
Oferta warsztatów prowadzonych w Pałacu Młodzieży 

w Gdańsku w ramach "AKCJI ZIMA 2022" 

 

Warsztaty ceramiczne – p. Karolina Zimnicka 
 
Warsztaty rzeźbiarskie. Temat: Płaskorzeźba 
inspirowana reliefem gdańskich kamienic.  
 
Wiek uczestników: 6+ lat  
Data: 15.02.2022 r. -  wtorek   
     - Grupa 1. 8.00-9.40  
     - Grupa 2. 9.50-11.30  
Data: 17.02.2022 r. -  czwartek   
     - Grupa 3. 8.00-9.40  
     - Grupa 4. 9.50-12.25  
 
Warsztaty rzeźbiarskie. Temat: Bierki szachowe. 
Projektowanie figur i pionów w glinie. 
Wiek uczestników: 6+ lat  
Data: 22.02.2022 r. -  wtorek   
     - Grupa 1. 8.00-9.40  
     - Grupa 2. 9.50-11.30  
Data: 24.02.2022 r. -  czwartek   
     - Grupa 3. 8.00-9.40  
     - Grupa 4. 9.50-12.25  
 

Warsztaty Fotografii artystycznej –  
p. Zbigniew Michałowski 
 
Warsztaty z fotografii studyjnej postaci i portretu.  
Wiek uczestników: od 11 do 18 lat. 
Harmonogram zajęć: 
 
- Piątek 18.02, grupa1. godz. 13.00-15.35 sala 40 
(Pałac Młodzieży)  
- Sobota 19.02, grupa 2. godz. 9.00-11.35 sala 40 
(Pałac Młodzieży)  
- Sobota 19.02, grupa 3. godz. 11-45-14.20 sala 40 
(Pałac Młodzieży)  
 
- Środa 23.02, grupa 1 godz. 16.00-18.35 sala 207a 
(CKZiU)  
- Czwartek 24.02, grupa 2 godz. 15.15-17.50 sala 
207a (CKZiU)  
- Czwartek 24.02, grupa 3 godz. 18.00-20.35 sala 
207a (CKZiU)  
 

Warsztaty plastyczne  – p. Magdalena Guziak 
 
Warsztaty plastyczne „Maskarada-tworzenie 
masek karnawałowych”  
 
Grupa I 
Wiek uczestników: 3 – 6 lat      
Termin: 15.02 (wtorek), godz. 9:00-10:40 
 
Grupa II 
Wiek uczestników: 7 - 12 lat  
Termin: 15.02 (wtorek), godz. 10:50-12:30 
 
Grupa III 
Wiek uczestników: 3 – 6 lat      
Termin: 22.02 (wtorek), godz. 9:00-10:40 
 
Grupa IV 
Wiek uczestników: 7 - 12 lat  
Termin: 22.02 (wtorek), godz. 10:50-12:30 
 
 
 
 
 
 

Warsztaty decoupage  – p. Monika Gadomska 
 
Warsztaty decoupage „Malowanie na szkle i 
drewnie”.  
 
Wykonanie świeczników i podkładek pod kubek 
metodą decoupage. 
 
Wiek uczestników: 7 – 9 lat      
 
Grupa I 
Termin: 16.02 (środa), godz. 9:00-10:40 
Grupa II 
Termin: 16.02 (środa), godz. 10:50-12:30 
Grupa III 
Termin: 17.02 (czwartek), godz. 14:00-15:40 
Grupa IV 
Termin: 17.02 (czwartek), godz. 15:50-17:30 
 

UWAGA- WARSZTATY ODWOŁANE 

 



Warsztaty plastyczne  –  
p. Aneta Pędraszewska 
 
Plastyka z arteterapią dla dzieci.  
Główne hasło: "Na wszystko jest przysłowie".  
Stanie się ono inspiracją do działań twórczych oraz 
stworzenia form przestrzennych. 
 
"Kłamstwo ma krótkie nogi" 
Ostatecznym wynikiem warsztatów będzie 
stworzenie kukiełki-kłamstwa, z wykorzystaniem 
papieru mache/ bandażu gipsowego, tkanin, 
ozdób, kleju na gorąco   
 
Grupa 1  6-8 lat (poniedz. 21.02), godz. 14.00-16.35 
Grupa 2  9-11lat (wtorek 22.02), godz. 13.00-16.30 
 
"Strach ma wielkie oczy" 
Będziemy ćwiczyć walkę ze strachem, szukać 
sposobów na jego okiełznanie; stworzymy lalkę, 
przy użyciu tkanin oraz papieru mache. 
 
Grupa 3  6-8 lat (środa 23.02), godz. 10.00-11.40 
Grupa 4  6-8 lat (środa 23.02), godz. 11.50-13.30 
Grupa 5  9-11 lat (czw. 24.02), godz. 14.00-17.30 
 

Warsztaty plastyczne  – p. Małgorzata Strożek 
 
Warsztaty plastyczne: "Gwiazdy, konstelacje i znaki 
zodiaku", na których odnajdziecie symboliczne 
miejsce w kosmosie tworząc osobiste znaki zodiaku 
i gwiazdozbiory.  
Wiek uczestników: 8-14 lat 
- 14.02.2022, I grupa, godz. 10.00-12.35 
- 15.02 2022,  II grupa, godz. 10.00-12.35 
- 16.02.2022, III grupa, godz. 10.00-12.35 
- 17.02.2022, I grupa, godz. 10.00-12.35; II grupa    
   godz. 12.45-15.20 – ZAJĘCIA ODWOŁANE 
- 18.02.2022, III grupa, godz. 10.00-12.35 – ZAJĘCIA 
ODWOŁANE 
 
Warsztaty plastyczne: "Kosmiczne sny". Tym razem 
poszukamy inspiracji do stworzenia poduszek, w 
kształcie gwiazd, planet lub kosmicznych statków. 
Wiek uczestników: 8-14 lat 
- 21.02.2022, I grupa, godz. 10.00-12.35 – ZAJĘCIA 
ODWOŁANE 
- 22.02.2022, II grupa, godz. 10.00-12.35; III grupa,   
   godz. 12.45-14.25– ZAJĘCIA ODWOŁANE 
- 23.02.2022, I grupa, godz. 10.00-11.40– ZAJĘCIA 
ODWOŁANE 
- 24.02.2022, II grupa, godz. 10.00-11.40; III grupa,   
  godz. 11.50-13.30 – ZAJĘCIA ODWOŁANE 
 
 

Warsztaty plastyczne  – p. Blanka Zabłocka 
 
Artystyczna podróż do Krainy Lodu, łącząca różne 
techniki plastyczne. 
 
Stworzymy prace nawiązujące tematycznie do 
panującej pory roku – zimy.    
 
Grupa I 
Wiek uczestników: 5 – 6 lat      
Termin: 14.02 i 21.02 (poniedz.), godz. 9:00-10:40 
                19.02 i 26.02 (sobota), godz. 10:50-12:30 
 
Grupa II 
Wiek uczestników: 7 - 10 lat  
Termin: 14.02 i 21.02 (poniedz.), godz. 10:50-13:25 
                19.02 i 26.02 (sobota), godz. 09:00-10:40 
 
Grupa III 
Wiek uczestników: 3 – 5 lat      
Termin: 18.02 i 25.02 (piątek), godz. 09:00-10:40 
 
Grupa IV 
Wiek uczestników: 6 - 7 lat  
Termin: 18.02 i 25.02 (piątek), godz. 10:50-13:25 
 

Warsztaty teatru plastycznego  –  
p. Barbara Polkowska - Ugwu 
 
TEATRZYK PALUSZKOWY - INTENSYWNY TRENING 
KREATYWNOŚCI, WARSZTATY 
 
Tworzenie postaci teatralnych z wykorzystaniem 
własnych dłoni i różnorodnych przedmiotów z 
pracowni.  
 
Teatrzyk paluszkowy to trening spontaniczności, 
twórczość nastawiona na działanie, kontakt  
i zabawę, która uczy oraz wspaniale rozwija 
wyobraźnię dziecka i jego sprawność manualną. 
 
GRUPA 1   
Wiek uczestników: 6 –10 lat      
Poniedziałek 14.02.2022 r., godz.16:00 - 19:30    
 
GRUPA 2 
Wiek uczestników: 10 –15 lat      
Wtorek  15.02.2022 r., godz.16:00 - 20:25   
 
 
 
 



Warsztaty rysunku i malarstwa  – 
p. Ada Płonka 
 
14-18.02.2022 / 9:30-13:00  
PON / 14.02/ gr I / Pejzaż akwarelowy / gr 10-12 l. 
WT 15.02 / gr II / Malarstwo awangardowe XX w / 
gr 14-17 l. 
ŚR 16.02 / gr III / Pejzaż akwarelowy / gr 13-15 l. 
CZW 17.02 / gr IV / Malarstwo bajkowe w oparciu 
o Marc’a Chagalla / gr 10-13 l. 
PT 18.02 / gr V / Zimowe ekspresje malarskie / 
pejzaż / gr 10-13 . 
 
21-23.02.2022 / 9:30-13:00  
PON / 21.02 / gr VI / Malarstwo awangardowe XX 
w / gr 14-17 l. 
WT / 22.02 / gr VII / Malarstwo bajkowe w oparciu 
o Marc’a Chagalla / gr 10-13 l. 
ŚR 23.02 / gr VIII / Zimowe ekspresje malarskie / 
pejzaż / gr 10-13 l. 
 

Warsztaty nauki gry na trąbce  – 
p. Artur Elert 
 
Na zajęciach uczestnicy poznają budowę, 
brzmienie i możliwości wykonawcze instrumentu. 
W trakcie zajęć, poza słuchaniem muzyki 
wykonywanej przez prowadzącego, możliwe będzie 
samodzielne wykonywanie podstawowych 
dźwięków na trąbce. 
Wiek uczestników:  7-18 lat 
 
Daty i godziny warsztatów dla danej grupy: 
 
          14.02.2022 – (gr.1) godzina 16:50-19:25 
            
           21.02.2022 – (gr.2) godzina 16:50-19:25 
 

Warsztaty nauki gry na flecie  –  
p. Magdalena Warżawa 
 
Warsztaty nauki gry na fletach prostych dla dzieci 
od 5-18 lat: 
Grupa 1: Poniedziałek 14.02., godz. 15:00-16:40  
oraz Poniedziałek 21.02., godz. 13:00-16:30 
Grupa 2: Wtorek, 15.02. godz. 10:00-12:35  
oraz Wtorek, 22.02. godz.09:30-13:00 
Grupa 3: Środa 23.02., godz. 9.30-13:00 
Grupa 4: Czwartek 24.02., godz. 10:00-12:35  
Grupa 5: Piątek 25.02., godz. 10:00-12:35  

 

Warsztaty nauki gry na gitarze klasycznej i 
gitarze elektrycznej  – p. Marcin Pomykała 
 
22.02.2022 r. (wtorek) 
11.00 -13.35 -gitara klasyczna/akustyczna (gr.1) 
13.45 -15.25 gitara elektryczna  (gr.1) 
 
23.02.2022 r. (środa) 
11.00-12.40 gitara klasyczna/akustyczna (gr.2) 
12.50- 14.30 gitara elektryczna (gr.2) 
 

Warsztaty nauki gry na keyboardzie  –  
p. Anna Jankowska 
 
Warsztaty kierowane są do osób rozpoczynających 
naukę gry na keyboardzie od podstaw, a także 
bardziej zaawansowanych, chcących doskonalić 
swoje umiejętności.  
Warsztaty obejmują: naukę czytania nut w kluczu 
wiolinowym i basowym, zasad muzyki, sposobu 
zapisu nutowego, czytanie nut a vista, naukę 
utworów z repertuaru dobranego do stopnia 
zaawansowania, naukę zadanego programu na 
pamięć, grę na cztery ręce. 
 
Grupa 1 
Wiek uczestników: 6 – 10 lat 
19.02. i 26.02. (sobota), godz. 09.00 - 10.40 
 
Grupa 2 
Wiek uczestników:  11- 17 lat 
19.02. i 26.02. (sobota), godz. 10.50 - 12.30 
 

Warsztaty nauki gry na keyboardzie  –  
p. Łukasz Jankowski 
 
Warsztaty nauki gry na instrumentach 
klawiszowych - nauka czytania nut, ćwiczenia 
rytmiczne, praca nad niezależnością rąk. 
 
Wiek uczestników 6 - 18 lat 
 
Grupa 1  
16.02 Środa   9:30 - 13:00  
23.02 Środa   9:30 - 13:00  
 
Grupa 2  
18.02 Piątek   9:00 - 13:25  
25.02 Piątek   9:00 - 13:25  
 



Warsztaty nauki gry na keyboardzie  – 
p. Zbigniew Turski 
 
Warsztaty nauki gry na instrumentach 
klawiszowych - nauka czytania nut, ćwiczenia 
rytmiczne 
 
Wiek uczestników: 9-18 lat 
 
Poniedziałek (14.02 i 21.02) 
I gr. 15.00- 16.40 
II gr 16.50- 18.30 
III gr 18.40 -19.25 
 
Wtorek (15.02 i 22.02) 
IV gr 15.00- 15.45 
 
Środa (16.02 i 23.02) 
V gr. 15.00- 16.40 
VI gr 16.50- 18.30 
VII gr 18.40 -19.25 
 
Czwartek (17.02 i 24.02) 
VIII gr. 15.00- 16.40 
IX gr 16.50- 18.30 
 

Warsztaty nauki gry na perkusji –  
p. Maciej Lange 
 
Grupa I (7- 12 lat) - perkusja poziom początkujący.  
Zajęcia podstaw gry na instrumentach 
perkusyjnych. 
14.02.2022 r. g. 11.00 - 12.40 
21.02.2022 r. g. 11.00 - 12.40 
 
Grupa II (12 - 15 lat) - perkusja poziom średnio 
zaawansowany. Zajęcia gry na instrumentach 
perkusyjnych dla średnio zaawansowanych. 
14.02.2022 r. g. 12.50 - 14.30 
21.02.2022 r. g. 12.50 - 14.30 
 
Grupa III (12-18 lat) - poziom zaawansowany. 
Zajęcia gry na instrumentach perkusyjnych dla 
zaawansowanych. 
15.02.2022 r. g. 11.00 - 12.40 
22.02.2022 r. g. 11.00 - 12.40 
 
Grupa IV (10-18 lat) - zespół perkusyjny. Zajęcia 
realizowane w zespole perkusyjnym. 
15.02.2021 r. g. 12.50 - 15.25 
22.02.2021 r. g. 12.50 - 15.25 
 
 
 
 

Warsztaty nauki gry na perkusji –  
p. Łukasz Osiński 
 
Zapoznanie się z budową oraz grą na 
instrumentach perkusyjnych. Ćwiczenia 
koordynacyjne,  
rytmiczne oraz nauka wartości rytmicznych- 
finalnie gra na instrumentach perkusyjnych.  
 
Grupa I 
Wiek uczestników: 6-9 lat 
Termin: 19.02 i 26.02 (sobota), godz.: 9:00-10:40 
 
Grupa II 
Wiek uczestników: 10-13 lat 
Termin: 19.02 i 26.02 (sobota), godz.: 10:50-12:30 
 
Grupa III 
Wiek uczestników: 14-19 lat 
Termin: 19.02 i 26.02 (sobota), godz.: 12:40–14:20 
 

Warsztaty zespołu instrumentalnego –  
p. Łukasz Osiński 
 
Warsztaty polegające na zapoznaniu się z pracą 
oraz grą w zespole instrumentalnym.  
 
Podstawowe zagadnienia, dobór repertuaru, 
opracowywanie materiału, praca indywidualna, 
planowanie ćwiczeń oraz prób – finalnie gra na 
instrumentach w grupie. 
 
Prośba o przyniesienie instrumentów na zajęcia     
(z wyjątkiem perkusji) 
 
Grupa I 
Wiek uczestników: 14-19 lat 
Termin: 19.02 i 26.02 (sobota), godz.: 14:30–16:10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Warsztaty Realizacji dźwięku –  
p. Maciej Nejman  
 
Nagrywanie perkusji jako podstawowego 
instrumentu w muzyce rockowej. 
Warsztaty będą obejmowały temat sztuki 
nagrywania perkusji jako podstawowego  
instrumentu w muzyce rockowej z użyciem różnych 
technik mikrofonowych, jak również  
produkcja ścieżek perkusyjnych w pracowniach 
domowych. 
 
Warsztaty przeznaczone dla uczestników w wieku 
13 - 18 lat. 
 
Godziny warsztatów: 
GRUPA I (14.02) - Poniedziałek 10:00 - 15:20 
GRUPA II (15.02) - Wtorek 10:00 - 14:25 
GRUPA III (21.02) - Poniedziałek 10:00 - 15:20 
GRUPA IV (22.02) - Wtorek 10:00 - 14:25 
 
 

Warsztaty muzyczne  –  
p. Renata Radecka-Rusek 
 
Nauka piosenek, aktywne słuchanie muzyki, 
improwizacje rytmiczne, zabawy rozwijające 
poczucie metrum, słuch i pamięć muzyczną, gra na 
instrumentach perkusyjnych. 
 
Grupa 1 
wiek 7-9 lat 
22.02.2022 w godz. 14.10-15.50  
 
Grupa 2 
wiek 9-13 lat 
22.02.2022 w godz. 16.55-17.40  
24.02.2022 w godz. 14.10 -15.50  
 

Warsztaty wokalne  –  
p. Alicja Giętkowska-Liguz- ODWOŁANE 
WARSZTATY 
 
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z 
podstawami śpiewu: oddechem, budową aparatu 
głosowego i rezonatorów.  
 
Ćwiczenia wokalne w jednogłosie pozwolą na 
indywidualną korekcję błędów emisyjnych, a 
ćwiczenia wielogłosowe rozwiną słuch i poczucie 
harmonii. 
 
14.02.2022 PONIEDZIAŁEK 
9.00-10.40- grupa 8-9 lat 
10.50-12.30 grupa 10-11 lat 
 
15.02.2022 WTOREK 
9.00-10.40- grupa 12-13 lat 
10.50-12.30 grupa 14-16 lat 
 
16.02.2022 ŚRODA 
9.00-10.40- grupa 8-9 lat 
10.50-12.30 grupa 10-11 lat 
 
17.02.2022 CZWARTEK 
9.00-10.40- grupa 12-13 lat 
10.50-12.30 grupa 14-16 lat 
 
18.02.2022 PIĄTEK 
9.00-9.45- grupa 8-9 lat 
9.55- 10.40 grupa 10-11 lat 
 

Warsztaty wokalne  –  
p. Joanna Przyborowska 
 
Na zajęciach poznasz szereg ćwiczeń, m.in.: 
ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia rozgrzewające 
artykulatory, ćwiczenia dykcyjne, ćwiczenia 
emisyjne. 
 
Wiek uczestników: 8 – 16 lat. 
Grupa I – Zajęcia wokalne 8- 10 lat  
Grupa II - Zajęcia wokalne 11- 13 lat  
Grupa III – Zajęcia wokalne 14 – 16 lat  
 
Harmonogram warsztatów  
Poniedziałek (21.02) 
9.00 – 10.40 – Zajęcia wokalne (8 – 10 lat) –( Gr. I) 
 
Wtorek (22.02) 
9.00- 10.40 – Zajęcia wokalne 11 – 13 lat (Gr. II) 
10.50 – 12.30 – Zajęcia wokalne 14 – 16 lat (Gr. III) 
 
Środa (23.02) 
9.00 – 10.40 – Zajęcia wokalne (8 – 10 lat) (Gr. I) 
 
Czwartek (24.02) 
9.55 – 11.35 – Zajęcia wokalne (11 – 13 lat) (Gr. II) 
11.45–13.15 – Zajęcia wokalne (14 – 16 lat) (Gr. III) 



Warsztaty wokalne  – p. Anna Jankowska 
 
Celem warsztatów wokalnych będzie przede 
wszystkim zapoznanie uczestników z podstawami 
śpiewu, oddechu, budową aparatu głosowego i 
rezonatorów, improwizacją melodyczną  
oraz rytmiczną, interpretacją piosenek, utworów 
muzycznych, pracą z mikrofonem, ruchem 
scenicznym, technikami wokalnymi i oddechowymi 
oraz prawidłową dykcją. 
 
 
Grupa 1 
wiek 8-11 lat 
17.02. i 24.02. (czwartek), godz. 15.00-16.40 
 
 
Grupa 2 
wiek 12- 17 lat 
17.02. i 24.02. (czwartek), godz. 16.50-18.30 
 
 
Warsztaty prowadzone w budynku Domu 
Sąsiedzkiego Nasze Ujeścisko - Centrum 
Aktywności Lokalnej, przy ul. Wadowickiej 5.   
 
 
 

Warsztaty wokalne  –  
p. Joanna Kozyrska-Sieczak 
 
Zajęcia wokalne stwarzają możliwość odtwórczej i 
twórczej ekspresji muzycznej zgodnej z 
oczekiwaniami i potrzebami młodych ludzi.  
 
 
Zajęcia w poniedziałek 14.02: 
Wiek uczestników: 10-17 lat 
15:00-16:40, grupa 1  
16:50-18:30, grupa 2  
18:40-20:20, grupa 3  
 
 
Zajęcia w środę 16.02: 
Wiek uczestników: 10-17 lat 
14:00-16:30, grupa 4  
 
 

Warsztaty wokalne – poezja śpiewana –  
p. Joanna Przyborowska 
 
Poznasz wartościowy repertuar z zakresu szeroko 
rozumianej piosenki artystycznej: poezji śpiewanej, 
piosenki aktorskiej. 
 
 
Wiek uczestników - z poezji śpiewanej dla 
młodzieży powyżej 13 roku życia. 
Harmonogram warsztatów 
Poniedziałek (21.02), gpdz. 10.50–13.15 
 

Warsztaty muzyczno-ruchowe (Rytmika)  – 
p. Renata Radecka-Rusek 
 
Nauka piosenek, zabawy ruchowe przy muzyce, gra 
na instrumentach perkusyjnych, zabawy 
rozwijające wrażliwość słuchową, wyobraźnię 
ruchową i orientację w przestrzeni, aktywne 
słuchanie muzyki. 
 
 
Grupa 1 
Wiek 4-6 lat  
22.02.2022 w godz. 16.00-16.45  
24.02.2022 w godz. 16.00-16.45  
 
 
 

Warsztaty taneczne – nauka choreografii  –   
p. Agnieszka Wiczling 
 
Warsztaty opierać się będą na nauce choreografii 
do wybranego utworu. 
 
Nie zabraknie również ćwiczeń poprawiających 
koordynację oraz rozciągających i dobrej zabawy. 
 
 

Warsztaty taneczne – dancehall – 
p. Marta Żukowska 
 
Na zajęciach uczestnicy zapoznają się z kulturą 
jamajską i historią tańca Dancehall oraz nauczą 
kroków tanecznych i choreografii w tym stylu. W 
planach również ćwiczenia i zadania 
taneczne gwarantujące wszechstronny rozwój 
ruchowo-taneczny. 
 



grupa 0:  
Nauka choreografii do utworu: Piosenki dla dzieci - 
"Stary niedźwiedź mocno śpi" 
Wiek uczestników: 3-6 lat 
19.02 i 26.02 (sobota), godz. 9:00 - 10:40  
 
grupa 1:  
Nauka choreografii do utworu: Dua Lipa - "One 
Kiss" 
Wiek uczestników: 5-8 lat 
14.02 i 21.02 (poniedz.), godz. 17:00-18:40  
 
grupa 2:  
Nauka choreografii do utworu: Ariana Grande - 
"Motive" 
Wiek uczestników: 7-10 lat 
15.02 i 22.02 (wtorek), godz. 16:50-18:30   
 
grupa 3:  
Nauka choreografii do utworu: Ariana Grande - 
"Just like magic" 
Wiek uczestników: 7-10 lat 
15.02 i 22.02 (wtorek), godz. 18:40-20:20   
 
grupa 4 temat:  
Nauka choreografii do utworu: Pharrell Williams - 
"Happy" 
Wiek uczestników: 7-11 lat 
16.02 i 23.02 (środa), godz. 16:50-19:25   
 
grupa 5 temat:  
Nauka choreografii do utworu: Dua Lipa - 
"Levitating" 
Wiek uczestników: 7-11 lat 
19.02 i 26.02 (sobota), godz. 10:50 - 13:25  
 

1. GRUPA - TANIEC DANCEHALL (roczniki 2011, 
2010) 
wiek uczestników w danej grupie: 11-12 lat 
daty i godziny warsztatów dla danej grupy: 
- 16 i 23 lutego w godzinach 17:45-19:25, sala 2 
(środy); 
- 18 i 25 lutego w godzinach 15:55-17:35, sala 2 
(piątki). 
 
2. GRUPA - TANIEC DANCEHALL (roczniki 2009, 
2008, 2007) 
wiek uczestników w danej grupie: 13-15 lat 
daty i godziny warsztatów dla danej grupy: 
- 14, 16, 21 i 23 lutego w godzinach 15:55-17:35, 
sala 2 (poniedziałki i środy). 
 
3. GRUPA TANIEC DANCEHALL (roczniki 2006, 
2005, 2004, 2003) 
wiek uczestników w danej grupie: 16-19 lat 
daty i godziny warsztatów dla danej grupy:  
- 14 i 21 lutego w godzinach 17:45-19:25, sala 2 
(poniedziałki); 
- 17 i 24 lutego w godzinach 18:40-20:20, sala 23 
(czwartki). 
 
 

Warsztaty taneczne –   
p. Małgorzata  Łukiewska 
 
Taneczna zima 2022 
Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję poznać 
elementy różnych styli tańca (m.in jazz,  
klasyka, taniec współczesny, funk czy taniec 
nowoczesny).  
 
 
Grupa 1  
Wiek uczestników : 6-8 lat 
15.02. (wtorek), godz. 15:30-17:10 
17.02. (czwartek), godz. 14:00-15:40 
 
Grupa 2 
Wiek uczestników: 9-12lat  
15.02. (wtorek), godz. 17:20-19:00 
17.02. (czwartek), godz. 15:50-17:30 
 

Warsztaty taneczne – Hip-hop –   
p. Sylwia Martys 
 
Hip hop to styl tańca stworzony dla wszystkich 
energicznych dzieci! Na zajęciach dziecko nauczy 
się podstaw tego stylu, improwizowania do muzyki 
oraz energicznych choreografii.  
 
Nasze zajęcia z hip hopu to nie tylko nauka tańca, 
ale także 100% doskonałej zabawy – dużo ruchu, 
werwy i dobrze spożytkowanej energii! 
 
14.02   Poniedziałek 
10:00-11:40- gr. 9-11 lat hip hop  
11:50-13:30 - gr. 12-15 lat hip hop  
 
15.02   Wtorek 
10:00-11:40 - gr. pow.15 lat hip hop  
11:50-13:30- gr. 7-8 lat hip hop  
 



Grupa 3 
Wiek uczestników: 12-15 lat 
22.02. (wtorek), godz. 15:30-17:10 
24.02. (czwartek), godz. 14:00-15:40 
 
Grupa 4 
Wiek uczestników: powyżej 15 lat  
22.02. (wtorek), godz. 17:20-19:00 
24.02. (czwartek), godz. 15:50-17:30 
 
Warsztaty prowadzone w budynku Domu 
Sąsiedzkiego Nasze Ujeścisko - Centrum 
Aktywności Lokalnej, przy ul. Wadowickiej 5   
 

16.02   Środa 
10:00-11:40- gr. 12-15 lat hip hop  
11:50-13:30 - gr. 9-11 lat hip hop  
 

Warsztaty taneczne – taniec współczesny –   
p. Marta Żukowska 
 
Taniec współczesny opiera się na świadomości 
własnego ciała, którą uczestnicy będą kształtować 
za pomocą ćwiczeń technicznych 
charakterystycznych dla tego stylu oraz 
wzmacniania i rozciągania mięśni. W planach 
nauka rutyn i choreografii oraz ćwiczenia 
improwizacyjne gwarantujące rozwój 
i pogłębiające ekspresję w tańcu. 
 
4. GRUPA - TANIEC WSPÓŁCZESNY (roczniki 2010, 
2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003) 
wiek uczestników w danej grupie: 11-19 lat 
- 15 i 22 lutego w godzinach 18:40-20:20, sala 2 
(wtorki); 
- 18 lutego w godzinach 17:45-19:25, sala 2 
(piątek). 
- 25 lutego w godzinach 14:05-15:45, sala 2 
(piątek). 
 
5. GRUPA - TANIEC WSPÓŁCZESNY (roczniki 2014, 
2013) 
wiek uczestników w danej grupie: 8-9 lat 
- 14 i 21 lutego w godzinach 14:05-15:45, sala 2 
(poniedziałki). 
 

Warsztaty teatralne  –  
p. Magdalena Kłosińska 
 
Warsztaty teatralne to integracja grupy, 
przyswojenie zasad współpracy, odkrywanie cech 
indywidualnych uczestników, budowanie poczucia 
własnej wartości, rozwijanie wyobraźni, 
przybliżenie literatury polskiej i światowej, 
uwrażliwienie na sztuki plastyczne oraz muzykę, 
praca nad poprawnością wymowy, konstruowanie 
poprawnych wypowiedzi, plastyka ciała, nazywanie  
i wyrażanie emocji. 
 
14.02 i 21.02 (poniedziałek) 
17:45-20:20- gr. 6-8 lat  
 
15.02 i 22.02 (wtorek) 
15:00-16:40 - gr. 4-5 lat  
16:50-20:20- gr. 8-11 lat   
16.02 i 23.02 (środa) 
17:45-20:20- gr. 12-18 lat  
 
17.02 i 24.02 (czwartek) 
11:00-12:40 - gr. 6-8 lat  
12:50-15:45- gr. 8-11 lat   
 
18.02 i 25.02 (piątek) 
11:00-13:35- gr. 12-18 lat  
 

Warsztaty teatralne  –  
p. Aleksandra Kornacka 
 
Warsztaty teatralne 
Grupa wiekowa 8-13 lat 
15.02.22 wtorek  
godz. 10.00 - 14.25 
 
Grupa wiekowa 13 - 18 lat 
16.02.22 środa  
godz. 10.00 - 13.30 
 

Warsztaty teatru tańca  – p. Larysa Grabińska 
 
Warsztaty „Taniec i Teatr Tańca” opierające się na 
technikach tańca współczesnego, klasycznego oraz 
jazzowego, na których również zapoznamy się z 
elementami teatru tańca oraz z pracą ze 
świadomością ciała (min. improwizacje ruchowe, 
ćwiczenia "felt sense"). 
 
Grupa I 
Wiek uczestników: 4-5 lat 
14.02 i 21.02 (poniedz.), godz. 10:00-11:40 



Grupa II 
Wiek uczestników: 6-7 lat 
16.02 i 23.02 (środa), godz. 10:00-11:40 
 
Grupa III 
Wiek uczestników: 8-12 lat 
14.02 i 21.02 (poniedz.), godz. 11:50-14:15 
 
Grupa IV 
Wiek uczestników: powyżej 13 lat 
16.02 i 23.02 (środa), godz. 11:50-13:20 
 

Warsztaty z grafiki i animacji komputerowej –  
p. Olimpia Drwięga I TYDZIEŃ 
Warsztaty z Grafiki i animacji komputerowej –  
p. Wojciech Krakus II TYDZIEŃ 
 
Celem warsztatów jest poznawanie programów 
graficznych i rozbudzenie kreatywności u dzieci i 
rozwinięcie ich zdolności twórczych poprzez 
zaciekawienie ich sztuką, grafiką i animacją 
poklatkową. 
 
Grupa I 
Wiek uczestników: 6-9 lat 
14.02 (poniedz.), godz. 09:00-10:40 
16.02 (środa), godz. 09:00-10:40 
18.02 (piątek), godz. 09:00-10:40 
 
21.02 (poniedz.), godz. 12:40-14:20 
23.02 (środa), godz. 12:40-14:20 
25.02 (piątek), godz. 12:40-14:20 
 
 
Grupa II 
Wiek uczestników: 10-13 lat 
14.02 (poniedz.), godz. 10:50-12:30 
16.02 (środa), godz. 10:50-12:30 
18.02 (piątek), godz. 10:50-12:30 
 
21.02 (poniedz.), godz. 14:30-16:10 
23.02 (środa), godz. 14:30-16:10 
25.02 (piątek), godz. 14:30-16:10 
 
Grupa III 
Wiek uczestników: 14-16 lat 
15.02 (wtorek), godz. 09:00-11:35 
17.02 (czwartek), godz. 09:00-11:35 
 
22.02 (wtorek), godz. 11:45-14:20 
24.02 (czwartek), godz. 11:45-14:20 
 
 

Warsztaty z Grafiki i animacji komputerowej –  
p. Wojciech Krakus I TYDZIEŃ 

Warsztaty z grafiki i animacji komputerowej –  
p. Olimpia Drwięga II TYDZIEŃ 
 
 
Celem warsztatów jest poznawanie podstawowych 
zagadnień, pozwalające na swobodny  
rozwój w kierunku obsługi programów graficznych, 
jak i przenoszenia swoich indywidualnych 
poszukiwań w wymiar wirtualny.  
 
 
14.02. (poniedziałek)  
g. 12.40 – 14.20, I grupa (6-9 lat) 
g. 14.30 – 16.10, II grupa (10-12 lat) 
 
15.02 (wtorek) 
g. 11.45 – 14.20, III grupa (13-15 lat) 
 
16.02. (środa) 
g. 12.40 – 14.20, I grupa (6-9 lat) 
g. 14.30 – 16.10, II grupa (10 -12 lat) 
 
17.02. (czwartek) 
g. 14.30 – 17.05, III grupa (13-15 lat) 
 
18.02. (piątek) 
g. 12.40 – 14.20, I grupa (6-9 lat) 
g. 14.30 – 16.10, II grupa (10-12 lat) 
 
21.02. (poniedziałek) 
g. 09.00 – 10.40, I grupa (6-9 lat) 
g. 10.50 – 12.30, II grupa (10-12 lat) 
 
22.02. (wtorek) 
g. 09.00 – 11.35, III grupa (13-15 lat) 
 
23.02. (środa) 
g. 09.00 – 10.40, I grupa (6-9 lat) 
g. 10.50 – 12.30, II grupa (10-12 lat) 
 
 



24.02. (czwartek) 
g. 09.00 – 11.35 3 godziny III grupa (13-15 lat) 
 
25.02. (piątek) 
g. 09.00 – 10.40, I grupa (6-9 lat) 
g. 10.50 – 12.30, II grupa (10-12 lat) 
 

Warsztaty z J. Angielskiego  –  
p. Kinga Bornowska 
 
18.02.2022 
grupa 1 (wiek 10-11 lat), godz. 15:00-16:40  
story telling 
praca z historiami w języku angielskim 
 
grupa 2 (wiek 12-13 lat), godz. 16:50 -18:30 
food and shopping 
słownictwo związane z jedzeniem i robieniem 
zakupów w języku angielskim 
 
grupa 3 (wiek 13-16 lat), godz. 18:40-20:20  
kultura Zjednoczonego Królestwa 
najważniejsze zagadnienia dotyczące geografii i 
kultury Zjednoczonego Królestwa  
 
19.02.2022 
grupa 4 (wiek 10-11 lat), godz. 09:00-10:40 
food and shopping 
słownictwo i funkcje językowe związane z 
kupowaniem żywności 
 
grupa 5 (wiek 12-13 lat), godz. 10:50-12:30  
gry i zabawy dydaktyczne  
 
grupa 6 (wiek 13-16 lat), godz. 12:40-14:20  
gry i zabawy dydaktyczne  
 
25.02.2022 
grupa 1 (wiek 10-11 lat), godz. 15:00-16:40  
gry i zabawy dydaktyczne 
 
grupa 2 (wiek 12-13 lat), godz. 16:50-18:30  
sławni ludzie - praca z tekstem, tworzenie prezentacji 
 
grupa 3 (wiek 13-16 lat), godz. 18:40-20:20  
kultura i geografia Stanów Zjednoczonych 
 
26.02.2022  
grupa 4 (wiek 10-11 lat), godz. 09:00-10:40 
English Speaking World - zajęcia kulturowe o krajach 
anglojęzycznych 
 
grupa 5 (wiek 12-13 lat), godz. 10:50-12:30 
English Speaking World- zajęcia kulturowe o krajach 
anglojęzycznych  
 
grupa 6 (wiek 13-16 lat), godz. 12:40-14:20 
Brytyjska Rodzina Królewska - lekcja kulturowa 

Warsztaty krawiectwa  –  
p. Marzena Borawska 
 
GRUPA 1 
· temat i opis warsztatów dla danej grupy „TŁUSTY  
  CZWARTEK- CZAS NA SMAKOŁYKI” 
· wiek uczestników w danej grupie 9-12 lat 
· daty i godziny warsztatów:  
  piątek 18.02. godzina 12.00-14.35 
 
GRUPA 2 
· temat i opis warsztatów dla danej grupy „TŁUSTY   
   CZWARTEK- CZAS NA SMAKOŁYKI” 
· wiek uczestników w danej grupie 9-12 lat 
· daty i godziny warsztatów:   
  piątek 18.02. godzina 14.45-17.20 
 
GRUPA 3 
· temat i opis warsztatów dla danej grupy 
„ZIMOWE AKCESORIA NA CHŁODNE DNI” 
· wiek uczestników w danej grupie 9-12 lat 
· daty i godziny warsztatów:  
  piątek 25.02. godzina 13.00-15.35 
 
GRUPA 4 
· temat i opis warsztatów dla danej grupy 
„ZIMOWE AKCESORIA NA CHŁODNE DNI” 
· wiek uczestników w danej grupie 9-12 lat 
· daty i godziny warsztatów: 
  piątek 25.02. godzina 15.45-18.20 
 
 



Warsztaty majsterkowania  –  
p. Kazimierz Bondaryk 
 
Celem zajęć z majsterkowania jest rozbudzanie w 
dzieciach pasji do majsterkowania, pobudzanie ich 
wyobraźni, rozwijanie umiejętności manualnych. 
Uczestnicy wykonują samodzielnie własne zabawki 
i konstruują użyteczne przedmioty. 
 
Wiek uczestników: 6-12 lat 
 
Grupa I 
14.02 i 21.02 (poniedz.), godz. 16:15-18:50 
Grupa II 
15.02 i 22.02 (wtorek), godz. 16:15-17:55 
Grupa III 
15.02 i 22.02 (wtorek), godz. 18:05-19:45 
Grupa IV 
18.02 i 25.02 (piątek), godz. 16:15-17:55 
 
Zajęcia będą odbywały się w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 60  
 

Warsztaty majsterkowania  –  
p. Maciej Wochowski 
 
Warsztaty majsterkowania: „Budujemy pociąg z 
wagonikiem- tektura, nakrętki” 
Wiek uczestników: 7-8 lat 
 
Grupa I 
14.02.2022 (poniedziałek), godz. 09:00-10:40 
21.02.2022 (poniedziałek), godz. 09:00-10:40 
 
Grupa II 
14.02 (poniedziałek), godz. 10:50-12:30 
21.02 (poniedziałek), godz. 10:50-12:30 
 
Grupa III 
15.02 (wtorek), godz. 09:00-10:40 
22.02 (wtorek), godz. 09:00-10:40 
 
Grupa IV 
15.02 (wtorek), godz. 10:50-12:30 
22.02 (wtorek), godz. 10:50-12:30 
 
Zajęcia będą odbywały się w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 27 w Warsztatowni. 
 
Uwagi: W zależności od możliwości proszę, żeby 
uczestnik przyniósł na warsztaty 8 plastikowych 
nakrętek tego samego rozmiaru. 
 

Warsztaty z Robotyki  – p. Joanna Bondaryk 
 
Na warsztatach dzieci pracują w parach. Każdy 
zespół otrzymuje jeden zestaw klocków LEGO® 
WeDo 2.0 oraz tablet.  
Dzięki pracy zespołowej dzieci uczą się komunikacji 
oraz współpracy.  
Na każdych zajęciach uczestnicy otrzymują nowy 
projekt robota do zbudowania i zaprogramowania.  
Po zakończonej pracy, każdy zespół przedstawia 
swój projekt w sposób merytoryczny i praktyczny 
na forum wszystkich uczestników.   
 
14.02. i 21.02. (poniedziałek)  
g. 15.55 – 17.35, 1 grupa (6-9 lat) 
g. 17.45 – 19.25, 2 grupa (9-12 lat) 
 
15.02. i 22.02. (wtorek) 
g. 15.00 – 16.40, 3 grupa (6-7 lat) 
g. 16.50 – 18.30, 4 grupa (7-8 lat) 
g. 18.40 – 20.20, 5 grupa (8-11 lat) 
 
17.02. i 24.02. (czwartek) 
g. 15.55 – 17.35, 6 grupa (6-7 lat) 
g. 17.45 – 19.25, 7 grupa (8-9 lat) 

Warsztaty z Robotyki  –  
p. Krystyna Lewandowska 
 
Na warsztatach uczestnicy będą mieli możliwość 
zbudowania i zaprogramowania własnych 
robotów.  
Poznają działanie silników i czujników, nauczą się je 
wykorzystywać do sterowania robotami.  
Poprzez zabawę poznają podstawy 
programowania, będą umiały stworzyć własny 
program sterujący robotem a także będą potrafiły 
go zmodyfikować zgodnie z własnymi 
oczekiwaniami.  
 
Ferie z Lego Spike Prime-   
Grupa I (9-10 lat) 
14.02 i 21.02 (poniedz.), godz. 10.00 – 11.40 
16.02 i 23.02 (środa), godz. 10.00 – 11.40 
18.02 (piątek), godz. 10.00 – 11.40 - ODWOŁANE 
25.02 (piątek), godz. 10.00 – 11.40 
 
Grupa II (9-10 lat) 
14.02 i 21.02 (poniedz.), godz. 11.50 – 13.30 
16.02 i 23.02 (środa), godz. 11.50 – 13.30 
18.02 (piątek), godz. 10.00 – 11.40 - ODWOŁANE 



 25.02 (piątek), godz. 11.50 – 13.30 
 
Ferie z Lego Mindstorms EV3 
Grupa III (11-13 lat) 
15.02 i 22.02 (wtorek), godz. 10.00-12.35 
17.02 (czwartek), godz. 10.00-12.35 - ODWOŁANE 
24.02 (czwartek), godz. 10.00-12.35 
 

Warsztaty Twórczego Przedszkolaka – 
p. Renata Radecka-Rusek 
 
Zabawy muzyczno-ruchowe, zabawy integracyjne, 
zabawy dydaktyczne, zadania plastyczne z 
wykorzystaniem różnorodnych materiałów i 
technik, zabawy ruchowe z rekwizytami. 
 
Wiek uczestników: 4-6 lat 
 
21.02.2022 w godz.9-11.35 (3h) 
23.02.2022 w godz.9-12.30 (4h) 
25.02.2022 w godz.9-12.30 (4h) 
 

Warsztaty Szachy na wesoło  – p. Anna 
Mrozińska 
 
SZACHY NA WESOŁO! 
 
Grupa 1  
Wiek od 6 lat, wtorek 22.02 godz. 9:00 – 10:40 
 
Grupa 2  
Wiek od 6 lat, wtorek 22.02 godz. 10:50 – 12:30 
 
Grupa 3 
Wiek od 6 lat, wtorek 22.02 godz. 12:40 – 14:20 
 

Warsztaty Szachy na wesoło  –  
p. Beata Symbor 
 
„Twórcze zabawy szachowe”  
Warsztaty mają służyć przełamywaniu schematów 
poznawczych i doskonaleniu oryginalności 
myślenia. Podczas spotkania dzieci będą 
rozwiązywać problemy szachowe w kreatywny 
sposób, tworząc przy tym własne strategie i nowe 
zasady organizacyjne.   
Wymagania:  
podstawowa znajomość poruszania się bierek, ich 
wartości; umiejętność rachowania i pisania; 
gotowość do współpracy i dobrej zabawy.  
 
Wiek uczestników: 7-9 lat  
 
Daty i godziny warsztatów: 24.02.2022 r. 
(czwartek) 15.00-16.40 
 
Warsztaty prowadzone w budynku Domu 
Sąsiedzkiego Nasze Ujeścisko - Centrum 
Aktywności Lokalnej, przy ul. Wadowickiej 5   
 

Warsztaty Karate  – p. Stanisław Łukowski 
 
Karate dzieci grupa młodsza 6-10 lat  
Zabawy ogólnorozwojowe, techniki karate ręczne i 
nożne w miejscu. Kształtowanie cech 
motorycznych, etykieta dojo. Podstawowe 
słownictwo treningu karate. 
 
Poniedziałek 21.02., godz. 10.00-10.45 
 
Karate dzieci grupa starsza 11-13 lat 
Zabawy ogólnorozwojowe, techniki karate ręczne i 
nożne w miejscu. Poruszanie się  
z technikami karate - kopnięcia i uderzenia. 
Kształtowanie cech motorycznych, etykieta dojo. 
Podstawowe słownictwo treningu karate. 
 
Poniedziałek 21.02., godz. 10.55-11.40 
 
Karate dzieci grupa młodzieżowa 14-19 lat 
Zabawy ogólnorozwojowe, techniki karate ręczne i 
nożne w miejscu. Poruszanie się  
z technikami karate - kopnięcia i uderzenia. 
Wykorzystanie technik karate  
w samoobronie. Kształtowanie cech motorycznych, 
etykieta dojo. Podstawowe słownictwo treningu 
karate. 
 
Poniedziałek 21.02., godz. 11.50-13.30 
Czwartek 24.02., godz. 09.00-10.50 
 
 
 



Warsztaty z akrobatyki  –  
p. Anna Lewandowska 
 
Tematyka warsztatów: gry i zabawy dla dzieci z 
elementami gimnastyki sportowej, kształtowanie 
sprawności ogólnej przez ćwiczenia zwinnościowo-
akrobatyczne, ćwiczenia rozciągające mięśnie 
posturalne. 
  
· PONIEDZIAŁEK 14.02. i 21.02. 
I grupa (5-6 lat), godz. 16:00 – 17:40 
II grupa (7- 8 lat), godz. 17:50 - 19:30 
 
· WTOREK 15.02. i 22.02.  
III grupa (9-10 lat), godz. 16:00 – 17:40 
IV grupa (11- 12 lat), godz. 17:50 - 19:30 
 
· ŚRODA 16.02. i 23.02.  
V grupa (13-14 lat), godz. 16:00 – 17:40 
VI grupa (14 – 16 lat), godz. 17:50 – 19:30 
 
 
 

Warsztaty z akrobatyki  –  
p. Dawid Węglarz 
 
· PONIEDZIAŁEK 14.02.2022r.  
I grupa (5-7 lat), godz. 09:00 – 10:40 
II grupa (8-10 lat), godz. 10:50 - 12:30 
III grupa (11-13 lat), godz. 12:40 - 14:20 
 
· WTOREK 15.02.2022r.  
IV grupa (wiek 13+), godz. 14:30 – 17:05 
 
· CZWARTEK 17.02.2022r.  
V grupa (11-13 lat), godz. 09:00 – 10:40 
 
· PONIEDZIAŁEK 21.02.2022r.  
I grupa (5-7 lat), godz. 10:00 – 11:40 
II grupa (8-10 lat), godz. 11:50 - 13:30 
III grupa (11-13 lat), godz. 13:40 - 15:10 
 
· WTOREK 22.02.2022r.  
IV grupa (wiek 13+), godz. 10:00 – 12:35 
 
· CZWARTEK 24.02.2022r.  
V grupa (11-13 lat), godz. 11:10 – 12:50 
 

Warsztaty krawieckie  – p. Mariola Krzepisz 
 
I grupa – 15.02.2022 (wtorek) 09:00-12:30 
Wiek 10-17 lat 
Temat: torby , torebki, pojemnik na biurko, 
organizer nad biurko ( zaawansowani uczestnicy 
mogą realizować własne projekty) 
 
 
II grupa – 16.02.2022 (środa) 09:00-12:30 
Wiek 10-17 lat 
Temat: czapki, opaski, kominy, rękawiczki 
(zaawansowani uczestnicy mogą realizować własne 
pomysły)  
 
 
III grupa – 22.02.2022 (wtorek) 09:00-12:30 
Wiek 10-17 lat 
Temat: Torby, torebki, kosmetyczki, piórniki, etui 
na telefon kształcie zwierzątek (zaawansowani 
uczestnicy mogą realizować własne projekty) 
 
 
IV grupa – 23.02.2022 (środa) 09:00-12:30 
Wiek 10-17 lat 
Temat: maskotki, pluszaki według własnego 
pomysłu, akcesoria w kształcie zwierzątek  
(zaawansowani uczestnicy mogą realizować własne 
pomysły) 
 

Warsztaty żeglarskie  – p. Beata Klonecka 
 
I grupa 
15.02.2022 - Wtorek 15:55-19:25 
 
II grupa 
22.02.2022 - Wtorek 15:55-19:25 
25.02.2022 – Piątek 15:55-20:20 
 
Warsztaty prowadzone w budynku ZSO nr 6 w 
Gdańsku.   
 



Warsztaty żeglarskie  – p. Tomasz Milczarek 
Gry i zabawy marynistyczne, prace bosmańskie, 
rozwijanie zainteresowań związanych  
ze sportami wodnymi 
Wiek uczestników 6-13 lat 
 
Grupa I Poniedziałek 14.02.2022r. w godzinach 
9.00-11.35 
 
Grupa II Poniedziałek 14.02.2022r. w godzinach  
11.45-13.25, 
 
Grupa III Wtorek 15.02.2022r. w godzinach  9.00-
12.30, 
 
Grupa I Poniedziałek 21.02.2022r. w godzinach 
9.00-11.35, 
 
 Grupa II Poniedziałek 21.02.2022r. w godzinach  
11.45-13.25, 
  
Grupa III Wtorek 22.02.2022r. w godzinach 9.00-
12.30. 
 
Warsztaty prowadzone w budynku ZSO nr 6 w 
Gdańsku.   
 
 

Warsztaty judo  – p. Katarzyna Furmanek 
 
· PONIEDZIAŁEK 14.02. 
I grupa (5-7 lat), godz. 09:00 – 10:40 
II grupa (10- 11lat), godz. 10:50 - 12:30 
III grupa, godz. 12:40 – 13:25 
 
· WTOREK 15.02.   
III grupa (8-9 lat), godz. 09:00 – 10:40 
IV grupa (12-13 lat), godz. 10:50 - 13:25 
 
· ŚRODA 16.02.   
I grupa (5-7 lat), godz. 09:00 – 10:40 
 
 
· CZWARTEK 17.02.   
IV grupa (12-13 lat), godz. 09:00 - 10:40 
 

Warsztaty żeglarskie  – p. Tomasz Ludka 
Wiek uczestników od 6 lat 
 
Grupa I Poniedziałek 14.02.2022r. w godzinach 
9.00-11.35 
 
Grupa II Poniedziałek 14.02.2022r. w godzinach  
11.45-13.25, 
 
Grupa III Wtorek 15.02.2022r. w godzinach  9.00-
12.30, 
 
Grupa I Poniedziałek 21.02.2022r. w godzinach 
9.00-11.35, 
 
 Grupa II Poniedziałek 21.02.2022r. w godzinach  
11.45-13.25, 
  
Grupa III Wtorek 22.02.2022r. w godzinach 9.00-
12.30. 
 
Warsztaty prowadzone w budynku ZSO nr 6 w 
Gdańsku.   
 
 
 
 

Warsztaty ceramiczne – p. Marcin Grzęda 
 
Sztuka użytkowa -naczynia i przedmioty codziennej 
potrzeby w artystycznym wykonaniu. 
 
 
Grupa1 
24 II 2022, godz. 15:55 -17:35 
Grupa2 
24 II 2022, godz. 17:45- 19:25 
Grupa3 
25 II 2022, godz. 15:00-17:35 
Grupa4 
25 II 2022, godz. 17:45- 19:25 
 



Warsztaty filmowe – p. Sławomir Witek 
 
W ramach praktycznych warsztatów realizowana 
będzie krótka scenka filmowa. Podczas jej realizacji 
uczestnicy poznają podstawowe pojęcia języka 
filmowego. Zajęcia obejmują pracę z kamerą, 
dźwiękiem i montaż w artystycznym wykonaniu. 
 
Grupa1 
16.02.2022, godz. 13:00 -14:40 
Grupa2 
16.02.2022, godz. 14:50- 16:30 
Grupa3 
17.02.2022, godz. 09:00-10:40 
Grupa4 
17.02.2022, godz. 10:50- 13:25 
 

Warsztaty nauki gry na gitarze klasycznej –  
p. Paweł Robak 
 
Grupa A (początkująca, wiek 8- 12 lat)  
14.02. i 21.02. (poniedz.), godz. 09.00 - 10.40 
17.02. i 24.02. (czwartek), godz. 09.00 - 10.40 
 
Grupa B (początkująca, wiek 13- 18 lat)  
14.02. i 21.02. (poniedz.), godz. 10.50 - 12.30 
16.02. i 23.02. (środa), godz. 09.00 - 10.40 
 
Grupa C (zaawansowana), wiek od 8 lat 
14.02. i 21.02. (poniedz.), godz. 12.40 - 13.25 
16.02. i 23.02. (środa), godz. 10.50 - 12.30 
18.02. i 25.02. (piątek), godz. 09.00-10.40 
 

Warsztaty dziennikarskie- p. Justyna 
Wołoszyk-Brzezińska 
 
Doszukujesz się drugiego dna i analizujesz 
rzeczywistość? Nie do końca wierzysz we wszystko, 
na co trafiasz w sieci? Z pewnością coś w tym jest! 
Dołącz do pracowni krytycznego myślenia i razem  
z nami badaj zjawiska współczesnego świata.  
Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej na temat 
social mediów, fenomenów społeczno-kulturowych 
czy panujących trendów, to jest to miejsce dla 
Ciebie. Badamy fake newsy, obalamy współczesne 
mity i analizujemy teorie spiskowe. Czytamy, 
oglądamy, piszemy i dyskutujemy o tym,  
co widzimy i myślimy. 
 
Grupa 1 od lat 15 
17.02.2022, godz. 17:45-19:25 
18.02.2022 godz. 17:45-19:25 
25.02.2022, godz. 17:45-19:25 
 
 
 
 
 
 
 

Warsztaty literackie- gry i zabawy w 
twórczym pisaniu- p. Justyna Wołoszyk-
Brzezińska 
 
Na tych zajęciach mówimy, co ślina na język 
przyniesie i rzucamy słowa na wiatr. Wymyślamy 
niestworzone historie, a bohaterów naszych 
przygód wikłamy w sytuacje, o których nam się 
nawet nie śniło. Rozwijamy wyobraźnię, ćwiczymy 
twórcze myślenie i uczymy się panować nad 
słowami. Eksperymentujemy z językiem do granic 
możliwości. Piszemy również o snach, przyszłości,  
a nawet o końcu świata i ekologii. 
 
Grupa 2 od lat 8 
18.02.2022, godz. 15:55-17:35 
23.02.2022, godz. 15:55-17:35 
25.02.2022, godz. 15:55-17:35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



UWAGA!!! 

W Pałacu Młodzieży w Gdańsku w czasie ferii zimowych 2022 odbędzie się 

Turniej Szachowy „Zima 2022” 

Wiek uczestników: od 6 lat do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, bez kategorii szachowej oraz 
z kategorią V i IV. 

Na turnieju będzie można zdobyć i podwyższyć kategorię szachową!!! 

 

Sobota 26.02.2022 

9:00-15:00   (5 rund tempem 30 minut), sala nr 17 

 

Zapisy telefoniczne w sekretariacie!!! 

Prośba do uczestników o przybycie 15 minut przed rozpoczęciem turnieju, tj. o godz. 8:45!!!  

 

 

 

 


