
 

 

                 

 

 Dom Kultury „Zameczek” wraz z filią tj. Ośrodkiem Kultury „Ziemowit” 

zapraszają do skorzystania z oferty programowej w ramach organizowanego 

przez Miasto Kielce wydarzenia pn. „ WEEKEND POZYTYWNYCH EMOCJI. 

KIELCE SĄ GOTOWE”  w dniach od 11.06.2020 do 14.06.2020 

 

 

11.06.2020 ( czwartek)  

DOM KULTURY „ZAMECZEK” KIELCE, UL. SŁOWACKIEGO 23 

Galeria „Na Płocie” DK „Zameczek” 

1. „ KIELCE – MIEJSCE KTÓRE KOCHAM” – wystawa  prac 

fotograficznych przedstawiających najpiękniejsze zakątki 

Naszego Miasta z perspektywy uczestników konkursu 

 

   

  

 



 

 

2. „GUMOGRAFIA”  - wystawa prac fotograficznych, powstałych w czasie 

warsztatów i plenerów fotograficznych, przeprowadzonych przez fotografika, 

mgr sztuki Marcina Białka pod kierunkiem Marcina Michalskiego instruktora 

D.K. Zameczek. 

 
 

 

12.06.2020 ( piątek) , godz. 12.00 – 17.00 

DOM KULTURY „ZAMECZEK” KIELCE, UL. SŁOWACKIEGO 23 

1.  Galeria ART.-STYL – Sztuka Dziecięca 

 „ MOJA MAMA”  - wystawa pokonkursowa nagrodzonych prac plastycznych  

 
 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=BSf-JmxGIAo 

 

2. ZAMECZEK TV ; 

• „Śpiewaj Świadomie” – warsztaty wokalne prowadzone przez 

instruktorkę DK Zameczek Kasię Stanek ( on-line) 

Linki: 

https://www.youtube.com/watch?v=yfaW85PAhzg 

https://www.youtube.com/watch?v=X7bsS84dPfE 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BSf-JmxGIAo
https://www.youtube.com/watch?v=yfaW85PAhzg
https://www.youtube.com/watch?v=X7bsS84dPfE


 

 

 

 

• Mini koncerty w wykonaniu wokalistów Zameczkowego Studia Piosenki 

nagrywane pod kierunkiem instruktorów muzycznych: Artura Telusa i 

Andrzeja Wolskiego;  

 
Linki: 

https://www.youtube.com/watch?v=3ap_YQQAajk 

https://www.youtube.com/watch?v=dF93bAmOGYc 

https://www.youtube.com/watch?v=KCbuwjTjaGo 

 

 

• Akademia Sztuki Stacjonarnej -  cykl warsztatów plastycznych pod 

kierunkiem Barbary Żelaznej w którym prezentowane są materiały filmowe 

obrazujące różne techniki stosowane podczas zajęć plastycznych 

prowadzonych w DK Zameczek (on-line) 

 

 
 

Linki: 

https://www.youtube.com/watch?v=NcO0EQn3L8o&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=rVZ4FRktPVk 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3ap_YQQAajk
https://www.youtube.com/watch?v=dF93bAmOGYc
https://www.youtube.com/watch?v=KCbuwjTjaGo
https://www.youtube.com/watch?v=NcO0EQn3L8o&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=rVZ4FRktPVk


 

• Świat Makro – Fotografia Smartfonem , Zameczkowy Projekt 

Fotograficzny pod kierunkiem Marcina Michalskiego dla amatorów 

fotografii ( on-line) 

 
 

Linki: 

https://www.youtube.com/watch?v=yNhDSOJWPoI 

https://www.youtube.com/watch?v=WR_maqvMKuk&t=455s 

 

 

3. Spacer po DK Zameczek – prezentacja instytucji w formie wideo 

 

Linki: 

https://www.youtube.com/watch?v=99gZuyowbnI 

 

4. Galeria FORMAT – dziedziniec DK Zameczek vis a vis  pracowni 

plastycznej. Jest to nowa przestrzeń artystyczna, która zaprasza na wystawę 

pokonkursową fotografii pn. „POCZTÓWKA Z OKNA” konkursu 

ogłoszonego podczas trwającej pandemii.  

 
Linki: 

https://www.youtube.com/watch?v=-aFbAfu4Nac 

 

13.06.2020 ( sobota) , godz. 12.00 – 17.00 

1. Galeria ART.-STYL – Sztuka Dziecięca 

„ MOJA MAMA”  - wystawa pokonkursowa nagrodzonych prac 

plastycznych                               

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=BSf-JmxGIAo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yNhDSOJWPoI
https://www.youtube.com/watch?v=WR_maqvMKuk&t=455s
https://www.youtube.com/watch?v=99gZuyowbnI
https://www.youtube.com/watch?v=-aFbAfu4Nac
https://www.youtube.com/watch?v=BSf-JmxGIAo


 

 

2. ZAMECZEK TV ; 

• „ NIE DAJMY SIĘ ŚPIEWAJMY” - koncert finałowy konkursu 

wokalnego ogłoszonego przez DK Zameczek podczas panującej 

pandemii,  Sala Kameralna  

• „Śpiewaj Świadomie” – warsztaty wokalne prowadzone przez 

instruktorkę DK Zameczek Kasię Stanek ( on-line) 

Linki: 

https://www.youtube.com/watch?v=yfaW85PAhzg 

https://www.youtube.com/watch?v=X7bsS84dPfE 

 

• Mini koncerty w wykonaniu wokalistów Zameczkowego Studia Piosenki 

nagrywane pod kierunkiem instruktorów muzycznych: Artura Telusa i 

Andrzeja Wolskiego;  

 
Linki: 

https://www.youtube.com/watch?v=3ap_YQQAajk 

https://www.youtube.com/watch?v=dF93bAmOGYc 

https://www.youtube.com/watch?v=KCbuwjTjaGo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yfaW85PAhzg
https://www.youtube.com/watch?v=X7bsS84dPfE
https://www.youtube.com/watch?v=3ap_YQQAajk
https://www.youtube.com/watch?v=dF93bAmOGYc
https://www.youtube.com/watch?v=KCbuwjTjaGo


 

• Akademia Sztuki Stacjonarnej -  cykl warsztatów plastycznych pod 

kierunkiem Barbary Żelaznej w którym prezentowane są materiały 

filmowe obrazujące różne techniki stosowane podczas zajęć plastycznych 

prowadzonych w DK Zameczek (on-line) 

 
Linki: 

https://www.youtube.com/watch?v=NcO0EQn3L8o&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=rVZ4FRktPVk 

 

• Świat Makro – Fotografia Smartfonem , Zameczkowy Projekt 

Fotograficzny pod kierunkiem Marcina Michalskiego dla amatorów 

fotografii ( on-line) 

 
Linki: 

https://www.youtube.com/watch?v=yNhDSOJWPoI 

https://www.youtube.com/watch?v=WR_maqvMKuk&t=455s 

 

3. Spacer po DK Zameczek – prezentacja instytucji w formie wideo 

Linki: 

https://www.youtube.com/watch?v=99gZuyowbnI 

 

4. Galeria FORMAT – dziedziniec DK Zameczek vis a vis  pracowni 

plastycznej. Jest to nowa przestrzeń artystyczna, która zaprasza na wystawę 

pokonkursową fotografii pn. „POCZTÓWKA Z OKNA” konkursu 

ogłoszonego podczas trwającej pandemii.  

 

Linki: 

https://www.youtube.com/watch?v=-aFbAfu4Nac 

https://www.youtube.com/watch?v=NcO0EQn3L8o&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=rVZ4FRktPVk
https://www.youtube.com/watch?v=yNhDSOJWPoI
https://www.youtube.com/watch?v=WR_maqvMKuk&t=455s
https://www.youtube.com/watch?v=99gZuyowbnI
https://www.youtube.com/watch?v=-aFbAfu4Nac


 

 

 

 

 

14.06.2020 (niedziela)  

DOM KULTURY „ZAMECZEK” KIELCE, UL. SŁOWACKIEGO 23 

Galeria „Na Płocie” DK „Zameczek” 

1. „ KIELCE – MIEJSCE KTÓRE KOCHAM” – wystawa  prac 

fotograficznych przedstawiających najpiękniejsze zakątki 

Naszego Miasta z perspektywy uczestników konkursu 

 

  

 

 

2. „GUMOGRAFIA”  - wystawa prac fotograficznych, powstałych w czasie 

warsztatów i plenerów fotograficznych, przeprowadzonych przez fotografika, 

mgr sztuki Marcina Białka pod kierunkiem Marcina Michalskiego instruktora 

D.K. Zameczek. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. OŚRODEK KULTURY „ZIEMOWIT” FILIA DK „ZAMECZEK” 

KIELCE,  UL. MIESZKA I NR 79 

 

 

12.06 – 13.06.2020 

• GALERIA m - Ekspozycja wystawy „BAJKOWE ILUSTRACJE”        

godz. 13.00-17.00 

 

• „SPOTKANIA NA EKRANIE”  z ulubionymi bohaterami bajkowymi, 

prowadzone przez instruktora Krzysztofa Kruka 

godz. 13.00-14.00 

 

• INSPIRACJE PLASTYCZNE według Agnieszki Kloczkowskiej – 

instruktorki plastycznej OK Ziemowit - pracownia plastyczna „Ziemowit”  

godz. 14.00-16.00 

 
• Akustyczne muzykowanie na dziedzińcu „Ziemowita”, pod kierunkiem 

instruktora muzyki Pawła Okły 

godz. 16.00-16.30 

 

Linki: 

http://ziemowit-kielce.pl 

https://www.facebook.com/ziemowit.kielce 

 

  Ponadto w DK Zameczek oraz w OK Ziemowit w trosce o 

bezpieczeństwo odwiedzających oraz pracowników zostały wprowadzone 

środki ostrożności zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarno -

epidemicznymi: 

• wstęp do instytucji w maseczkach i obowiązkowa dezynfekcja rąk, 

• brak możliwości zwiedzania grupowego 

• jednocześnie w Galerii może przebywać 6 osób 

• konieczność zachowania dystansu (minimum 2m) od innych osób, 

• szatnia niedostępna, 
               Z poważaniem 

       Teresa Wołczyk – Rosołowska 

            Dyrektor DK Zameczek 

          

 

 

 

http://ziemowit-kielce.pl/
https://www.facebook.com/ziemowit.kielce

