


Ferie  2016     ZamecZek ZaprasZa

DOM KULTURY „ZAMECZEK”
25-365 Kielce, ul. Słowackiego 23, 
tel. tel. 41/36 76 301, fax. 41/36 76 979 
e-mail: sekretariat@zameczek-kielce.pl,   
www.zameczek-kielce.pl

Zimowe Zameczkowe Atelier                                             3
Warsztaty Breakdance i Hiphop                              4
Warsztaty disco, funky, hip-hop dla początkujących 5
Taniec współczesny  dla początkujących                          5
Latino Energy Maraton                                                   6
Warsztaty Wokalne z Grażyną Łobaszewską, 
 Andrzejem Wolskim i Arturem Telusem                            7
Warsztaty Taneczne dla dla grup turniejowych              9

OśrOdek kultury „BiałOgOn”
25-820 Kielce, ul. Pańska 1 A, 
tel./fax. 41 345 27 37, 
e-mail: bialogon@zameczek-kielce.pl,  
www.ok-bialogon.pl

Feryjne spotkania ze sztuką
Zabawy ze sztuką – sztuka zabawy
Warsztaty artystyczne dla dzieci.                                   10

2

Zima w Mieście
warsztaty muzyczno-plastyczne                                    11
Muzyczna Kuźnia - Warsztaty gry na gitarze elektrycznej,
gitarze basowej i perkusji                                             13 

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



3

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

I TYDZIEŃ FERII 18 - 22 stycznia 2016r. 
Wiek uczestników: od 9 lat 
Liczba miejsc: do 10 
Godziny zajęć: poniedziałek - piątek 10:00 – 13:00 
Odpłatność: 50 zł

filcOwe maskOtki i Biżuteria

18.01 (poniedziałek) godz. 10:00 - 13:00
- zapoznanie z techniką filcowania
i materiałami niezbędnymi do wykonania prac.
19.01 (wtorek) godz. 10:00 - 13:00
- wykonanie projektu i rozpoczęcie pracy
20.01 (środa) godz. 10:00 - 13:00
- kontynuacja pracy
21.01 (czwartek) godz. 10:00 - 13:00
- wykonanie maskotki i rozpoczęcie pracy nad koralami
22.01 (piątek) godz. 10:00 - 13:00
- zakończenie pracy

Warsztaty plastyczne pod kierunkiem Barbary Żelaznej  
instruktorki Zameczkowej Sekcji Plastycznej i Galerii „Art-Styl”.
Filcowanie to jedna z najstarszych technik użytkowych w dziejach ludz-
kości. Obecnie bardzo modna i ceniona w świecie rękodzieła artystycz-
nego oraz wszystkich, którzy chcą się otulić ciepłym wełnianym szalem 
lub pobawić miękką i puszystą maskotką. Technika ta również ceniona w 
tworzeniu biżuterii artystycznej i innych elementów dekoracyjnych. Jest 
łatwa i przyjemna zarówno dla dorosłych jak i dzieci. Program zajęć za-
kłada wykonanie maskotek - zwierzaków oraz korali metodą filcowania 
na sucho i na mokro.

Plan warsztatów

zimOwe atelier 
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warsztaty Breakdance i HipHOp 
dla pOczątkującycH

I TYDZIEŃ FERII    
18 – 22 stycznia 2016r.
Wiek uczestników: od 12 lat 
Liczba miejsc: 15
Godziny zajęć:  
poniedziałek – piątek 17:30 – 18:30
Odpłatność: wstęp wolny

Warsztaty pod kierunkiem Piotra Sikory instruktora Zameczkowej 
Sekcji Breakdance. Zajęcia zakładają zajęcia z rytmiki i rozumienia 
muzyki, kreatywnych technik rozwoju własnego stylu, foundation  
moves (toprocks, footworks, drops, freezes), powermoves.

dla zaawansOwanycH

Warsztaty Breakdance i Hiphop pod kierunkiem instruktora  
Zameczkowej Sekcji Breakdance Piotra Sikory z udziałem  
tancerzy z formacji „Broken Glass 2” 

I TYDZIEŃ FERII  18 – 22 stycznia 2016r.
Wiek uczestników: od 12 lat 
Liczba miejsc: 15
Godziny zajęć:  poniedziałek – piątek 18:30 – 20:00 
Odpłatność: wstęp wolny

warsztaty Breakdance i HipHOp 
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discO, funky, Hip-HOp dla pOczątkującycH

Warsztaty pod kierunkiem Michała Barana instruktora Zameczkowej 
Szkoły Tańca, Warsztaty przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkolnej. Na 
zajęciach uczestnicy będą poznawać krótkie układy choreograficzne opar-
te na różnych technikach tanecznych takich jak disco, funky, hip-hop.

I TYDZIEŃ FERII 18 - 21 stycznia 2016r.
Wiek uczestników: od 7 lat 
Liczba miejsc: 12
Godziny zajęć: 
poniedziałek – czwartek 12:15 – 13:15 
Odpłatność: wstęp wolny

taniec współczesny dla pOczątkującycH

Warsztaty pod kierunkiem Michała Barana instruktora Zameczkowej 
Szkoły Tańca, zakładają zapoznanie uczestników z formą ruchową, jaką 
jest taniec, rozwinięcie u dzieci i młodzieży koordynacji ruchowej i prze-
strzennej oraz wrażliwości na dźwięki i odpowiednią ich interpretację. 
Uczestnicy poznawać będą podstawowe kroki poszczególnych tańców,  
a także spróbują stworzyć własną choreografię. Warsztaty przeznaczone 
dla dzieci i młodzieży szkolnej.

I TYDZIEŃ FERII    18 - 21 stycznia 2016r.
Wiek uczestników: od 7 lat 
Liczba miejsc: 12
Godziny zajęć: 
poniedziałek – czwartek 13:30 – 14:30
Odpłatność: wstęp wolny

WarsZTaTY TanecZne

WarsZTaTY TanecZne
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I TYDZIEŃ FERII 18 - 21 stycznia 2016r.
Wiek uczestników: od15 lat 
Liczba miejsc: 12
Godziny zajęć:  
poniedziałek – czwartek 17:00 – 18:00
Odpłatność: wstęp wolny

Warsztaty pod kierunkiem Michała Barana instruktora Zameczkowej 
Szkoły Tańca. Taniec i fitness w jednym! 
Zapraszamy na 4 dni intensywnego wysiłku w rytmach Latino. Latino 
Energy Maraton 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, meren-
gue, samby, 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.                            

latinO energy maratOn
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Warsztaty wokalne pod kierunkiem instruktorów Zameczkowe-
go Studia Piosenki Andrzeja Wolskiego i Artura Telusa z udziałem  
P. Grażyny Łobaszewskiej Zajęcia obejmować będą dobór i interpre-
tację repertuaru, ćwiczenia dykcji, przepony i głosu, Finałowy koncert 
uczestników w dniu, będzie podsumowaniem Zameczkowych warszta-
tów feryjnych.  

warsztaty wOkalne

II TYDZIEŃ FERII    25 - 28 stycznia 2016r.  
Wiek uczestników: od 10 lat
Liczba miejsc: 15
Godziny zajęć: poniedziałek – czwartek 9:00 - 16:00 
Odpłatność: 60 zł

to jedna z najwybitniejszych postaci polskiej wo-
kalistyki. Należy do nielicznego grona muzyków, 
których nikt nie śmie porównywać z innymi i suge-
rować naśladownictwa. 
Nie sposób wyliczyć festiwali w których brała 
udział i gdzie została nagrodzona. Jest wzorem dla 
rzeszy młodych, marzących o karierze, wokalistek  
i wokalistów. Piosenki, które pani Grażyna zaśpie-
wała, są podziwiane od lat, i należą do klasyki pol-
skiej piosenki.

z grażyną łobaszewską, andrzejem wolskim 
i arturem telusem

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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Artur Telus  - muzyk, kompozytor, aranżer, wokalista. Jako instruktor 
muzyczny pracuje z młodzieżą w DK „Zameczek”rozwijając jej talent 
muzyczny i wokalny.

25.01 (poniedziałek) 
9:00 – 10:00 
Andrzej Wolski, Artur Telus - Spotkanie organizacyjne.
10:00 – 16:00 
zajęcia z Grażyną Łobaszewską, Andrzejem Wolskim, Arturem Telusem. 
ĆWICZENIA DYKCYJNE - rozgrzewka aparatu mowy, ćwiczenia artyku-
lacyjne, ćwiczenia usprawniające mechanikę aparatu mowy. Ćwiczenia 
poprawiające wyrazistość mowy.
ĆWICZENIA ODDECHOWE (uruchamiające oddychanie przeponowo-że-
browe). Co to jest „oddychanie przeponą” – szczegółowe wyjaśnienie 
właściwego procesu oddechowego. Ćwiczenia fizyczne kształtujące wła-
ściwy sposób oddychania. Dobór nowego repertuaru do nauki. 
26.01 (wtorek) 
9:00 – 16:00 
zajęcia z Grażyną Łobaszewską ,Andrzejem Wolskim, Arturem Telusem. 
Ćwiczenia dykcyjne i oddechowe. Prezentacja nowych pioseneki praca 
nad nimi. Interpretacja, ruch sceniczny.
27.01 (środa) 
9:00 – 16:00 
zajęcia z Grażyną Łobaszewską, Andrzejem Wolskim, Arturem Telusem. 
Ćwiczenia dykcyjne i oddechowe. Prezentacja nowych piosenek. Inter-
pretacja, ruch sceniczny.
28.01 (czwartek) 
9:00 – 16:00 
zajęcia z Grażyną Łobaszewską, Andrzejem Wolskim, Arturem Telusem. 
Ćwiczenia dykcyjne i oddechowe. Prezentacja nowych piosenek. Inter-
pretacja, ruch sceniczny.
17:00  wspólny koncert uczestników warsztatów  z  Grażyną Łobaszew-
ską w sali kameralnej Domu Kultury „Zameczek”.

Plan warsztatów
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25.01 (poniedziałek) 
godz.12:30 – 18:00  
Zameczkowa Szkoła Tańca – grupy turniejowe
godz.18:00 – 20:00 
Practise
26.01 (wtorek) 
godz.13:30 – 18:00
Zameczkowa Szkoła Tańca – grupy turniejowe
godz. 18:00 – 20:00 
Zameczkowa Szkoła Tańca – stałe grupy
27.01 (środa) 
godz. 8:30 – 13:00  
Zameczkowa Szkoła Tańca 
– grupy turniejowe
godz. 13:00 – 15:00  
Practise
28.01 (czwartek) 
godz. 12:30 – 18:00  
Zameczkowa Szkoła Tańca 
– grupy turniejowe
godz. 18:00 – 20:00   
Practise

warsztaty taneczne

dla dla grup turniejOwycH 
zameczkOwej szkOły tańca.

Warsztaty pod kierunkiem Michała Barana instruktora Zameczkowej 
Szkoły Tańca przeznaczone dla stałych grup turniejowych Zameczkowej 
Szkoły Tańca. Na zajęciach uczestnicy będą doskonalić swoje umiejętności 
taneczne oraz pracować nad poprawą kondycji, siły i sprawności fizycznej.
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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

I TYDZIEŃ:    18-22 stycznia 2016r.  
II TYDZIEŃ:   25-29 stycznia 2016r.   
Odpłatność: 80 zł za jeden tydzień, 140 zł za dwa tygodnie
Wiek uczestników:  od 6 do 12 lat 
Liczba miejsc: 20
Godziny zajęć: poniedziałek - piątek 10:00 – 14:00

zaBawy ze sztuką – sztuka zaBawy

Warsztaty artystyczne dla dzieci pod kierunkiem instruktorów  
Ośrodka kultury „Ziemowit” Teresy Orlikowskiej, Marleny Major, 
krzysztofa kruka, Pawła Okły i Andrzeja koziei Podczas warsztatów 
uczestnicy nabędą podstawową wiedzę z dziedziny plastyki, muzyki i filmu. 
Celem warsztatów jest rozbudzenie fantazji, ruchu oraz zdolności manual-
nych, rozwijanie talentów i ekspresji twórczej oraz uwrażliwienie na piękno.  
W programie: Kolorowe spotkania z plastyką: karnawałowe maski, origa-
mi, wycinanki i składanki, plecionki z żyłki i koralików Zaczarowany świat 
dźwięków: muzyczne gry i zabawy, improwizacje i inspiracje wokalne.
Filmowe przygody dla każdego: świat filmu, jego twórcy i bohaterowie.
Wyprawy do niezwykłych miejsc naszego miasta (BWA, muzea), wyjścia 
do teatru, kina, na basen, a także różnorodne zabawy, gry i konkursy  
z nagrodami
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OŚRODEk kULTURY „BIAŁOGOn”
Filia Domu Kultury „ZAMECZEK”
25-820 Kielce, ul. Pańska 1 A
tel./fax. 41 345 27 37 
e-mail: bialogon@zameczek-kielce.pl
www.ok-bialogon.pl

warsztaty muzycznO-plastyczne

Warsztaty pod kierunkiem instruktorów Ośrodka kultury„Białogon” 
Doroty kowalskiej, Agnieszki Bartoszak, Ewy Dudkiewicz i Piotra 
Romana. Oferta skierowana dla dzieci ze szkół podstawowych zawiera-
jąca podstawy edukacji plastycznej i muzycznej. Zajęcia przeplatane będą 
grami i zabawami oraz edukacyjnymi wyjściami do instytucji kultury lub 
wycieczkami krajoznawczymi. Program zajęć rozpoczyna się od godziny 
9:00 i kończy o godzinie15:00, z wyjątkiem dni, w których planowane są 
wycieczki krajoznawcze. Ośrodek Kultury „Białogon” gwarantuje opiekę 
nad uczestnikami od godziny 7:30 do 9:00 i od 15:00 do 16:00.

Termin: I TYDZIEŃ FERII   18 - 22 stycznia 2016r.     
Odpłatność: 100 zł
Wiek uczestników: od 7 do 13 lat 
Liczba miejsc: 40 
Godziny zajęć: poniedziałek – piątek 9:00 - 15:00

zima w mieście 2016
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18.01.2016 (poniedziałek) 9:00 - 15:00
- spotkanie organizacyjne, zapoznanie uczestników z planem akcji
- wyjście do kina
19.01.2016 (wtorek) 9:00 - 15:00
- zajęcia muzyczne (nauka piosenki)  
- wyjazd na basen do Strawczyna
- zajęcia plastyczne – kartki walentynkowe, konkurs plastyczny 
   z nagrodami
20.01.2016 (środa) 9:00 - 15:00
- zajęcia plastyczne – malowanie palcami -„Śmieszne zimowe bałwany” 
- wycieczka do Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni
- zwiedzanie, kulig, ognisko
21.01.2016 (czwartek) 9:00 - 15:00
- wyjście do Kieleckiego Parku Technologicznego
- zwiedzanie baśniowej fabryki, warsztaty
22.01.2016 (piątek) 9:00 - 15:00 
- wycieczka do Oblęgorka
- spacer wąwozem w stronę Baraniej Góry
- udział w warsztatach ceramicznych

program ferii
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Jacek Królik 
(gitara elektryczna 
i akustyczna)

Wojciech Fedkowicz 
(perkusja)

Mieczysław Jurecki 
(gitara basowa)

Termin: II TYDZIEŃ FERII   od 25-29 stycznia 2016r.

Zajęcia warsztatowe poświęcone zostaną gitarze elektrycznej, gitarze 
basowej i perkusji. Gośćmi specjalnymi na warsztatach 27. i 28. stycz-
nia. będą Giganci Gitary, w składzie:

Ryszard Sygitowicz 
(gitara elektryczna)

Waldemar Gromolak 
(gitara klasyczna)
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Wszystkie zajęcia warsztatowe odbędą się w Ośrodku Kultury  
„BIAŁOGON” (Dom Harcerza) ul. Pańska 1a w Kielcach 
Wydarzeniami towarzyszącymi „Muzycznej Kuźni” będą koncerty:
- Recital Waldemara Gromolaka oraz koncert „Giganci Gitary - 
akustycznie” 27 stycznia w Domu kultury ZAMECZEk (współorga-
nizator koncertu producent gitar YAMAHA)
- Warsztatowiczów 28 stycznia w Ośrodku kultury „BIAŁOGOn”, 
filii Domu kultury „ZAMECZEk”. 
 
Program warsztatów podzielony został na cztery moduły wg poniższego 
harmonogramu:
1. Warsztaty Muzyczne 25.01 – 26.01 oraz 29.01- cykl zajęć warsz-
tatowych w następujących grupach instrumentalnych (moduł W1) 
25 stycznia (Poniedziałek)
godz. 10:00 – 13:00 - klasa gitary elektrycznej 
(prowadzący Rafał Pitula) 
godz. 15:00 – 18:00 klasa gitary basowej 
(prowadzący Dariusz Jurkowski) 
godz. 10:00 – 13:00  klasa perkusji (prowadzący Krzysztof Pitula) 
26 stycznia 2016 (Wtorek)
godz. 10:00 – 13:00 - klasa gitary elektrycznej 
(prowadzący Rafał Pitula) 
godz. 10:00 – 13:00 - klasa gitary basowej  
(prowadzący Dariusz Jurkowski)
godz. 10:00 – 13:00 - klasa perkusji (prowadzący Krzysztof Pitula)
godz. 14:00 - 17:00 - zajęcia COMBO (wszystkich grup - przygotowa-
nie do koncertu) -  
29 stycznia (Piątek)
godz. 10:00 – 13:00  Home Recording - warsztaty domowego nagry-
wania dźwięków i utworów (prowadzący Filip Gouda) 

2. Warsztaty „Master Class” z Gigantami Gitary 27.01  – 28.01 - 
warsztaty dwudniowe lub jednodniowe
27 stycznia (Środa) (moduł W2)
godz. 10:00 – 13:00; 14:00 – 15:45 
- klasa gitary elektrycznej (prowadzący Jacek królik)    
godz. 16:00 - 17:00 - seminarium dla wszystkich gitarzystów 
„Jak osiągnąć sukces”prowadzący Waldemar Gromolak 
godz. 10:00 –13:00; 14:00 -17:00 
- klasa gitary basowej (prowadzący Mieczysław Jurecki)
godz. 10:00 – 13:00; 14:00 - 17:00 
- klasa perkusji (prowadzący Wojciech Fedkowicz) 
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28 stycznia 2016 (Czwartek) (moduł W3)
godz. 10:00 – 13:00 
 klasa gitary elektrycznej (prowadzący Jacek królik)  
godz. 10:00 – 13:00; 14:00 - 16:30  
klasa gitary basowej (prowadzący Mieczysław Jurecki)  
godz.  10:00 – 13:00; 14:00 - 16:30
klasa perkusji (prowadzący Wojciech Fedkowicz) 
godzina 14:00 - 16:30
klasa gitary elektrycznej (prowadzący Ryszard Sygitowicz) 

3. Warsztaty „Classical Master Class” - 27 stycznia  (jednodniowe)
27 stycznia (Środa) (moduł W2-C)
godz. 10:00 – 13:00; 14:00 – 15:45 
klasa gitary klasycznej (prowadzący Waldemar Gromolak) -  
godz. 16:00 - 17:00 seminarium dla wszystkich gitarzystów 
„Jak osiągnąć sukces” (prowadzący Waldemar Gromolak)

4. koncerty 
27 stycznia  (środa) godzina 19:30.
recital Waldemara Gromolaka oraz koncert „Giganci Gitary - akustycz-
nie” - Dom Kultury „ZAMECZEK”, ul. Słowackiego 23 Kielce, 
wstęp wolny, 
28 stycznia (czwartek) godzina 19:30 
Koncert Warsztatowiczów Ośrodek Kultury „BIAŁOGON”, filia Domu 
Kultury „ZAMECZEK”, ul. Pańska 1a Kielce, wstęp wolny.

kOsZT UcZesTnicTWa 
1. Warsztaty Muzyczne 25-26.01 oraz 29.01 - cykl zajęć warsztatowych 
(moduł W1) Koszt: 50 zł 
2. Warsztaty „Master Class 1” 27.01  - warsztaty jednodniowe  
(moduł W2) Koszt: 90 zł 
3. Warsztaty „Master Class 2” 28.01  - warsztaty jednodniowe 
Koszt: 90 zł 
4. Warsztaty „Classical Master Class” 27.01  - warsztaty jednodniowe 
(moduł W2-C) Koszt: 80 zł
5. Uczestnictwo we wszystkich modułach „Master Class” Koszt: 140 zł 
6. Uczestnictwo we wszystkich modułach Koszt: 160 zł 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: 
www.ok-bialogon.pl oraz www.warsztatymuzyczne.com.pl



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

OŚRODEk kULTURY „BIAŁOGOn”
Filia Domu Kultury „ZAMECZEK”

25-820 Kielce, ul. Pańska 1 A
tel./fax. 41 345 27 37 

e-mail: bialogon@zameczek-kielce.pl
www.ok-bialogon.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 feryjnej oferty programowej naszej instytucji pt.:  

Ferie z Zameczkiem 2016

Dyrektor Domu Kultury „Zameczek” 
Teresa Wołczyk-Rosołowska


