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I TYDZIEŃ FERII 12.02 – 16.02.2018r. 
Wiek uczestników: od 9 lat 
Liczba miejsc: do 10 
Godziny zajęć: poniedziałek - piątek 10:00 – 13:00 
Odpłatność: 60 zł

„Cudaki zwierzaki- Czyli proste szyCie umila żyCie”

PORTRET - Warsztaty fotograficzne                                     9

ośrodek kultury „ziemowit”
25-642 Kielce, ul. Mieszka I 79, 
tel. 41 345 20 63,  
e-mail: ziemowit@zameczek-kielce.pl   
www.ziemowit-kielce.pl

12.02. 2018 (poniedziałek)- godz. 10:00 - 13:00
Zapoznanie z techniką.
13.02. 2018 (wtorek)- godz. 10:00 - 13:00
Wykonanie projektu i rozpoczęcie pracy
14.02. (środa)-  godz. 10:00 - 13:00
Ręczne zszywanie elementów.
15.02. (czwartek)-  godz. 10:00 - 13:00
Kontynuacja pracy.
16.02. (piątek)-  godz. 10:00 - 13:00
Zakończenie pracy, prezentacja.

Warsztaty plastyczne pod kierunkiem instruktora Zameczkowej sekcji 
Plastycznej i Galerii „Art. Styl” Barbary Żelaznej. Wszyscy wiemy, 
że najprzyjemniej w zimowy czas przytulić się do czegoś 
mięciutkiego i kolorowego. Dodatkową frajdą 
jest własnoręczne wykonanie Przytulanki, która 
może utulić do snu. Na proponowanych warsz-
tatach będziemy wykonywać ręcznie  poduchę 
zwierzaka, która połączy techniki szycia, pro-
stego wyszywania, naszywania oraz malowa-
nia markerami do tkanin.

Plan warsztatów

ZiMOwE ATELiER 
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I TYDZIEŃ FERII 12.02 - 15.02.2018r.
Wiek uczestników: od15 lat 
Liczba miejsc: 12
Godziny zajęć:  
poniedziałek – czwartek 16:00 – 
17:00
Odpłatność: wstęp wolny

Zajęcia pod kierunkiem  
instruktora Zameczkowej 
Szkoły Tańca Katarzyny Oleś.  
Taniec i fitness w jednym!   

LATinO EnERgY MARATOn

wARsZTATY TAnECZnE  „DAnCEMix” (DisCO, fUnKY, 
hip-hop, jazz – dla poCzątkująCyCh).

Warsztaty pod kierunkiem instruktora Zameczkowej Szkoły Tańca  
Katarzyny Oleś. Na zajęciach uczestnicy poznawać będą podstawowe 
kroki poszczególnych tańców, a także 
krótkie układy choreograficzne opar-
te na różnych technikach. Warsztaty 
przeznaczone dla dzieci i młodzieży 
szkolnej.

I TYDZIEŃ FERII 12.02 - 15.02.  
2018r.
Wiek uczestników: od 7 lat 
Liczba miejsc: 12
Godziny zajęć: 
poniedziałek – czwartek 10:00 – 11:00 
Odpłatność: wstęp wolny

ZimOWe WarsZTaTY TanecZne Z a p r a s z a m y  
na 4 dni intensywnego wysiłku w rytmach Latino. Latino Energy Mara-
ton to propozycja dla osób, które kochają gorące rytmy a jednocześnie 
chcą poprawić swoją kondycję i sprawność bez względu na wiek i płeć. 
Krótkie choreografie, które zawierają elementy salsy, merengue, sam-
by, cha-chy pozwolą każdej osobie wyrzucić z siebie pozytywną energię, 
dobrze bawić się w tańcu i jednocześnie zadbać o swoją kondycję oraz 
sylwetkę!  Każde zajęcia zakończone będą 15 min. ćwiczeniami popra-
wiającymi gibkość oraz wzmacniającymi mięśnie brzucha, pleców i nóg.
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DLA ZAAwAnsOwAnYCh

Warszty Breakdance i Hiphop dla początkujących.Warsztaty pod 
kierunkiem instruktora Zameczkowej sekcji Breakdance piotra 
sikory. Zajęcia zakładają zajęcia z rytmiki i rozumienia muzyki, kre-
atywnych technik rozwoju własnego stylu, foundation moves (toprocks, 
footworks, drops, freezes), powermoves.

I TYDZIEŃ FERII  12.02 – 15.02  2018r.
Wiek uczestników: od 12 lat 
Liczba miejsc: 15
Godziny zajęć:  poniedziałek – czwartek 18.00 – 19.00 
Odpłatność: wstęp wolny

ZiMOwE wARsZTATY BREAKDAnCE i hiPhOP 
dla poCzątkująCyCh

I TYDZIEŃ FERII    
12.02 – 15.02  2018r.
Wiek uczestników: od 12 lat 
Liczba miejsc: 15
Godziny zajęć:  
poniedziałek – czwartek  
19.00 – 20.00
Odpłatność: wstęp wolny

Warsztaty pod kierunkiem instruktora Zameczkowej sekcji Break-
dance Piotra Sikory z udziałem tancerzy z formacji „Broken Glass 2”

ZiMOwE wARsZTATY BREAKDAnCE i hiPhOP 

Warsztaty wokalne pod kierunkiem Grażyny Łobaszewskiej oraz 
instruktora Zameczkowego Studia Piosenki Andrzeja Wolskiego. 
Zajęcia zakładają dobór i interpretację repertuaru, ćwiczenia dykcji, 
przepony i głosu. Podsumowaniem warsztatów będzie wspólny kon-
cert uczestników w sali kameralnej Domu kultury „Zameczek”.

fERYJnE sTUDiO PiOsEnKi 

I TYDZIEŃ FERII    12.02 – 16.02.2018r.  
Wiek uczestników: od 10 lat
Liczba miejsc: 15
Godziny zajęć: poniedziałek – czwartek 9:00 - 16:00,  
piątek 09.00 – 12.00
Odpłatność: 70 zł

To jedna z najwybitniejszych po-
staci polskiej wokalistyki. Należy 
do nielicznego grona muzyków, których nikt nie śmie porównywać z in-
nymi i sugerować naśladownictwa. 
Nie sposób wyliczyć festiwali w których brała udział i gdzie została nagro-
dzona. Jest wzorem dla rzeszy młodych, marzących o karierze wokalistek  
i wokalistów. Piosenki, które pani Grażyna zaśpiewała, są podziwiane od 
lat, i należą do klasyki polskiej piosenki.

warsztaty wokalne z Grażyną Łobaszewską  
i Andrzejem wolskim

GRAŻYnA ŁOBASZEWSKA

andrzej Wolski - muzyk, kompozytor, aranżer, wokalista, producent 
nagrań, nauczyciel. Prowadzi zajęcia wokalne z młodzieżą w DK „Za-
meczek” ucząc śpiewu. Jego podopieczni zdobywają liczne nagrody na 
zagranicznych i ogólnopolskich festiwalach. Komponuje muzykę dla 
wydawnictw szkolnych dla dzieci i młodzieży, współpracując z jednym  
z największych wydawnictw, kieleckich MAC Edukacja. Uczestniczy także 
jako juror w wielu festiwalach ogólnopolskich i międzynarodowych. Na 
Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej jest jednym z najbar-
dziej cenionych instruktorów pracujących z solistami i zespołami. 
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ZiMOwE wARsZTATY TAnECZnE 
z zameCzkową szkoŁą tańCa – Grupy 

średniozaawansowane
Warsztaty pod kierunkiem instruktora Zameczkowej Szkoły Tańca 
Katarzyny Oleś przeznaczone dla stałych grup turniejowych Zameczko-
wej Szkoły Tańca. Na zajęciach uczestnicy będą doskonalić swoje umie-
jętności taneczne oraz pracować nad poprawą kondycji, siły i sprawności 
fizycznej.
II TYDZIEŃ FERII    19.02 -  23.02.2018r.
Odpłatność: wstęp wolny
GODZInY ZAJĘĆ:  
Poniedziałek (19 II)
Godz. 16.00 – 20.00 Zameczkowa Szkoła Tańca – grupy stałe 
+ practise
Wtorek (20 II)
Godz. 17.00 – 18.00 senior Hobby – Taniec Towarzyski
Godz. 18.00 – 20.15 Zameczkowa Szkoła Tańca – grupy stałe
Środa (21 II)
Godz. 16.00 – 19.00 Practise
Czwartek (22 II)
Godz. 16.00 – 17.00 senior Hobby – Taniec Towarzyski
Godz. 17.00 – 20.15 Zameczkowa Szkoła Tańca – grupy stałe
Piątek (23 II)
Godz. 15.30  - 17.30 Practise

12.02 (poniedziałek) 
9:00 – 10:00 
Spotkanie organizacyjne, rozśpiewanie.
10:00 – 16:00 
Zajęcia z Grażyną Łobaszewską i Andrzejem Wolskim. 
Ćwiczenia dykcyjne, rozgrzewka aparatu mowy. Ćwiczenia artykulacyj-
ne i usprawniające mechanikę aparatu mowy. Ćwiczenia poprawiające 
wyrazistość mowy. Ćwiczenia oddechowe (uruchamiające oddychanie 
przeponowo – żebrowe). Co to jest „oddychanie przeponą” – szczegóło-
we wyjaśnienie właściwego procesu oddechowego. Ćwiczenia fizyczne 
kształtujące właściwy sposób oddychania. Dobór nowego repertuaru  
do nauki. 
13.02– 15.02 (wtorek-czwartek) 
9:00 – 16:00 
Zajęcia z Grażyną Łobaszewską i Andrzejem Wolskim. Ćwiczenia dyk-
cyjne i oddechowe. Prezentacja nowych piosenek. Interpretacja, ruch 
sceniczny.
16.02 (piątek) 
9:00 – 12:00 
Ćwiczenia dykcyjne i oddechowe. Prezentacja nowych piosenek. Inter-
pretacja, ruch sceniczny.
 
12:00 – sala kameralna Dk „Zameczek” – wstęp wolny
Finałowy koncert uczestników warsztatów z udziałem Grażyny  
Łobaszewskiej.

Plan warsztatów

PORTRET - wARsZTATY  
fOTOgRAfiCZnE 

Warsztaty fotograficzne pod kierunkiem instruktora DK „Zameczek” 
Marcina Michalskiego. poznają podstawy kompozycji oraz modelowa-
nia światłem, podstawy edycji zdjęć  w programie PHOTOSHOP. Będą 
mieli okazję pracować  w atelier fotograficznym z profesjonalnymi lam-
pami studyjnymi i wydrukują swoje prace na papierze fotograficznym.

II TYDZIEŃ FERII    19.02 – 20.02.2018r.
Wiek uczestników: od 14 - 18 lat 
Liczba miejsc: 6
Godziny zajęć: 11.00 – 15.00
poniedziałek – wtorek 
Odpłatność: 40 zł

pOrTreT - WarsZTaTY FOTOGraFicZne 
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OŚRODEK KULTURY „ZIEMOWIT”
Filia Domu Kultury „Zameczek”
Kielce, ul. Mieszka I 79, tel. 41 345 20 63
e-mail: ziemowit@zameczek-kielce.pl 
www.ziemowit-kielce.pl

Feryjne spotkania ze sztuką

Godziny zajęć: 
12.02 - 16.02.2018 r.   godz. 10.00 -14.00
19.02 - 23.02.2018 r.   godz. 10.00 -14.00
Instruktorzy prowadzący:  Marlena Major, Paweł Okła, Krzysztof Kruk
Liczba uczestników: do 25 osób
Wiek uczestników: od 6 do 12 lat 
Opieka nad dziećmi: 8.00 – 10.00 ; 14.00 – 16.00
Odpłatność: 100 zł za jeden tydzień

zabawy ze sztuką – sztuka zabawy
Celem warsztatów jest:
• Przekazanie podstawowej wiedzy z dziedziny plastyki, muzyki i filmu
• Rozbudzenie fantazji, ruchu oraz zdolności manualnych
• Rozwijanie talentów i ekspresji twórczej 
• Uwrażliwienie na piękno

I TYDZIEŃ FERII

I DZIEŃ – Poniedziałek  - 12.02.2018 r.   godz. 10.00 – 14.00
• Bezpieczne ferie  - spotkanie z policjantem
• Galerii BWA – gra edukacyjna, zajęcia origami   
• Rezerwat Kadzielnia – Lodospad 

II DZIEŃ – Wtorek  - 13.02.2018 r.  godz. 10.00  – 14.00
• Zajęcia w ośrodku
• Spektakl w Teatrze Lalki i Aktora Kubuś 
„ My się mamy nie słuchamy ”
• Zimowe plenery Parku Miejskiego

III DZIEŃ – Środa  - 14.02.2018 r.  godz. 10.00 – 14.00
• Zajęcia w ośrodku
• Wyjazd na basen „ OLIMPIC ” w Strawczynie
• Zabawy i gry świetlicowe

IV DZIEŃ – Czwartek - 15.02.2018 r.  godz. 10.00 – 14.00
• Zajęcia w ośrodku

II TYDZIEŃ FERII

 I DZIEŃ – Poniedziałek  - 19.02.2018 r.  godz. 10.00 – 14.00
• Zajęcia w ośrodku
• Zajęcia edukacyjne – Muzeum Dialogu Kultur
• Wizyta w Parkowej Ptaszarni

II DZIEŃ – Wtorek  - 20.02.2018 r.  godz. 10.00  – 14.00
• Zajęcia w ośrodku
• Wizyta w Geoparku Kielce kapsuła 5D.
• Warsztaty tematyczne

III DZIEŃ – Środa  - 21.02.2018 r.  godz. 10.00 – 14.00
• Zajęcia w ośrodku
• Wyjazd na basen „ OLIMPIC ” w Strawczynie 
• Zabawy i gry świetlicowe

IV DZIEŃ – Czwartek - 22.02.2018 r.  godz. 10.00 – 14.00
• Zajęcia w ośrodku
• Spektakl w Teatrze Lalki i Aktora Kubuś 
„ O Rybaku i Złotej Rybce ”
• Wizyta w Manufakturze Magii Karmelu

V DZIEŃ – Piątek - 23.02.2018 r.  godz. 10.00 – 14.00
• Zajęcia w ośrodku
• Seans filmowy w kinie 
• Powrót i podsumowanie 2-go tygodnia warsztatów artystycznych

• Wizyta w Papugarni w Kielcach 
• Stadion Leśny  -  tropami zwierząt 

V DZIEŃ – Piątek - 16.02.2018 r.  godz. 10.00 – 14.00
• Zajęcia w ośrodku
• Seans filmowy w kinie 
• Powrót i podsumowanie 1-go tygodnia warsztatów artystycznych



OŚRODEK KULTURY „ZIEMOWIT”
Filia Domu Kultury „Zameczek”

Kielce, ul. Mieszka I 79, tel. 41 345 20 63
e-mail: ziemowit@zameczek-kielce.pl 

www.ziemowit-kielce.pl

DOm kULTUrY „ZamecZek”
25-365 Kielce, ul. Słowackiego 23

tel. 41/36 76 301, fax. 41/36 76 979 
e-mail: sekretariat@zameczek-kielce.pl    

www.zameczek-kielce.pl

Serdecznie zapraszam do skorzystania  
z oferty programowej naszej instytucji  

pn.:  Ferie z Zameczkiem 2018

Dyrektor Domu Kultury „Zameczek” 
Teresa Wołczyk-Rosołowska


