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Informacja o zajęciach

Planowane
miejsce zajęć

Malarstwo Małgorzata
i rysunek

Wolne miejsca

Zajęcia skierowane są dla dzieci interesujących się malarstwem i rysunkiem w

SP2

wieku od 6 do 15 lat.

Michniak

Mają one na celu wspomaganie rozwoju umiejętności i zainteresowań
sztukami plastycznymi poprzez różnorodne działania twórcze. Na zajęciach
dzieci mają możliwość poznania różnych technik malarskich i rysunkowych, tj.
akwarela, tempera, farby plakatowe, technika olejna, malarstwo na szkle,
pastele olejne i suche, rysunek ołówkiem, węglem, sepią, tuszem, itp. Poznają
zasady rysunku i malarstwa, min. rysunek postaci ,martwa natura, pejzaż,
tematy okolicznościowe.

Arleta Wierzbicka
–Lipska

Wolne miejsca

Zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkolnej interesującej się

SP2

malarstwem i rysunkiem, chcących wzbogacić swoje umiejętności i warsztat
twórczy.

Marta Jarosz

Wolne miejsca

Zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkolnej.

ZSTiE

Jeśli lubisz tworzyć, rysować, bawić się kolorem, rozlewać farby,
podejmować twórcze wyzwania, jeżeli chcesz poznawać ciekawe
techniki plastyczne lub chcesz przygotować się do egzaminów do szkół
plastycznych, dobrze rysować i malować, poznać ludzi o podobnych
zainteresowaniach, a nie masz na to wszystko warunków i wystarczającej
przestrzeni, zapraszam Cię do mojej pracowni.

Bartosz Ślusarski

Wolne miejsca

Zajęcia kierowane są do dzieci objętych systemem edukacji.
W miłej i partnerskiej atmosferze zajęć zmagamy się tajnikami sztuk
plastycznych. Rysunek i malarstwo rozwijają wrażliwość i wyobraźnie
plastyczną. Program pracowni zakłada realizacje zadań kształtujących
osobowość i świadomość artystyczną młodych ludzi oraz wprowadzanie ich w
kreatywny stosunek do zjawisk w świecie

Rękodzieło
artystyczne

Beata Turska

Wolne miejsca

Zajęcia dla wszystkich chętnych pragnących nauczyć się różnych technik
plastycznych. Uczymy się wykonać piękne, małe drobiazgi, które cieszą oczy
i wpływają na nasze pozytywne nastawienie do życia. Spędzamy czas przy
pracy,

ZSTiE

w dobrej atmosferze wśród przyjaciół , na rozmowach poważnych i nie tylko.
Czego można się nauczyć? Technologii wykonywania przedmiotów z duszą...
Wiek uczestników od 10 do 24 lat.
Witraż

Marta Jarosz

Wolne miejsca

Jeżeli chcesz poczuć magię malowanych światłem obrazów, odkryć

ZSTiE

swoją pasję poznając tajniki tego pięknego rzemiosła, samodzielnie
wykonać niepowtarzalną biżuterię lub zaprojektować własny
świecznik, zapraszam Cię do mojej pracowni. Wspólnie odkrywać
będziemy ponadczasowe piękno malowanych światłem witraży.
Ceramika

Marta Alenowicz

Wolne miejsca

Zajęcia kierowane są do osób w wieku od 6 lat, dla których ceramika jest

ZSTiE

sposobem na spędzenie wolnego czasu.
Zindywidualizowany charakter pracy z uwzględnieniem stopnia
zaawansowania i potrzeb uczestników, pozwala na samodzielne zgłębianie
tajników ceramiki warsztatowej.

Dorota
Korzeniewska

Wolne miejsca

Pracownia ceramiki prowadzona przez instruktora od 2006 roku ma na koncie

ZSTiE

wiele osiągnięć w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich i
dolnośląskich.
Podopieczni studiują na Akademii Sztuk Pięknych, Wydziale Architektury
Politechniki Wrocławskiej
oraz uczą się w szkołach o profilu plastycznym.
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku 6-24 lat o różnym
stopniu zaawansowania.

Grafika
warsztatowa

Agnieszka
Grzechowiak

Wolne miejsca

Pracownia grafiki i ilustracji - Co będziemy robić?
Bawić się i uczyć...przez zabawę oraz nieograniczoną wyobraźnię ;)
W naszej pracowni chcemy żeby grafika była traktowana szerzej, nie tylko jak
„obrazek na ścianę”, stąd pomysł prezentacji grafik na koszulkach, lnianych
torbach, poszewkach na poduszkę, serwetkach i nie tylko…. Grafika staje się
formą użytkową.
Oryginalna zaprojektowana przez nas może być również wspaniałą ilustracją
do książki lub gotowym projektem na pocztówkę, kartkę okolicznościową, to
samo dotyczy małych form rysunkowych, które w naszej pracowni zamieniają
się w bajkowe ilustracje.

SP71

Zajęcia przewidziane są dla dzieci i młodzieży:
I grupa – szkoła podstawowa
II grupa – szkoła ponadpodstawowa

Arleta Wierzbicka
–Lipska

Wolne miejsca

Pracownia technik graficznych to:

SP2

- kolografia,
- sucha igła,
- mezzotinta,
- monotypia,
- linoryt,
- druk na tkaninie ( koszulkach, torbach płóciennych).

Techniki
graficzne

Beata Turska

Wolne miejsca

Zajęcia dla wszystkich chętnych z dobrą wolą i cierpliwością. Spędzamy czas

SP84

przy pracy, w dobrej atmosferze wśród przyjaciół , na rozmowach poważnych i
nie tylko.
Zawsze możemy liczyć na pomoc we wszystkim. Czego można się nauczyć?
Poprawnej kompozycji, operowania walorami i światłocieniem.
Biegłości w posługiwaniu się narzędziami graficznymi, wyciągania wniosków
z własnych i cudzych błędów.
Wiek uczestników od 10 do 24 lat

Grafika
komputerowa

Agnieszka
Grzechowiak

Wolne miejsca

Pracownia grafiki komputerowej i e-kartki

SP2

Zajęcia przewidziane są dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 lat - 12 lat.
Pracujemy w programie Gimp.

Elżbieta
Ratajczyk

Wolne miejsca

Rysujemy i malujemy za pomocą tabletu graficznego Bamboo w programie Art

SP67

Rage Studio Pro.
Wydrukowane na papierze fotograficznym nasze prace pokazujemy naszym
bliskim, prezentujemy na wystawach , wysyłamy na konkursy.
Zapraszam; wiek uczestników od 6 do 15 lat

Fotografia

Dorota Sitnik

Wolne miejsca

Pracownia Fotografii jest miejscem stworzonym dla adeptów fotografii w
wieku od 10 do 24 lat, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z tym
medium, jak również dla zaawansowanych amatorów fotografii, którzy pragną
doskonalić swój warsztat, poszukują inspiracji i płaszczyzny wymiany.
Pracownia jest również miejscem dla osób, które w przyszłości chciałyby

ZSTiE

kontynuować naukę fotografii na uczelniach artystycznych i potrzebują
wsparcia w przygotowaniu do egzaminów wstępnych.
Programowanie

Renata Doroba

Brak wolnych
miejsc

Zajęcia skierowane do uczniów klas 1 -3. W trakcie zajęć będziemy bawić się

SP2

w kodowanie i odkodowywanie informacji, rozwijać kreatywne myślenie i
rozwiązywanie problemów oraz poznamy wybrane języki programowania.
Zajęcia będą miały formę warsztatów, na których dzieci podejmą ciekawe i
inspirujące wyzwania. Zajęcia będą podzielone na dwa etapy bez i z
narzędziami cyfrowymi z wykorzystaniem robotów OzoBot nauka obsługi i
tworzenia gier np. w języku Scratch i Baltie przy wykorzystaniu tabletów i
komputerów.

Laboratorium
Młodego
Chemika

Małgorzata Merta

Brak wolnych
miejsc

Zajęcia mają na celu rozbudzenie zainteresowania przedmiotami ścisłymi, a w

SP2

szczególności chemią. Będziemy przeprowadzać eksperymenty, które pomogą
poznać zjawiska z otaczającego nas świata. W naszym laboratorium uczestnicy
zajęć poczują się jak prawdziwi chemicy. Pokażemy, że przedmiotów ścisłych
nie trzeba się bać. Udowodnimy, że z pozoru trudne zagadnienia znane z lekcji
chemii, czy przyrody, można łatwo wyjaśnić w oparciu o samodzielnie
wykonywane doświadczenia.
Zajęcia są skierowane do dzieci i młodzieży w dwóch przedziałach wiekowych:
I grupa: 6 – 10 lat
II grupa: 11 – 15 lat

Zajęcia
przyrodnicze

Wojciech
Wawrecki

Wolne miejsca

Zajęcia kierowane są do dzieci ze szkół podstawowych.

SP2

Zajęcia mają na celu rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
oraz doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji terenowych.
Umożliwiają poznanie otaczającej nas przyrody, a także uczą jak ją chronić.
Na zajęciach laboratoryjnych rozwijamy umiejętność planowania różnego
rodzaju doświadczeń, a dzięki obserwacjom mikroskopowym poznajemy
tajemnice świata niewidocznego gołym okiem.

Taniec
nowoczesny

Dominika Kur

Wolne miejsca

Zajęcia będą połączeniem tańca hip-hop, dancehall, disco dance, funky
jazz. Zajęcia to mnóstwo energicznych kroków połączonych z dobrą zabawą,
nauką techniki i tworzeniem choreografii.
Wiek uczestników 8-11 lat

SP2

Street Dance

Dominika Kur

Wolne miejsca

To nowoczesny taneczny mix, który łączy najpopularniejsze style uliczne,

SP2

jak hip-hop, house, locking popping dancehall, wacking, krumping.
Dzięki takiej mieszance możesz rozwijać swoje umiejętności taneczne nie
zamykając się w jednej tylko konwencji ruchowej.
Wiek uczestników 12-24 lata
Zajęcia
taneczne

Renata Doroba

Wolne miejsca

Zajęcia skierowane do uczniów szkół podstawowych klas 4 -8 (grupa

SP2/SP71

średniozaawansowana) oraz klas 1 – 3 (grupa poczatkująca). W trakcie zajęć
będziemy doskonalić, rozwijać umiejętności i zdolności taneczne, ćwiczyć i
poznawać nowe techniki
taneczne oraz tworzyć choreografie. Przygotujemy się do pokazów
tanecznych, które zaprezentujemy podczas występów.

Mała Kalina –
zespół ludowy

Renata Doroba

Wolne miejsca

Zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 6 – 18 lat, które lubią

SP71/ ZSTiE

tańczyć również na ludową nutę. W trakcie zajęć będziemy rozwijać
umiejętności i zdolności taneczne, ćwiczyć i poznawać różnie techniki taneczne
oraz tworzyć choreografie. Poznamy polskie tańce narodowe i redionalne.

Gimnastyka
artystyczna

Monika Andreose

Wolne miejsca

Zajęcia skierowane do dziewcząt klas szkoły podstawowej oraz średniej.

ZSTiE

Zajęcia te rozwijają wrażliwość na estetyczną harmonię ruchu ciała,
kształtują gibkość, zwinność, szybkość, skoczność oraz koordynację
manualną i ruchową.
Zajęcia gimnastyki artystycznej obejmują:
• ćwiczenia bez przyboru (ćwiczenia muzyczno- ruchowe, ćwiczenia
z techniki tanecznej),
• ćwiczenia akrobatyczne oraz preakrobatyczne,
• ćwiczenia z przyborami (skakanka, obręcz, piłka wstążka)

Zajęcia
teatralne

Martyna
WitowskaGrabosz

Wolne miejsca

CEL ZAJĘĆ:
• Stymulowanie aktywności uczestników zajęć poprzez wzmacnianie w nich
poczucia własnej wartości.
• Wszechstronny rozwój osobowości dziecka.
• Rozwijanie inwencji twórczej i kształcenie wyobraźni.
• Odkrywanie swoich możliwości, zdolności i talentów a przede wszystkim
swojego miejsca w otaczającym świecie.

SP 2/SP71

• Kształtowanie umiejętności wyrażania swoich sądów, opinii, stanów w
formie pisemnej i ustnej.
• Doskonalenie umiejętności wyrażania swoich odczuć, emocji i wczuwania
się w stany emocjonalne innych.
• Nauka dykcji, ruchu i gestu scenicznego oraz uzewnętrzniania emocji.
• Budowanie pozytywnych więzi emocjonalnych między rówieśnikami i
nauczycielem.
• Kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych

Małgorzata
Synowiec

Wolne miejsca

Dzięki zajęciom:

SP2/ ZSTiE

- otworzysz się na słowo i muzykę,
- na nowo odkryjesz swój głos (zarówno ten wewnętrzny, jak i zewnętrzny), - poznasz tajniki kompozycji rządzących literaturą i teatrem,
- odnajdziesz się w przestrzeni scenicznej.
Staniesz się częścią - zawsze wspierającej - teatralnej wspólnoty, przeżyjesz
niezapomnianą artystyczną przygodę.

Anna Stokłosa

Wolne miejsca

Zajęcia od X
2022r.

Zapraszam na zajęcia teatralne miłośniczki i miłośników teatru i dobrej

ZSTiE/ VLO/

zabawy. Na zajęciach będziemy się uczyć improwizacji, szlifować dykcję,

SP71

pracować nad scenariuszami choreografiami,. Postaramy się połączyć te
składniki aby wspólnie stworzyć wyjątkowe spektakle. A przede wszystkim
wykorzystamy wszystkie pokłady nieskrepowanej twórczości.
Zapraszam do zapisów, zarówno dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, jak
i licealistów.

Jacek Gawroński

Wolne miejsca

Zajęcia teatralne TEATR "NOVI" Nauka podstaw gry aktorkiej, recytacji, ruchu

V LO

scenicznego, kształcenie słuchu, emisji głosu, interpretacji piosenki aktorskiej.
Praca z akompaniatorem.
Zajęcia dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.
Kabaret

Krzysztof Bosy

Wolne miejsca

Celem pracy sekcji jest realizacja autorskich przedstawień kabaretowych

SP 67

oraz teatralno-muzycznych a przy okazji nauka zasad rządzących sztuką
sceniczną, a wszystko w miłej i radosnej atmosferze. Zapraszam uczniów
szkoły podstawowej.
Teatrzyk
muzyczny

Krzysztof Bosy

Wolne miejsca

Celem pracy sekcji jest realizacja autorskich przedstawień teatralno-

SP 67

muzycznych a przy okazji nauka zasad rządzących sztuką sceniczną, a
wszystko w miłej i radosnej atmosferze. Zapraszam uczniów szkoły
podstawowej i szkół ponadpodstawowych.
Gitara
klasyczna

Dariusz Włosiniak

Wolne miejsca

Uczniowie poznają najważniejsze arkana sztuki gry na gitarze klasycznej.

SP2

Zapoznają się z:
budową instrumentu, odpowiednią pozycją trzymania gitary, pozycją rąk,
techniką uderzenia nadstrunowego, zapisem nutowym.
Nabywają umiejętność czytania nut - do a vista włącznie.

Andrzej Michalak

Wolne miejsca

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach – początkującej i zaawansowanej.

V LO

Zapraszam dzieci i młodzież ze szkół podstawowych (klasy 3-6), szkól
ponadpodstawowych. Nauka gry instrumencie odbywa się metodą tradycyjną
– nuty oraz tabulatury. Akordy poznajemy poprzez naukę piosenek.
ZAJĘCIA
WOKALNE
Głos – Ciało Harmoniapracownia
głosu
i pieśni

Marta Mackiewicz

Wolne miejsca

PRACOWNIA GŁOSU I PIEŚNI (18-24 lata):

V LO

Zajęcia skierowane do osób, które chciałyby poznać swój głos bliżej, poszerzyć
jego możliwości. Podczas zajęć będziemy rozwijać muzyczną wyobraźnię,
kształtować warsztat wokalny, pracować nad postawą ciała oraz rozluźnieniem
napięć w ciele, które uniemożliwiają swobodną emisję głosu. Poznamy pieśni
ludowe z różnych regionów (zarówno śpiewane unisono jak i na głosy),
uwolnimy emocje poprzez śpiew, popracujemy nad dykcją oraz wprowadzimy
elementy improwizacji wokalnej.

Zajęcia wokalne

Ewa Siwek

Wolne miejsca

Zajęcia adresowane są dla osób w wieku od 14-24 lat.

SP2

Zajęcia obejmują zakres emisji głosu, dykcji, artykulacji oraz prawidłowego
oddechu. Repertuar dostosowany jest do zainteresowań oraz możliwości
wykonawcze uczestników.

Joanna
Gawrońska

Wolne miejsca

Zajęcia wokalne dla uczniów klas 1- 5 szkół podstawowych.

SP71/ ZSTiE

Nauka podstaw muzyki, rytmiki, dykcji, śpiewu, pracy z mikrofonek oraz
przygotowanie do występów scenicznych.
Zajęcia z akompaniatorem.

Dariusz Włosiniak

Wolne miejsca

Zajęcia adresowane są dla osób w wieku od 8-18 lat.
W trakcie zajęć uczestnicy nabywać będą umiejętności wokalnych przy
akompaniamencie na żywo.

SP 2

Studio piosenki

Dariusz
Samerdak

Wolne miejsca

Studio piosenki jako forma sceniczna w aspekcie rozwoju warsztatowego

V LO

(emisja głosu, dykcja) oraz umiejętności interpretacji.
Dla uczniów klas 6-8 szkoły podstawowej, uczniów szkół ponadpodstawowych
i starzych.

Zespół
wokalnoinstrumentalny

Andrzej Michalak

Musicalowofilmowe
Zajęcia wokalne

Marta Mackiewicz

Wolne miejsca

Do zespołu zapraszam instrumentalistów oraz wokalistów.

V LO/ ZSTiE

Zespół wykonuje utwory instrumentalne i wokalno instrumentalne
z repertuaru artystów polskich i zagranicznych.
Wolne miejsca

Grupa młodsza - od 10-14 roku życia

SP 67

Grupa starsza - od 15 -19 roku życia
Zajęcia wokalne, podczas których uczniowie poznają repertuar musicalowofilmowy oraz rozwiną warsztat wokalny, umiejętność śpiewania w zespole i
wiedzę ogólnomuzyczną. Zagadnienia poruszane w trakcie zajęć to m.in.:
- kształcenie i rozwijanie warsztatu technicznego (swobodna emisja głosu,
prawidłowy tor oddechowy),
- dykcja oraz ćwiczenia usprawniające aparat mowy,
- ćwiczenia rytmiczne oraz melodyczno- rytmiczne,
- higiena głosu,
- świadome poruszanie się w różnych stylach muzycznych,
- interpretacja tekstu oraz świadomość emocjonalna w utworach muzycznych,
- świadomość ciała na scenie; praca z mikrofonem,
- śpiew solo i w zespole, unisono oraz w wielogłosie.
- poznawanie repertuaru musicalowo-filmowego – np. „Koty”, „Zaplątani”,
„Trolle”, „Król lew”, „Kraina lodu”, Cabaret”, „Nędznicy” „Skrzypek na dachu”,
„My fair lady”, „Chicago".

Szachy

Janusz Żyła

Wolne miejsca

Zajęcia w pracowni prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania.

SP2

Wychowankowie pracowni osiągnęli wiele sukcesów w turniejach szachowych
zarówno lokalnych jak i o zasięgu krajowym.

Grzegorz
Orzechowski

Wolne miejsca

3 grupy:
1) początkująca (dla początkujących szachistów; kl. I-II);
2) średnio-zaawansowana (kl. III-IV; lub V kategoria szachowa);
3) zaawansowana (IV-II kategorii szachowej; lub kl. od V w górę).

SP67/

Fabryka
Filmowa KLAPS

Krzysztof

Wolne miejsca

Warsztaty filmowe łączące praktykę i teorię, podczas których staniesz się

ZSTiE

ważną częścią fantastycznego zespołu realizującego filmy/etiudy.

Kaszewski

W zależności od Twoich preferencji, nauczysz się pisania/czytania scenariusza,
reżyserii, operowania kamerą i robienia dobrych zdjęć, nagrywania i
edytowania dźwięku, montowania filmu oraz innych umiejętności niezbędnych
w realizacji filmowej.
Dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Modelarnia

Paweł Dejnak

Wolne miejsca

Zajęcia modelarskie ZPM MDK prowadzone są standardowo dla dziewcząt

ZSTiE/SP2/SP71

i chłopców w wieku 10-24 lat. Dzieci w wieku 6-10 lat mogą uczestniczyć
w zajęciach pod dodatkową opieką rodzica lub upoważnionego opiekuna.
Część zajęć planowych odbywa się poza pracownią (głównie treningi i
zawody modelarskie).
Fantastyka i
filozofia

Arkadiusz
Grzesiek

Wolne miejsca

Rozmawiamy o filmach science fiction i fantasy, czytamy opowiadania,
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omawiamy książki, filozofujemy.
(dla uczniów szkół podstawowych klasy 7-8, szkoły ponadpodstawowe,
studenci)

Koło
filozoficzne RPG

Artur Zborowski

Wolne miejsca

Zajęcia dla dzieci ze szkół podstawowych (V- VIII klasa), młodzieży ze szkół
ponadpodstawowych i starsi:
1.

Rozwijamy zainteresowania humanistyczne

2.

Grając w gry RPG rozwijamy postawy filozoficzne i etyczne

3.

Kształtujemy narzędzia humanistyczne: umysł, rozum, wrażliwość,
uwaga, ciekawość

4.

Rozwijamy i pielęgnujemy myślenie: racjonalne, twórcze, holistyczne

5.

Bawiąc się kształtujemy ciekawość naukową

6.

Warsztaty oparte o dużą ilość zabaw, działań i ćwiczeń filozoficznych
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