
uwaga: konieczne 
wcześniejsze zapisy:
 taijiquan@taijiquan.com.pl
 604193776
kupon rabatowy na końcu kalendarza

29
czerwca

21.30

Kino plenerowe na Wyspie Słodowej
Kino na Wyspie cieszy się niesłabnącą popularnością, gromadząc na pokazach 
kilkusetosobową widownię. Seanse odbywają się w piątki i w soboty. Brak 
ograniczeń co do przyprowadzania na filmy czworonogów oraz rowerów. Każ-
dorazowo na gości kina czekają przygotowane leżaki i koce. Aktualny repertuar 
znajdziecie na naszej stronie.

Wyspa Słodowa

Wydarzenie BezPŁATne
więcej informacji i repertuar:
wyspa.wroclaw.pl
fb.com/WyspaNaWeekend

30
czerwca

10.00-
12.00

Rodzinny weekend na sportowo w Hasta La Vista!
W każdą sobotę od 26 maja do 30 czerwca zapraszamy całe rodziny na 
bezpłatny trening z wybranej dyscypliny (squash, badminton, tenis stołowy).
Sprzęt wypożyczamy bezpłatnie na miejscu. Obowiązkowe obuwie zmienne 
z jasną podeszwą oraz strój sportowy.

Hasta La Vista,
ul. Góralska 5

Wydarzenie BezPŁATne
zapisy od poniedziałku do piątku
w godz. 10.00-14.00
 696 414 440
 k.smalec@interia.pl
Liczba miejsc ograniczona.
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30
czerwca

11.00-
18.00

Festyn Osiedlowy
Rada Osiedla Przedmieście Oławskie zaprasza na sobotni piknik na Niskich 
Łąkach. Zielone tereny nad rzeką Oławą są idealnym miejscem wypoczynku dla 
całej rodziny. Pierwszy weekend wakacji to świetna okazja do wspólnej zabawy 
przy występach artystycznych i odrobinie sportowej rywalizacji.

ul. Na Niskich Łąkach Wydarzenie BezPŁATne
Rada Osiedla 
Przedmieście 

Oławskie

30
czerwca

12.00

Dzień Japoński w Bibliotece
Zapraszamy na familijną imprezę w japońskim stylu! W programie m.in. japoń-
skie stroje dla dziewcząt i chłopców, świat samurajów dla każdego oraz „Złap-
my lwa”, czyli japońskie szachy (także dla najmłodszych). Zajęcia poprowadzą 
wolontariusze Fundacji Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI.

MBP – filia nr 12,
ul. Piłsudskiego 105

Wydarzenie BezPŁATne
biblioteka.wroc.pl

30 
czerwca

1
 lipca

14.00-
20.00

PARKI ESK – Emocje, Sport, Kultura
W 10 zielonych miejscach Wrocławia stanęły pawilony kultury – plenerowe sce-
ny, na których odbywają się wydarzenia. Ideą jest zachęcanie mieszkańców do 
aktywnego trybu życia, spędzania czasu w parkach, organizowania własnych 
wydarzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i sportowych.
10 lokalizacji: Park Grabiszyński, Park Słoneczny na Gaju, Park Południowy, 
Polana na Karłowicach, Park Leśnicki, Park Staszica, Park Strachociński, Skwer 
de Veuster na Szczepinie, Park Tarnogajski, Park Tołpy

10 lokalizacji
Wydarzenie BezPŁATne
fb.com/parkiESK

30
czerwca

18.00

IV edycja Nocnego Grania w Marajo
Startujemy o godzinie 18.00 i gramy do 3.00. 
9 godzin planszówek, towarzystwo największej w Polsce wypożyczalni gier 
z 1300 różnych tytułów, przesympatyczna atmosfera. Każdy z uczestników 
drugiego nocnego grania zostanie obdarowany 15% zniżką na zakupy w sklepie 
ważną do kolejnej edycji nocnego grania.

Marajo – sklep 
i wypożyczalnia gier 

planszowych,
ul. gen. J.H. Dąbrow-

skiego 36/4U

Wydarzenie BezPŁATne
zgłoszenia 
 sklep@marajo.pl
 7 1 756 89 13 
lub osobiście w sklepie

30
czerwca

21.30

Kino plenerowe na Wyspie Słodowej
Kino na Wyspie cieszy się niesłabnącą popularnością, gromadząc na pokazach 
kilkusetosobową widownię. Seanse odbywają się w piątki i w soboty. Brak 
ograniczeń co do przyprowadzania na filmy czworonogów oraz rowerów. Każ-
dorazowo na gości kina czekają przygotowane leżaki i koce. Aktualny repertuar 
znajdziecie na naszej stronie.

Wyspa Słodowa

Wydarzenie BezPŁATne
więcej informacji i repertuar:
wyspa.wroclaw.pl
fb.com/WyspaNaWeekend

pół-
kolonie

Półkolonie Planety Robotów
Przenieś się do magicznego świata robotyki z Planetą Robotów. Autorski 
program półkolonii to wspaniała zabawa dla chłopców i dziewczynek w wieku 
6-13 lat. Wśród atrakcji m.in. konstrukcje robotów Mindstorms EV3, magiczne 
pokazy, kręgle i Laser Tag, konkursy, gry terenowe i zajęcia tematyczne. 

terminy półkolonii:
ul. Drukarska: 25.06.-24.08.
(9 turnusów, które zaczynają się w każdy kolejny wakacyjny poniedziałek) 
ul. Legnicka: I turnus 23-27.07., II turnus 30.07.-3.08., III turnus 6-10.08. 
IV turnus 20-24.08., V turnus 27-31.08.

International 
Primary School, 
ul. Drukarska 52

wydarzenie płatne: 690 zł za turnus
zgłoszenia: 
 888 357 988
 wro@planetarobotow.pl
planetarobotow.pl
kupon zniżkowy na końcu kalendarza

Pracownia Projektów 
Międzykulturowych 

ZAJEZDNIA,
ul. Legnicka 65
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Bilet na spektaKl „Bal u Króla lula” 
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