
 

 

 

Twórcze wakacje 2016 
w Gryfińskim Domu 

Kultury 
 

 
 

 

 

 
termin 

Gryfiński Dom Kultury 
ul. Szczecińska 17 

(każdy cykl zajęć od poniedziałku do piątku 
w godz. od 10.00 do 12.00) 

Pałacyk pod Lwami 
ul. Chrobrego 48 

(każdy cykl zajęć od poniedziałku do piątku w godz. 
od 12.15 do 14.15) 

4 - 8 lipca warsztaty taneczne: 
"Baw się i tańcz!" 

Iga Wiśniewska 
instruktor Zespołu Tańca Współczesnego Fajber Flex 

Warsztaty przeznaczone dla dzieci w 
wieku 9-15 lat, na których poprzez zabawę 

i inne formy ruchowe będziemy uczyć się 
pracy swojego ciała. W programie m.in. 

opowiadanie historii ruchem, wcielanie się 
w postacie, ćwiczenia na koordynację 

mięśniowo-ruchową, poddanie się  
bodźcom zewnętrznym oraz na 

przełamanie zahamowań w tańcu. 

warsztaty filmowe: 
"Pierwszy profesjonalny film" 
Piotr Ostrowski 
instruktor Studia Filmowego GDK 

Jeśli chcesz porozmawiać na temat 
gatunków filmowych i in. zagadnień 
związanych z filmem i nauczyć się obsługi 
profesjonalnej kamery video, to są to 
warsztaty dla Ciebie. W czasie 
pięciodniowych spotkań zrealizujemy 
nagranie video zdjęć do krótkiego filmu  
o Gryfinie, sondy ulicznej lub wywiadu na 
wybrany temat. Zapraszam dzieci i młodzież 
od 10. roku życia. 

11 -15 lipca warsztaty plastyczne: 
"Malowanie i sklejanie" 

Aneta Kopystyńska 
instruktor Pracowni Plastycznej Jedwab 

W czasie spotkań skupimy się na 
malowaniu różnymi technikami w 

połączeniu z technika artystyczną - 
kolażem, polegającą na formowaniu 

kompozycji z różnych materiałów  
i tworzyw. 

 

18 - 22 lipca warsztaty wokalne: 
"Wakacyjne spotkanie z piosenką" 

Jolanta Romanowska 
instruktor zespołów Ad Hoc, Desire, SB i Cantare 

Do udziału w zajęciach zapraszam 
wszystkich chętnych, ale  szczególnie 

dzieci w wieku 8-13 lat.  W ramach zajęć 
dzieci będą mogły zapoznać  się 

 z zasadami poprawnego śpiewu, brać 
udział w różnorodnych ćwiczeniach  

i zabawach. Przygotują też wybrane przez 
siebie piosenki -  po jednej indywidualnie 
oraz jedną zespołowo, które będą mogły 

zaprezentować zgromadzonej publiczności 
(rodzinom i przyjaciołom) podczas 

finałowego minikoncertu. 

 



25 - 29 lipca warsztaty makramy: 
"Sznurkowy zawrót głowy" 

Maria Kruszyńska 
instruktor 

Podczas warsztatów dzieci poznają techn-
iki wiązania sznurków metodą makramy. 

Będziemy wykorzystywać naturalne 
materiały: sznurki jutowe, bawełniane, 

dratwę oraz drewniane elementy 
ozdobne. W czasie zajęć będziemy 

wykonywać większe formy makramowe, 
które będą mogły stanowić np. wiszące 

elementy dekoracyjne, a także mniejsze 
ozdoby biżuteryjne jak np. bransoletki czy 

wisiory. Zajęcia dla dzieci od 8 lat. 

warsztaty turystyczne: 
"Tajemniczy świat przyrody i podróży" 
Kamilla Gadomska 
instruktor koła turystycznego GDK 

Główną tematyką zajęć będzie szeroko 
rozumiana przyroda: rośliny i zwierzęta. 
Uczestników warsztatów czekają specjalne 
przyrodnicze quizy. Spróbujemy też 
wykonać mapy Polski, odbędziemy gry  
i zabawy w terenie i specjalną grę miejską  
w Gryfinie. Proponowany wiek uczestników 
to 7-10 lat. 

1 - 5 sierpnia warsztaty teatralne: 
"Piechotą na księżyc" 

Krzysztof Gmiter 
instruktor Teatru 6 i PÓŁ 

Warsztaty dla dzieci i młodzieży w wieku 
od 10 do 16 lat. W programie gry i zabawy 

teatralne rozwijające wyobraźnię  
i myślenie abstrakcyjne. Nie zabraknie też 

zabaw opartych na improwizacji. 

warsztaty teatralne: 
"Teatr w nas – poszukiwanie własnej 
kreatywności" 
Janusz Janiszewski 
instruktor Teatru Uhuru i Teatru Eliksir 

Zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej, licealnej 
i osób dorosłych. Proponuję ćwiczenia 
kształtujące ekspresję sceniczną, 
improwizacje teatralne i badanie własnych 
możliwości twórczych. 

8 - 12 sierpnia warsztaty taneczne: 
"Kolory tańca" 

Eliza Hołubowska  
instruktor Teatru Tańca EGO VU 

Zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży 
powyżej 8. roku życia. Planuję zabawy 

ruchowe i naukę podstaw tańca klasyczne-
go, współczesnego i nowoczesnego, które 

służą poznaniu specyfiki poszczególnych 
technik tańca. Poprzez ruch i taniec 

kształtujemy postawę ciała, wzmacniamy 
mięśnie, poprawiamy gibkość  

i koordynację wzrokowo-ruchową.  
Dzięki improwizacji ruchowej rozwijamy 

wyobraźnię i kreatywność. Zajęcia 
taneczne to wszech-stronny rozwój  

i świetna zabawa. 

warsztaty plastyczne: 
"Wesołe portrety w 3D" 
Karina Tyła  
instruktor Pracowni Plastycznej Tęcza 

Zapraszam na warsztaty, w czasie których 
wykonamy wesołe autoportrety oraz 
portrety collage w 3D. Liczę na waszą 
kreatywność i wspaniałe autorskie pomysły 
i nowatorskie rozwiązania plastyczne. 
Zapowiada się radosna zabawa z dużym 
dystansem do samego siebie. 

16 - 19 sierpnia warsztaty plastyczne: 
"W głównej roli: papier czerpany" 

Elżbieta Narzekalak 
instruktor Pracowni Plastycznej Deseń 

W ramach wakacyjnych spotkań 
proponuję warsztaty papieru czerpanego. 
Wiecie co to jest pulpa? Albo jak powstaje 

papier? Czy przy produkcji papieru 
wykorzystuje się wałek? Tyle pytań i tyle 

odpowiedzi czeka na was podczas naszych 
papierowych  warsztatów. Będziemy 
tworzyć od podstaw papier ozdobny  

z elementami roślin i kwiatów. Zapraszam 
dzieci od 6. roku życia. 

warsztaty plastyczne: 
"Filcem malowane" 
Małgorzata Ragan 
instruktor pracowni plastycznej 

Przy zastosowaniu wełny do filcowania oraz 
dość nietypowego podobrazia, jakim jest 
gaza, powstaną przepiękne obrazy właśnie 
filcem malowane. Bajecznie kolorowe, być 
może o tematyce ptasiego gaju. 
Serdecznie zapraszam wszystkich  
w wakacyjnym nastroju. To nie wszystko! 
Będziemy jeszcze tworzyć portrety rodzinne 
w wyjątkowych ramach. 



22 - 26 sierpnia warsztaty teatralne: 
"ABC młodego aktora" 

Maria Piznal  
instruktor Grupy Teatralnej Gliptykos, Zespołu 

Teatralnego To My i Teatru Jednego Aktora 

Warsztaty teatralne adresowane do 
młodzieży gimnazjalnej oraz licealnej. 

Uczestnicy zajęć będą mieli okazję poznać 
tajniki sztuki aktorskiej. Przećwiczą trening 

aktorski, na który złożą się ćwiczenia 
oddechowe, głosowe, dykcyjne  

i interpretacyjne, do tego elementy 
rytmiki, ćwiczenia ruchowe, praca  

z przedmiotem i przestrzenią, ćwiczenia 
rozbudzające wyobraźnię i rozwijające 
kreatywność. Uczestnicy zgłębią także 

tajniki metaforyki znaków teatralnych oraz 
konstrukcji scenariusza w oparciu  

o wybrany utwór.  

warsztaty teatralne: 
"Wierszowisko" 
Dorota Krutelewicz-Sobieralska 
instruktor Teatru Tespisek, Kameleon, koła 
recytatorskiego i Teatru Jednego Aktora 

Dzieci w wieku szkolnym zapraszam do 
udziału w "Wierszowisku". W czasie pięciu 
spotkań uczestnicy zabawy będą 
przygotowywać małe widowisko, które 
zostanie pokazane ostatniego dnia 
warsztatów. 

 

 


