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CYKL WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH I RĘKODZIELNICZYCH 

Podczas warsztatów poruszymy zagadnienia o dużych walorach artystycznych, których realizacja w szkołach 
z różnych względów bywa utrudniona bądź niemożliwa. Każde spotkanie zostanie zrealizowane 2 razy dla 

grup liczących max. 25 osób.

23.09.2020, godz. 10:00 i 12:00  

„Warsztaty filcowania na mokro” 

Informacja o prowadzącym:
Informacja o prowadzącym:

Informacja o prowadzącym: Informacja o prowadzącym:

Propozycja dla dzieci z klas I-III. Jedno spotkanie 
warsztatowe trwać będzie 1,5 godz. Uczestnicy 
poznają rodzaje wełen oraz podstawy techniki 
filcowania, wykonując samodzielnie nie-
powtarzalne ozdoby.

Justyna Wróbel- Mikołajczyk – ukończyła studia magisterskie 
na Akademii Sztuk Pięknych im. Wł.Strzemińskiego w Łodzi. Jej 
specjalizacją jest wzornictwo w zakresie: stylistyka mody - 
projektowanie odzieży, projektowanie tkaniny. Jest też 
plastykiem teatralnym i charakteryzatorem. Prowadzi 
Pracownię Kreatywności, organizuje warsztaty artystyczne, 
przede wszystkim z zakresu filcowania. Jest współautorką 
książek z cyklu: „Magia  filcowania".

16.10.2020, godz. 10:00 i 12:30 

„Warsztaty mozaiki”

Propozycja dla dzieci z klas IV. Jedno spotkanie 
warsztatowe trwać będzie 2 godz. Uczestnicy 
poznają tę znaną od starożytności technikę 
dekoracyjną i samodzielnie, z małych kosteczek 
ułożą piękne obrazy lub ozdobią tą przedmiot.

01.10.2020, godz. 10:00 i 12:30  

„Warsztaty animacji poklatkowej”

Propozycja dla dzieci z klas V. Jedno spotkanie 
warsztatowe trwać będzie 2 godz. Podczas 
warsztatów uczestnicy stworzą krótki filmik        
w  opa rc iu  o  k l a tk i  będące  zd jęc i ami .                   
Po połączeniu klatek, animowane obiekty 
wyświetlane w formie filmu, sprawią wrażenie 
ruchu.

Ilona Majewska - etnograf i animator kultury. Współtworzy 
łódzki kolektyw „Robimy warsztaty”. Posiada doświadczenie    
w prowadzeniu warsztatów filmowych (animacja, dokument, 
fabuła), fotograficznych i teatralnych. Czerpie z różnorodnych 
metod i technik edukacji pozaformalnej, arteterapii i animacji 
kultury.

05.11.2020, godz. 10:00 i 12:30  

„Warsztaty malowania na jedwabiu”

Propozycja dla dzieci z klas VI. Na warsztatach 
uczestnicy wykonają jedwabną tkaninę de-
koracyjną. Przedstawiona zostanie także 
specyfika i historia materiałów oraz technik, 
które będą wykorzystywane na zajęciach.

Agata Okrzesik – absolwentka wydziału pedagogiczno-
artystycznego UŚ w Cieszynie, pasjonatka techniki malowania 
na jedwabiu. Prowadzi własną pracownię malarstwa na 
jedwabiu. Jest też związana z bielską Pracownią Kreatywności. 
Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów 
oraz organizacji pokazów malarstwa na jedwabiu.

Iwona Pastok - absolwentka Uniwersytetu Śląskiego                 
w Katowicach, Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego              
w Cieszynie, gdzie w 1996 roku uzyskała dyplom w pracowni 
rzeźby prof. Jerzego Fobera. Na co dzień zajmuje się rzeźbą         
i ceramiką unikatową oraz edukacją plastyczną dzieci                 
i młodzieży. Pracuje także w charakterze terapeuty zajęciowego.



19.11.2020, godz. 10:00 i 12:30

„Warsztaty haftu”

Propozycja dla dzieci z klas VII.

Rękodzielnicy działający przy Domu Kultury w Kętach 

Uczestnicy wykorzystując tę technikę stworzą 
własny, niepowtarzalny obraz. Technika ta 
pozwoli im na stworzenie dekoracyjnych form 
zdobniczych głównie w postaci kwiatków, 
gałązek i innych motywów florystycznych.

Informacja o prowadzącym:

Informacja o prowadzącym:

24.11.2020, godz. 9:00 i 12:00 

„Warsztaty wyplatania makramy”

Propozycja dla dzieci ze szkolnych kół 
plastycznych (klasy IV – VII). Warsztaty te 
skierowane będą dla dzieci chcących poznać 
tajniki starożytnej techniki wyplatania sznurków. 
Uczestnicy nauczą się podstawowych technik 
i splotów, a następnie stworzą makramowe 
kwietniki. 

Justyna Kasolik – absolwentka Instytutu Sztuk 
Plastycznych Uniwersytetu Śląskiego ze 
spec ja lnośc ią  ma lar ską  i  r z e źb ia r ską              
oraz kierunku „architektura wnętrz” na 
Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Właścicielka 
pracowni Chabazie studio.  Zajmuje się 
projektowaniem wnętrz, projektowaniem 
graficznym oraz sprzedażą elementów dekoracji 
wnętrz. Od dwóch lat interesuje się techniką 
makramy. Wyplata dekoracje ścienne oraz formy 
użytkowe takie jak kwietniki, breloki oraz lampy. 
Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu 
warsztatów artystycznych dla dzieci  i młodzieży.

Prowadzący:

Prelegent i muzycy 
Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego 

w Katowicach

29.09.2020  godz. 10:00 i 11:00 
Koncert umuzykalniający 

„Elektronika ukryta w instrumentach 
- pięciostrunowe, elektryczne skrzypce 

i gitara basowa 
we współczesnej muzyce rozrywkowej."

Koncert ten adresowany jest do dzieci i młodzieży 
z klas V-VII. Podczas ok. 45 minutowej audycji 
muzycy Filharmonii Śląskiej wprowadzą 
młodych melomanów w niezwykły świat muzyki 
rozrywkowej, prezentując im instrumenty            
tj. elektryczne skrzypce czy gitara basowa.

19.10.2020 godz. 10:00 i 11:30  
Koncert umuzykalniający 

„Jedwabnym Szlakiem do Chin”

Koncert ten odbędzie się dwa razy w sali widowiskowej 

Domu Kultury. Jeden z nich dla klas I-III, drugi dla klas 

IV-VII. Sposób przekazywania dzieciom treści podczas 

każdego koncertu dostosowany będzie do wieku 

odbiorców. W nawiązaniu do tytułu koncertu, artyści 

zaprezentują muzykę z krajów leżących na trasie 

istniejącego niegdyś słynnego szlaku kupieckich karawan 

między Europą a Chinami, tj.: Bułgarii, Armenii, Turcji, 

Indii, Mongolii i Chin. Ponadto, artyści zaprezentują 

dzieciom oryginalne instrumenty i stroje z tych krajów.

Wykonawcy koncertu:

Zofia Trystuła-Hovhannisyan - Ukończyła z wyróżnieniem 

studia na Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie oboju prof. 

Marka Mleczko. Poza wykonawstwem muzyki z nurtu klasyki 

i jazzu interesuje się również grą na instrumentach 

historycznych (obój barokowy) oraz instrumentach etnicznych 

z regionu Kaukazu Południowego. 

Adrianna Kafel  - Absolwentka Akademii Muzycznej 

w Krakowie w klasie wiolonczeli prof. Doroty Imiełowskiej. 

Obecnie studiuje grę na wiolonczeli barokowej w klasie prof. 

Teresy Kamińskiej oraz grę na fidelach kolanowych w klasie 

prof. Marii Pomianowskiej na tej samej uczelni. Wykonuje 

również muzykę białoruską, ukraińską, rosyjską i łemkowską. 

 

Jan Rusin - muzyk, perkusista, kompozytor. Absolwent Wydziału 

Jazzu i  Muzyki  Rozrywkowej Akademii  Muzycznej 

w Katowicach, obecnie student Wydziału Instrumentalnego 

Akademii Muzycznej w Krakowie. 



28.09.2020, godz. 9:00 i 11:00
30.09.2020, godz. 9:00 i 11:00  
WARSZTATY WOKALNE 

„Muzyka ludowa - biały śpiew”

Warsztaty są propozycją dla dzieci ze szkolnych 
grup wokalnych (klasy I – VII). Zrealizowane 
zostaną dla 2 grup liczących średnio 20 osób 
i  o b e j m o w a ć  b ę d ą  2  s p o t k a n i a  p o 
1,5godz.Warsztaty będą okazją do pokazania 
dzieciom piękna i niepowtarzalności, jaką 
charakteryzuje się muzyka ludowa. Podczas 
spotkań skupimy się szczególnie na technice 
białego śpiewu. Każde spotkanie podzielone 
będzie na następujące części: rozgrzewka, 
ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia rytmiczne, 
ćwiczenia głosowe oraz praca nad wydobyciem 
prawidłowego dźwięku.

1-2.10.2020, godz. 10:00 i 12:30    
WARSZTATY MUZYCZNO-TEATRALNE

 „Muzyka w teatrze”
    

8.10.2020, godz. 10:00 i 12:30
WARSZTATY PLASTYCZNO-TEATRALNE 

„Scenografia w teatrze”

Warsztaty muzyczno-teatralne adresowane są dla 
dzieci ze szkolnych kół teatralnych. Temat 
„Muzyka w teatrze” zrealizowany zostanie dla 
3 grup liczących ok. 15 os. Każda grupa weźmie 
udział w 2 spotkaniach warsztatowych trwających 
po 2 godziny każde. Zadania muzyczne tworzone 
na scenie podczas pracy z małymi aktorami będą 
elementem wyjścia do budowy etiud teatralnych,  
a po połączeniu ich w całość dramaturgicznego 
zdarzenia teatralnego. Ćwiczenia opierać się będą 
na następujących tematach: chór - muzyczny 
komentator akcji w starożytnym teatrze, ilustracja 
muzyczna czyli tło muzyczne w spektaklu, 
onomatopeja - wyrazy dźwiękonaśladowcze, 
muzyka „mechaniczna”, efekty muzyczne oraz 
muzyka jako główny bohater sceniczny 
podkreślający emocje na scenie. Te same grupy 
wezmą udział w jednym 2-godzinnym spotkaniu 
warsztatowym poświęconym scenografii             
w teatrze. Poznają jej funkcje i możliwości 
tworzenia przestrzeni scenicznej, nie tylko za 
p o m o c ą  s t a ł y c h  e l e m e n t ó w  d e k o r a c j i 
i rekwizytów, ale także światła. Ćwiczenia              
i w efekcie budowanie etiud aktorskich opierałyby 
się na takich zagadnieniach jak: scenografia 
statyczna, dynamiczna i symboliczna, rekwizyty 
teatralne, kostium, światło, lalka teatralna, 
materiały służące do budowy scenografii.

Włodzimierz Pohl - aktor, reżyser, lalkarz, lektor; Absolwent 
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie - Wydział 
Sztuki Lalkarskiej we Wrocławiu. Aktor teatrów dramatycznych 
i lalkowych, obecnie aktor Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-
Białej. W 2018 roku uzyskał dyplom w dziedzinie reżyserii 
teatralnej. Zagrał w kilkudziesięciu spektaklach teatralnych, 
a także w realizacjach teatru telewizji i filmie. Uczestnik wielu 
specjalistycznych warsztatów, szkoleń z terapeutami 
i psychologami. Lektor seriali, filmów fabularnych, 
dokumentalnych, animowanych (dubbing), gier komputerowych 
i audiodeskrypcji muzealnych. Od 2001 roku prowadzi 
pozainstytucjonalne zespoły teatralne, reżyseruje spektakle 
i realizuje zajęcia aktorskie i warsztaty teatralne z dziećmi, 
młodzieżą i dorosłymi w szkołach i ośrodkach kulturalnych.

26.11.2020 
FESTIWAL GRY NA „BYLE CZYM”
 A w nim: warsztaty muzyczne dla dzieci z Joszko Brodą 

oraz koncert finałowy Joszko Brody i pokaz instrumentów.

Festiwal adresowany jest do dzieci z klas I – VII 
szkół podstawowych. Warsztaty zrealizowane 
zostaną dla 2 grup liczących po 50 os. Dzieci 
podczas warsztatów przekonają się, że muzykę 
wyczarować można z niezwykle niesamowitych 
przedmiotów i instrumentów, takich jak liść, 
słomka, trzcina, fujary, gajdzica, i inne. Koncert 
finałowy w wykonaniu Joszko Brody, połączony 
z pokazem instrumentów (tj. m.in. koza pod-
halańska, gajdy istebniańskie, dudy galicyjskie, 
okaryny, drumle, drewniany róg pasterski, 
szofary, róg węgierski, kopia ligawki kur-
piowskiej wykonana z metalu czy trąbita 
beskidzka) odbędzie się w sali widowiskowej. 

Joszko Broda – znany polski muzyk, multiinstrumentalista, producent 
muzyczny i kompozytor. Swoje umiejętności oraz doświadczenie 
pedagogiczne wykorzystał przy realizacji ponad 150 autorskich 
warsztatów, z których korzysta wiele placówek w kraju i za granicą, 
skupiających dzieci i młodzież.

Prowadzący warsztaty

Brygida Sordyl – śpiewaczka ludowa, etnomuzykolog, 
skrzypaczka, altowiolistka, zwolenniczka i propagatorka 
powrotu do wykonywania pieśni w tradycyjnej manierze górali 
żywieckich. Laureatka Złotego Żywieckiego Serca na FFGP w 
Żywcu. Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola 
Szymanowskiego w Katowicach oraz studium doktoranckiego 
w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie . 
Instruktor śpiewu i kierownik kapeli w Regionalnym Zespole 
„Magurzanie” z Łodygowic oraz Kierownik Zespołu 
Regionalnego     „Lipowianie”     z    Lipowej.    Założycielka 
i   śpiewaczka   grupy   śpiewaczej  „Magurzanki”.  Członkini 
i współzałożycielka folkowej Kapeli „PoPieronie”. Obecnie 
jest wykładowcą na wydziale Muzyki Tradycyjnej na Akademii 
Muzycznej   w   Katowicach.   Jest także  instruktorem  śpiewu 
i skrzypiec w Fundacji Braci Golec.

Prowadząca warsztaty


