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WYJAZD DO BANIALUKI 31.01. 2018 ( środa) godz. 10.00/20zł/ 

BURATINO 

Z okazji 70. urodzin Teatr Lalek Banialuka proponuje widzom prawdziwą 

teatralną ucztę. Zrealizowany z rozmachem spektakl „Buratino” na motywach 

„Złotego kluczyka” Aleksego Tołstoja w reżyserii Mariána Pecki przeniesie 

wszystkich do bajkowej krainy, w której rzeczywistość przeplata się ze światem 

postaci z teatru lalek. Buratino, został stworzony na wzór Pinokia Carla 

Collodiego i tak jak jego pierwowzór jest drewnianą lalką wyrzeźbioną  

z kawałka zaczarowanego polana. Naiwny acz krnąbrny bohater, przez swoją 

niefrasobliwość wpada w kolejne tarapaty i przeżywa zabawne ale i pełne grozy 

przygody. Szczęśliwie zdobyte doświadczenia pozwalają mu zrozumieć, gdzie 

kryją się prawdziwe skarby i komu warto zaufać i uwierzyć. „Buratino”  

w bielskiej inscenizacji to nie tylko perypetie sympatycznego bohatera, ale 

także opowieść o teatrze. Tym razem o teatrze w teatrze opowiada 10-

osobowy zespół aktorski przy użyciu całego arsenału środków teatralnych. 

Twórcy lalek i dekoracji (Eva Farkašová i Pavol Andraško), aby podkreślić 

teatralny aspekt opowieści,  dosłownie zbudowali teatr w teatrze. W widowisku 

aktorzy wykorzystują ponad trzydzieści różnego rodzaju lalek (marionetki, 

pacynki, jawajki, laki zmechanizowane i trikowe). Smaku całości dodają liczne 

songi napisane specjalnie do spektaklu Banialuki oraz oczywiście sceny grane 

przez aktorów w żywym planie. Wszystko to sprawia, że widowisko jest 

prawdziwą teatralną gratką dla całych rodzin. 

Przedstawienie dla widzów od 9 lat. 

 

WYJAZD DO BANIALUKI 7.02. 2018 ( środa) godz. 10.00 /20zł/ 

SMACZNEGO, PROSZĘ WILKA! 

Nie tak dawno, dawno temu mały, zagubiony zajączek, wędrując po lesie  

w poszukiwaniu taty naiwnie wkroczył do chatki wilka. Wilk ten właśnie chciał 

pożegnać się z życiem i chyba tylko dlatego, wbrew własnej naturze  

i pradawnym instynktom, zamiast bez namysłu schrupać zajączka postanowił 

się nim zaopiekować. Ten zaskakujący zwrot akcji dał początek niezwykłej 

podróży i niecodziennej przyjaźni. 

Przedstawienie dla dzieci od 5 lat. 
 
 



ZIMOWY TURNIEJ SZACHOWY  
1.02 2018 ( czwartek) godz.10.00 SALA URZĘDU GMINY 
Regulamin na stronie: www.gok.goczalkowicezdroj.pl 
 

BAL DLA DZIECI MŁODSZYCH /do lat 7/ 
8.02. 2018 (czwartek) godz. 10.00 SALA URZĘDU GMINY 
 

ZUMBA DLA MŁODZIEŻY  
29.01. 2018 (poniedziałek) godz.18.00 SALA URZĘDU GMINY 
5.02. 2018 (poniedziałek) godz.18.00 SALA URZĘDU GMINY 

 Goczałkowicki pokój zagadek w czasie ferii zimowych zaprasza dzieci i 

młodzież zamieszkałą w Goczałkowicach – Zdroju do wspólnej zabawy. 

W budynku dawnego dworca kolejowego w uzdrowisku w Goczałkowicach-
Zdroju otwarty został pokój zagadek pod nazwą "Komnata Rycerza Goczała". 
Komnata powstała w ubiegłym roku. Podejmujący wyzwanie wcielają się  
w giermków i mierzą się z lokalną legendą o założycielu Goczałkowic. Pierwsi  
z uczestników zdążyli już zdobyć tytuły rycerskie, które są celem zabawy.  

TY również możesz wziąć udział w zabawie i zdobyć rycerskie tytuły !!! 

Zbierz grupę 5-6 kolegów i zgłoście swoją drużynę do udziału w zabawie !!! 

 

Grupy zapisujemy do 25 stycznia 2018 r. 
Koszt uczestnictwa 5zł. od osoby. 

 

 

Zgłoszenia i informacja: 
Gminny Ośrodek Kultury 

32 210 70 88, 663 110 301 
 

http://www.gok.goczalkowicezdroj.pl/

