
PLAN FERII ZIMOWYCH 17– 28 STYCZNIA 2022  

PONIEDZIAŁEK 17 STYCZNIA  
 

GODZ. 
 

TEMATYKA ZAJĘĆ  
NAUCZYCIEL 

PROWADZĄCY 
 

UWAGI  

8.30-15.15 Warsztaty muzyczne – pianino , keyboard Jacek Sajdak s.108 

9.00-14.30 Dzień prezentacji instrumentów muzycznych występujących           
w orkiestrze dętej. 

Michał Leśnik Galeria Ślad 

 
9.00-13.00 

Poznajemy sylwetki wybitnych polskich szachistów; zagramy           
z nimi mini konkurs, przygotujemy się do turnieju 

 
Anna Kot 

 
107 

9.30-14.15 Zajęcia umuzykalniające dla uczniów Studia Piosenki „ GA-GA”  Grażyna Budziasz s. 102 

10.00-13.00 Ferie zimowe z piosenką w Studiu Piosenki Marzenie Marzena Trzebińska s.208 

10.00-11.30 
 

12.00-15.00 

Rysunek tuszem- dzieci młodsze 
 
Plener rys-mal.  „W Starych Kielcach”- młodzież 

 
Joanna Biskup - Brykczyńska 

s.204 

10.30-14.15 Warsztaty akrobatyczno-taneczne i warsztaty mentalne „ Sposób 
na stresa” dla grup choreograficznych MDK  

Grażyna Rem-Kret, 
Dorota Krzysztofik 

s. 207 
s.105 

11.00-15.30 Zajęcia wokalne dla uczestników Studia Piosenki EWiTA Ewa Bocheńska  
15.00-18.45 „ Martwa natura z akcentem kolorystycznym” praca przy 

sztalugach; dzieci i młodzież od kl. 5 do liceum 
 

Zuzanna Starzyńska 
s.9 

zajęcia otwarte 

 
15.00-18.15 

„ Nawet nie wiesz co potrafisz” . Cudeńka dla Babci , Dziadka. 
Zapisy u nauczycieli prowadzących zajęcia . 

Aneta Lech-Bętkowska, 
Monika Kuśmierczyk 

s.101 
zajęcia otwarte 

 
15.00-18.45 

Otwarta pracownia dla młodzieży. Wstęp do projektowania. 
Proporcje sylwetki, założenia projektowe, rysunek projektowy/ 
żurnalowy. 

 
Oliwia Hildebrandt 

 
s. 9 

16.00-17.30 Otul się kolorem- malarstwo barwnych płaszczyzn- 
wielkoformatowy obraz. Działania z elementami koloroterapii. 
Dzieci w wieku 10-14 lat, forma zajęć otwartych , ilość miejsc 12 

 
Eliza Głowacka 

s.103  
zapisy                 

Eliza Głowacka    
 tel. 660 759 502 

 

 



WTOREK   18 STYCZNIA  
 

GODZ. 
 

TEMATYKA ZAJĘĆ  
NAUCZYCIEL 

PROWADZĄCY 
 

UWAGI  

8.30-15.15 Warsztaty muzyczne- pianino, keyboard Jacek Sajdak s.108 

9.00-12.45 Warsztaty wokalne Klaudia Pyczek s. 208 

9.30-13.20 Warsztaty umuzykalniające dla uczniów Studia Piosenki „ GA-GA”  Grażyna Budziasz  s.102 

 
10.00-13.15 

„Wielkoformatowa gra planszowa” –wykonywanie pionków oraz 

planszy do gry, wspólna zabawa; dzieci kl. 0-4 SP 

 
Zuzanna Starzyńska  

s. 9 
zajęcia otwarte 

10.00-13.00 Ferie zimowe z piosenką w Studiu Piosenki Marzenie  Marzena Trzebińska s. 106 

10.30-13.30 Wyjście do Muzeum Zabawek – zwiedzanie wystawy Od 
szmacianki do lalki Barbie (wstęp wolny). 
Po powrocie do MDK  warsztaty z szycia ubranek dla lalek część I  
projektowanie(należy przynieść ulubioną lalkę, materiały i przybory 
do szycia, włóczki, guziki, tasiemki itp.  
Dzieci w wieku 7-12 lat., ilość miejsc 12 
 

 
 

Eliza Głowacka 

s.103 
 

zapisy Eliza Głowacka                  
tel. 660 759 502 

    

11.00-15.30 Zajęcia wokalne dla uczestników Studia Piosenki EWiTA Ewa Bocheńska  s. 205 

10.00-11.30 
 

12.00-15.00 

Rysunek tuszem- dzieci młodsze 
 
Plener rys-mal.  „W Starych Kielcach”- młodzież 

 
Joanna Biskup-Brykczyńska  

s.204 

 
 
 

10.00-16.00 
 
 
 
 

 
16.15-19.15 
 
 
 

 
Wycieczka do Muzeum Zabawek i zabawy na wystawę „Od 
szmacianki do lalki Barbie. Rola kobiety i kanony kobiecego piękna 
na przestrzeni wieków”. Warsztaty otwarte z projektowania i 
wizażu, elementy historii mody i znaczenia ubioru. Kanon piękna 
ludzkiego ciała. Projektowanie własnej sylwety, lalki i ubioru. 
Wykonanie rzeczywistego modela lalki. UWAGA: dzieci zapisują 
się na oba dni warsztatowe czyli wtorek i środę, ilość dzieci     
w pracowni max 10 osób.  
 
Art Moovie  Projekcja kultowych filmów o sztuce + wprowadzenie: 
Dziewczyna z perłą /Twój Vincent    zajęcia dla młodzieży               
i dorosłych 

 
 
 

 
 

Oliwia Hildebrandt 

s.9 
Zajęcia przeznaczone dla 
dzieci od 7 roku życia. Zapisy  
i informacje szczegółowe                      
u nauczyciela.  
 Ok. godz. 11.30 i 14.00 
będzie przerwa na 
poczęstunek. Dzieci 
przynoszą swoje zdrowe  
przekąski. Istnieje możliwość 
zamówienia obiadu(catering 

lub pizza). 

 



 
15.00-16.30 

 
 
 
 

16.45-18.15 

„ I Ty możesz zostać poszukiwaczem skarbów” – zajęcia 
archeologiczne cz. I  
 Zajęcia praktyczne- szukanie artefaktów zatopionych w czasie- 
praca na wykopaliskach, sporządzanie dokumentacji. 
 
 
„ I Ty możesz zostać archeoartystą” – zajęcia archeologiczne cz. II  
 

Zapisy u nauczycieli prowadzących zajęcia . 
  
 

 
Aneta Lech-Bętkowska, 

Monika Kuśmierczyk 
 
 
 

Aneta Lech-Bętkowska , 
Monika Kuśmierczyk  

 
s. 104 

 
 
 
 
 

s.104 
zajęcia otwarte 

10.00-13.45 Konsultacje choreograficzne dla zawodników zespołu Vertigo Dorota Krzysztofik s. 105 

16.05-17.05 
 
 
17.10-18.10 
 
18.15-19.45 
 

Otwarte zajęcia choreograficzne dla dzieci w wieku 5-7 lat i dla 
grupy III 
 
Zajęcia grupy II 
 
Zajęcia grupy I  
 
 

 
Małgorzata Matys –Ziemska  

 
 

s. 105 

 
9.00-15.00 

 
Gra terenowa . Harcerski bieg patrolowy ;  w trakcie złożenie 
kwiatów i zapalenie zniczy w hołdzie Druhny Natalii Machałowej . 
Podsumowanie gry przy ognisku. 

 
Michał Leśnik 

 
DH Białogon 

 

 

 

 

 



ŚRODA  19 STYCZNIA  
 

GODZ. 
 

TEMATYKA ZAJĘĆ  
NAUCZYCIEL 

PROWADZĄCY 
 

UWAGI  

8.30-15.15 Warsztaty muzyczne- teoria; historia muzyki, kształcenie słuchu, 
zasady muzyki 

 
Jacek Sajdak 

s.108 

9.30-13.20 Warsztaty umuzykalniające dla uczniów Studia Piosenki „ GA-GA” Grażyna Budziasz  s. 102 

10.00-13.00 Ferie zimowe z piosenką w Studiu Piosenki Marzenie Marzena Trzebińska s.205 

10.00-11.30 
 

12.00-15.00 

Rysunek tuszem- dzieci młodsze 
 
Plener rys-mal.  „W Starych Kielcach”- młodzież 

 
Joanna Biskup-Brykczyńska 

 
s.204 

10.30-12.00 
 
 

12.15-13.45 

Warsztaty szycia strojów dla lalek część II - aplikacje  i akcesoria.  
 
 

Myśl pozytywnie– multiplikacja, warsztaty malarskie. Forma zajęć 
otwartych, ilość  miejsc 12. Dzieci w wieku od 6 lat. 
 

 
 

Eliza Głowacka  

s.103 
zapisy Eliza Głowacka 

tel. 660 759 502 
 
  

10.00-15.15 
 
 
 
 
 
 

 
15.30-19.15  

Kids Fashion – ciąg dalszy zajęc z projektowania i szycia lalek            
i innych przedmiotów użytkowych. UWAGA  dzieci zapisują się 
na oba dni warsztatowe czyli wtorek i środę, ilość dzieci            
w pracowni max 10 osób.  
 
 
 
 
Galeria Art Moovie Projekcja kultowych filmów o sztuce + 
wprowadzenie:  Picasso twórca i niszczyciel/Frida zajęcia dla 
młodzieży i dorosłych. 
 

 
 
 
 

Oliwia Hildebrandt 

s.9 
Zajęcia przeznaczone dla 
dzieci od 7 roku życia. Zapisy  
i informacje szczegółowe                      
u nauczyciela.  
 Ok. godz. 11.30 i 14.00 
będzie przerwa na 
poczęstunek. Dzieci 
przynoszą swoje zdrowe  
przekąski. Istnieje możliwość 
zamówienia obiadu(catering 
lub pizza). 
 

13.00-14.30 
14.45-16.15 
16.30-18.00 

Warsztaty instrumentalne „Gitarowe harce” 
Warsztaty instrumentalne „Gitarowe harce”                                  

Warsztaty instrumentalne „ Gitarowe harce”                                            

 
Aneta Lech- Bętkowska  

 
s. 201 

zajęcia otwarte 
zapisy u nauczyciela  

14.15-17.15 Warsztaty wokalne Klaudia Pyczek s.102 



15.00-18.00 „ Owoc- studium formy, faktury, struktury, małe formy rzeźbiarskie- 
plastelina; dzieci i młodzież od kl.5 do liceum 

 
Zuzanna Starzyńska 

s.9 
zajęcia otwarte  

11.30-13.00 „ Żongluj z nami” – otwarte warsztaty żonglerskie Grażyna Rem-Kret s. 207 

11.30-13.00 „ Nie taki stres straszny” – otwarte zajęcia mentalne Dorota Krzysztofik s. 105 

9.00-12.45 Zabawa z muzyką, rozmowy o muzyce. Słuchanie wybranych 
utworów z płyt winylowych. 

Michał Leśnik DH Białogon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CZWARTEK   20 STYCZNIA  
 

GODZ. 
 

TEMATYKA ZAJĘĆ  
NAUCZYCIEL 

PROWADZĄCY 
 

UWAGI  

 
8.30-15.15 

 
Warsztaty muzyczne- teoria; historia muzyki, kształcenie słuchu, 
zasady muzyki. 

 
Jacek Sajdak 

 
s.108 

10.00-13.00 Ferie zimowe z piosenką w Studiu Piosenki Marzenie Marzena Trzebińska  s.102 

10.00-11.30 
 

12.00-15.00 

Rysunek tuszem- dzieci młodsze 
 
Plener rys-mal.  „W Starych Kielcach”- młodzież 

 
Joanna Biskup-Brykczyńska 

s.204 

 
10.00-11.30 

 
 
 
 

11.45-13.15 
 

 

Niezwykłe przygody śniegowego płatka-  eksperymentalna 
instalacja przestrzenna. na kołach hula-hop, miksowanie 
materiałów i technik.  
Forma zajęć otwartych, dzieci od 7 lat,  ilość  miejsc 12 ,  
 
 

Zimowe inspiracje – rysunek i malarstwo na papierze. 
Dzieci w od 6 lat 
 

 
 
 

Eliza Głowacka  

 
 

s.103 
zapisy Eiza Głowacka  

tel. 660 759 502 
 
 

11.00-15.30 Zajęcia wokalne dla uczestników Studia Piosenki EWiTA Ewa Bocheńska s.205 

11.15-12.45 
13.00-14.30 

Warsztaty instrumentalne „Gitarowe harce” 
Warsztaty instrumentalne „Gitarowe harce” 

 
Aneta Lech-Bętkowska 

s.201 
zajęcia otwarte 

zapisy u nauczyciela 

16.05-17.05 
 
 

17.10-18.10 
 

18.15-19.45 

Otwarte zajęcia choreograficzne dla dzieci w wieku  5-7 lat i dla 
grupy III. 
 
Zajęcia grupy II 
 
Zajęcia grupy I 

 
Małgorzata Matys -Ziemska 

 
s. 207 

10.00-13.45 Konsultacje choreograficzne dla zawodników zespołu Vertigo Dorota Krzysztofik s. 105 

 

 



PIĄTEK  21 STYCZNIA  
 

GODZ. 
 

TEMATYKA ZAJĘĆ  
NAUCZYCIEL 

PROWADZĄCY 
 

UWAGI  

10.00-13.00 Ferie zimowe z piosenką w Studiu Piosenki Marzenie Marzena Trzebińska  s. 102 

10.00-11.30 
 
12.00-15.00 

Rysunek tuszem- dzieci młodsze 
 
Plener rys-mal.  „W Starych Kielcach”- młodzież 

 
Joanna Biskup-Brykczyńska 

 
s. 204 

 
11.00-12.30 

 Osobliwości pracowni dawnych mistrzów malarstwa- poznawanie 
dawnych technik plastycznych, narzędzi i materiałów 
artystycznych. Część I 
Prezentacja multimedialna oraz pokaz techniki tempery jajowej ze 
złoceniami.   
Forma zajęć otwartych, ilość  miejsc 12, dzieci od 9 lat 

 
 

Eliza Głowacka 

 
 

s.103 
zapisy Eiza Głowacka  

tel. 660 759 502 

 
15.00-18.15 

 
„ Nawet nie wiesz co potrafisz. Cudeńka dla zakochanych” 
zapisy u nauczycieli prowadzących zajęcia  

Aneta Lech-Bętkowska, 
Monika Kuśmierczyk 

 
s. 101 

zajęcia otwarte 

10.30-14.15 Warsztaty akrobatyczno-taneczne i warsztaty mentalne „ Sposób 
na stresa” –zajęcia dla grup choreograficznych MDK 

Grażyna Rem-Kret 
Dorota Krzysztofik 

s. 207 
s.105 

9.00-12.45 Warsztaty muzyczne : saksofon, klarnet, trąbka i perkusja; 
konsultacje  

 
Michał Leśnik 

 
DH Białogon 

 

 

 

 

 

 



PONIEDZIAŁEK  24 STYCZNIA  
 

GODZ. 
 

TEMATYKA ZAJĘĆ  
NAUCZYCIEL 

PROWADZĄCY 
 

UWAGI  

9.00-14.00 
 
 
14.00- 19.00 

 

Klasyfikacyjny Turniej Szachowy z możliwością uzyskania 
podstawowej kategorii szachowej. 
 
Zajęcia szachowe z wykorzystaniem profesjonalnych portali 
internetowych –zapisy u nauczyciela 

 
 

Anna Kot 

 
s. 107 

10.00-14.30 Wykańczanie prac plenerowych- młodzież Joanna Biskup-Brykczyńska s.204 

    
11.00-15.30 Zajęcia wokalne dla uczestników Studia Piosenki EWiTA Ewa Bocheńska s.205 

11.00-15.00 Warsztaty wokalne- zapisy u nauczyciela w godzinach pracy Samuela Modzelewska  s. 208 

11.00-15.00 Warsztaty –zespoły wokalne Przemysław Sękowski s.200 
 

15.00-17.15 
Otul się kolorem- malarstwo barwnych płaszczyzn- 
wielkoformatowy obraz. Część II – kontynuacja 
Działania z elementami koloroterapii. Forma zajęć otwartych, ilość  
miejsc 12, dzieci w wieku 10-14 lat 

 
Eliza Głowacka  

 
s.103  

zapisy Eliza Głowacka  
660 759  502 

 
15.00-16.30 
 
16.45-18.15  

 
„ W krainie tetrapoda i ryb pancernych”- zajęcia geologiczne cz. I  
 
„ I Ty możesz zostać paleoodkrywcą” – zajęcia geologiczne cz. II 
 
zapisy u nauczycieli prowadzących zajęcia  

 
Aneta Lech- Bętkowska 

Monika Kuśmierczyk 

 
s.9 

 
zajęcia otwarte 

10.00-11.30 „ Żongluj z nami”- otwarte warsztaty żonglerskie Grażyna Rem-Kret s. 207 

10.00-13.45 Konsultacje choreograficzne dla zawodników zespołu Vertigo Dorota Krzysztofik s. 105 

 

 

 

 



WTOREK  25 STYCZNIA  
 

GODZ. 
 

TEMATYKA ZAJĘĆ  
NAUCZYCIEL 

PROWADZĄCY 
 

UWAGI  

9.00-12.45 Warsztaty wokalne  Klaudia Pyczek s. 208 

10.00-13.15 „ W krainie tetrapoda i ryb pancernych”- wyjście do Centrum 
Geoedukacji ; gra terenowa, kapsuła czasu i … niespodzianka)  
Zbiórka godz. 9.50-10.10  
Zapisy u nauczycieli prowadzących zajęcia . 

 
Aneta Lech-Bętkowska 
Monika Kuśmierczyk 

 

bilety ZTM w obie 
strony 

 
zajęcia otwarte 

 

10.00-13.00 Zimowe warsztaty wokalne w Studiu Piosenki Marzenie  Marzena Trzebińska s.102 

 
 
 
 
 
10.30-15.00 

 
Warsztaty wokalne „ Odkrywajmy swój głos w piosence” : 

*Jak rozgrzać swój aparat artykulacyjny i oddechowy- zabawy przy 
użyciu środków dydaktycznych. 
*Co się dzieje w moim ciele gdy śpiewam? 
*Jak mogę rozgrzać głos? 
*Ile czasu ćwiczyć? 
*Dykcja ćwiczenia artykulatorów. 
*Czym się kierować przy wyborze piosenki? 
*Interpretacja utworu i wskazówki dotyczące piosenki. 
*Jak przygotować się do występu? 
*Jak prawidłowo używać mikrofonu? 
*W jaki sposób przygotować strój do występu artystycznego? 

 
 
 
 

Joanna Litwin 

 
 

s.106 
 

Uczniowie Studia 
Piosenki „ Blue Song” 

11.00-14.00 Warsztaty wokalne- zapisy u nauczyciela w godzinach pracy Samuela Modzelewska  s.208 

11.00-15.30 Zajęcia wokalne dla uczestników Studia Piosenki EWiTA Ewa Bocheńska s.205 

11.00-14.00 Warsztaty zespoły wokalne Przemysław Sękowski s.200 

14.45-16.15 Malowanie na szkle- motywy zimowe , ilość miejsc 12,dzieci od 7 
roku życia 

Eliza Głowacka  s.103 
zapisy Eliza Głowacka 

tel. 660 759 502 

10.00-13.15 Konsultacje choreograficzne dla zawodników zespołu Vertigo Dorota Krzysztofik s. 105 

17.10-18.10 
 
18.15-19.45 

Zajęcia choreograficzne Gr. II 
 
Zajęcia choreograficzne Gr. I 

 
Małgorzata Matys -Ziemska 

 
s. 105 



 

ŚRODA  26 STYCZNIA  
 

GODZ. 
 

TEMATYKA ZAJĘĆ  
NAUCZYCIEL 

PROWADZĄCY 
 

UWAGI  

10.00-13.00 Zimowe warsztaty wokalne w Studiu Piosenki Marzenie Marzena Trzebińska s.102 

 
 
10.00-15.00 

 
Tajemnice i Oblicza Sztuki czyli o znaczeniu symboli, znaków i 
liczb w obrazach. Wycieczka do BWA / Galerii Tycjan. Warsztaty 
otwarte z tajemniczego malowania/  Księga symboli i rola 
wyobraźni. Łączenie technik. UWAGA: ilość dzieci w pracowni 
max 10 osób. 

 
Oliwia Hildebrandt 

 
Zajęcia przeznaczone dla 
dzieci od 6 roku życia . Zapisy 
i informacje szczegółowe u 
nauczyciela.  Ok godz. 12.30 
będzie przerwa na 
poczęstunek. Dzieci 
przynoszą swoje zdrowe  
przekąski do wspólnego stołu 

 
 
 
 
10.30-15.00 

 

Warsztaty wokalne „ Odkrywajmy swój głos w piosence” : 
*Jak rozgrzać swój aparat artykulacyjny i oddechowy- zabawy przy 
użyciu środków dydaktycznych. 
*Co się dzieje w moim ciele gdy śpiewam? 
*Jak mogę rozgrzać głos? 
*Ile czasu ćwiczyć? 
*Dykcja ćwiczenia artykulatorów. 
*Czym się kierować przy wyborze piosenki? 
*Interpretacja utworu i wskazówki dotyczące piosenki 
*Jak przygotować się do występu? 
*Jak prawidłowo używać mikrofonu? 
*W jaki sposób przygotować strój do występu artystycznego? 

 

 
 
 
 

Joanna Litwin 

 
 

s.106 
 
Uczniowie Studia 
Piosenki„ Blue Song” 

10.30-11.00 
 
11.15-13.45 

Drugie życie samotnej skarpetki -szycie maskotek ze starych 
rękawiczek i skarpetek. Należy przynieść niepotrzebne skarpetki, 
rękawiczki, rajstopki, materiały i guziki  i akcesoria do szycia. 
Dzieci od 7  lat  

 
Eliza Głowacka 

s. 103  
zapisy Eliza Głowacka  

tel. 660 759 502 

11.00-14.00 Warsztaty wokalne- zapisy u nauczyciela w godzinach pracy Samuela Modzelewska  s.208 

11.00-14.00 Warsztaty – gitarzyści Przemysław Sękowski s.200 



12.00-13.30 
13.45-15.15 
15.30-17.00 

Warsztaty instrumentalne „Gitarowe harce”  

Warsztaty instrumentalne „Gitarowe harce” 
Warsztaty instrumentalne „Gitarowe harce” 
Zapisy u nauczyciela prowadzącego zajęcia 
 

 
Aneta Lech-Bętkowska 

 
s.201 

zajęcia otwarte 

14.15-17.15 Warsztaty wokalne Klaudia Pyczek s.102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CZWARTEK  27 STYCZNIA  
 

GODZ. 
 

TEMATYKA ZAJĘĆ  
NAUCZYCIEL 

PROWADZĄCY 
 

UWAGI  

10.00-13.15 „ Ptaki zimą” – wspólne wykonywanie karmnika w formie płaskiej 
oraz indywidualnie wykonywane ptaki z kolorowych kartek; dzieci 
kl. 0-4 kl. SP 

 
Zuzanna Starzyńska 

 
s. 9 

zajęcia otwarte 

10.00-13.00 Zimowe warsztaty wokalne w Studiu Piosenki Marzenie Marzena Trzebińska s.102 

10.00-11.30 
 
 
 
 
11.45-13.15 
 

Niezwykłe przygody śniegowego płatka-  eksperymentalna 
instalacja przestrzenna na kołach hula-hop ,miksowanie 
materiałów i technik. Część II. Forma zajęć otwarta, ilość miejsc 
12. Dzieci od 7 lat  
 
Zimowe inspiracje – rysunek i malarstwo na papierze. 
Forma zajęć otwartych, ilość  miejsc 12. Dzieci od 6 roku życia  

 
 
 

Eliza Głowacka  

 
s. 103  

 
zapisy Eliza Głowacka 

 
tel. 660 759 502 

 

 
 
 
 
10.30-15.00 

Warsztaty wokalne „ Odkrywajmy swój głos w piosence” : 
*Jak rozgrzać swój aparat artykulacyjny i oddechowy- zabawy przy 
użyciu środków dydaktycznych. 
*Co się dzieje w moim ciele gdy śpiewam? 
*Jak mogę rozgrzać głos? 
*Ile czasu ćwiczyć? 
*Dykcja ćwiczenia artykulatorów. 
*Czym się kierować przy wyborze piosenki? 
*Interpretacja utworu i wskazówki dotyczące piosenki 
*Jak przygotować się do występu? 
*Jak prawidłowo używać mikrofonu? 
*W jaki sposób przygotować strój do występu artystycznego? 

 
 

 
 

 
Joanna Litwin 

 
 

s.106 
 
 

Uczniowie Studia 
Piosenki „ Blue Song” 

11.00-15.30 Zajęcia wokalne dla uczestników Studia Piosenka EWiTA Ewa Bocheńska s.205 

11.00-14.00 Warsztaty wokalne- zapisy u nauczyciela w godzinach pracy Samuela Modzelewska s.208 

11.00-14.00 Warsztaty zespoły wokalne. Przemysław Sękowski s.200 

17.10-18.10 
18.15-19.45 

Zajęcia choreograficzne Gr. II 
Zajęcia choreograficzne Gr. I 

 
Małgorzata Matys-Ziemska 

 
s. 105 

 



PIĄTEK  28 STYCZNIA  
 

GODZ. 
 

TEMATYKA ZAJĘĆ  
NAUCZYCIEL 

PROWADZĄCY 
 

UWAGI  

10.00-13.00 Zimowe warsztaty wokalne w Studiu Piosenki Marzenie Marzena Trzebińska  s. 102 

 
11.00-13.15 

 
Konsultacje dla uczestników zajęć. 

 
Zuzanna Starzyńska 

s.9 
zajęcia zamknięte  

11.00-13.15 
 
 
 
 

Osobliwości pracowni dawnych mistrzów malarstwa- część II - 
poznawanie dawnych technik plastycznych, narzędzi i materiałów 
artystycznych. Prezentacja multimedialna oraz pokaz techniki 
tempery jajowej ze złoceniami.   
Forma zajęć otwartych, ilość  miejsc 12. Dzieci od 9 lat 

 
Eliza Głowacka  

 
s. 103 

zapisy Eliza Głowacka  

tel. 660 759 502 

 


