
 

PROGRAM 
letnich warsztatów artystycznych  

w Gryfinie 

 

 
 

 

 
termin 

 
Pałacyk pod Lwami 
godz. 10.00-11.30 
(zapisy: 91 416 29 50) 

 
budynek przy Szczecińskiej 17 

godz. 11.45-13.15 

 
25-29 czerwca 

 

warsztaty plastyczne: 
„z Bzzz…y” 

Małgorzata Ragan 
instruktor pracowni plastycznej GDK 

 
Zajęcia kierowane są do dzieci w wieku od  

7. roku życia. W czasie warsztatów będziemy 
wykonywać duże formy przestrzenne 
mieszkańców pól i łąk w wyśmienitej 

atmosferze pleneru. 
PS. Zamówiłam piękną pogodę  

Ilość miejsc ograniczona, obowiązują 
wcześniejsze zapisy telefoniczne). 

 

 
2-6 lipca 

 

warsztaty turystyczne: 
„Gryfino wczoraj i dziś” 

 
Kamilla Gadomska 

instruktor koła turystycznego GDK 
 

 
Dzięki wędrówce po naszym mieście, 

uczestnicy warsztatów będą mieli szansę 
poznać historię, zabytki, legendy i przyrodę 

Gryfina. Zapraszam dzieci w wieku od 7 do 12 
lat. 

Ilość miejsc ograniczona, obowiązują 
wcześniejsze zapisy telefoniczne). 

warsztaty wokalne: 
„Wakacyjne spotkania  
z piosenką” 
Jolanta Romanowska 
instruktor zespołów wokalnych Ad Hoc+, Desire, 
Cantare, Teens i AnNaO 

 
Do udziału w zajęciach zapraszam wszystkich 
chętnych, ale szczególnie dzieci - uczniów 
szkół podstawowych. Uczestnicy poznają 
zasady poprawnego śpiewu, wezmą udział w 
różnorodnych ćwiczeniach i zabawach. 
Przygotują też wybrane przez siebie piosenki, 
które zaprezentują zgromadzonej 
publiczności (rodzinom i przyjaciołom) 
podczas końcowego koncertu.  

 
9-13 lipca 

 

warsztaty teatralne: 
„Teatr w nas” 

Janusz Janiszewski 
instruktor Teatru Uhuru i Teatru Eliksir 

 
W trakcie zajęć odkryjemy teatr w sobie. 

Proponuję warsztaty twórcze od 
improwizacji do spektaklu, ćwiczenia 

aktorskie, etiudy teatralne i tworzenie 
scenariusza. Zajęcia dla młodzieży w wieku 

gimnazjalnym, uczniów szkół średnich, 
studentów i seniorów. 

Ilość miejsc ograniczona, obowiązują 
wcześniejsze zapisy telefoniczne).  

warsztaty plastyczne: 
„Plastyczne tajemnice” 
Aneta Kopystyńska 
instruktor Pracowni Plastycznej Jedwab 

 
Zapraszam na spotkanie z formą, fakturą i 
kolorem. Uczestnicy warsztatów wezmą 
udział w kreatywnych zajęciach, tworząc 
trójwymiarowe prace z kartonów, włóczki i 
gąbki kuchennej. Poznają również różne 
techniki malarskie z zastosowaniem 
niekonwencjonalnych narzędzi malarskich. 



 
16-20 lipca 

 

warsztaty plastyczne: 
„Wakacyjny komiks” 

Karina Tyła 
instruktor Pracowni Plastycznej Tęcza 

 
Opowiemy pewną historię w sposób 

malarski. Być może z bajki, być może własną, 
z dziećmi w wieku od 7. roku życia, w 

inspirującej i mającej własny charakter 
pracowni plastycznej lub plenerze wokół 

pałacyku. 
Ilość miejsc ograniczona, obowiązują 

wcześniejsze zapisy telefoniczne). 

warsztaty taneczne: 
„Taneczne wakacje” 
Eliza Hołubowska 
instruktor Teatru Tańca EGO VU 

 
Zapraszam na zajęcia dzieci i młodzież. 
Proponuję tydzień z tańcem, by pobawić się 
ruchem, rytmem i obudzić w sobie potencjał 
artystyczny. Podczas zajęć pojawi się 
możliwość poznania różnych technik 
tanecznych i stworzenie swojej etiudy 
tanecznej. 

 
23-27 lipca 

 

 warsztaty makramy: 
„Spotkanie z makramą” 
Maria Witkowska 
instruktor GDK 

 
Zapraszam dzieci od 8. roku życia i młodzież 
do zapoznania się z jedną z najstarszych 
technik rękodzielniczych jaką jest makrama. 
Sploty, węzełki, wiązania towarzyszą nam na 
każdym kroku. Makrama, jako sztuka 
wiązania sznurków wymaga cierpliwości, ale 
daje wiele możliwości tworzenia pięknych 
ozdób, dekoracji i biżuterii. 

 
30 lipca -  

3 sierpnia 
 

 warsztaty recytatorskie: 
„O zasadach sztuki żywego słowa”  
Maria Piznal 
instruktor Grupy Teatralnej Gliptykos  oraz koła 
recytatorskiego 

 
Zajęcia adresowane są do osób lubiących 
recytować wiersze i prozę. Uczestnicy 
warsztatów poznają tajniki sztuki recytacji i 
podejmą działania twórcze. Będą ćwiczenia 
związane z niezbędnymi w sztuce 
recytatorskiej umiejętnościami („ABC 
młodego recytatora”) m.in. emisją głosu, 
dykcją i artykulacją, interpretacją wybranych 
utworów, oddechem przeponowym, 
świadomością ciała oraz zachowaniem się 
podczas recytacji. Warsztaty recytatorskie 
będą również okazją do świetnej zabawy, 
dającej wiele satysfakcji. 

 
6-10 sierpnia 

 

 warsztaty plastyczne: 
„W roli głównej papier czerpany” 
Elżbieta Narzekalak 
instruktor Pracowni Plastycznej Deseń 

 
W ramach spotkań uczestnicy warsztatów 
poznają technikę papieru czerpanego oraz 
możliwości  artystycznych wypowiedzi na 
bazie samodzielnie wykonanych kartkach 
papieru czerpanego. 

 
20-24 sierpnia 

 

warsztaty filmowe: 
„Pocztówka z Gryfina” 

Piotr Ostrowski 
instruktor Studia Filmowego GDK 

 

 



Pracownia filmowa zaprasza na warsztaty 
dzieci od 8. roku życia. Uczestnicy zajęć 

nakręcą na profesjonalnej kamerze wideo 
film zatytułowany „Pocztówka z Gryfina”. 

Następnie zmontują go przy pomocy 
komputerowego programu, by w efekcie 

końcowym otrzymać płytę DVD z 
własnoręcznie przygotowanym filmem. 

Ilość miejsc ograniczona, obowiązują 
wcześniejsze zapisy telefoniczne). 

 
27-31 sierpnia 

 

warsztaty teatralne: 
„Ale cyrk” 

Dorota Krutelewicz-Sobieralska 
instruktor Teatru Tespisek, Teatru Kameleon, 

Teatru Kurtynka oraz koła recytatorskiego 

 
Zapraszam na warsztaty teatralne dla dzieci w 

wieku szkolnym. Uczestnicy zajęć będą 
przygotowywać przedstawienie, które 

zostanie pokazane publiczności ostatniego 
dnia naszych spotkań. 

Ilość miejsc ograniczona, obowiązują 
wcześniejsze zapisy telefoniczne). 

 

 


