Dzielnicowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej "Czechów"
ul. Kiepury 5A, 20-838 Lublin
tel. 81 741 99 11, 667 807 809
e-mail: biuro@ddksmczechow.pl
www.ddksmczechow.pl

OPIS
Podstawą prowadzonych zajęć jest taniec klasyczny (balet), ponadto uczestnicy i uczestniczki poznają
elementy tańców charakterystycznych oraz technikę tańca współczesnego. Na zajęciach kształtowana
jest prawidłowa postawa i poczucie rytmu. Finalizacją pracy każdej z grup są koncerty: wiosenny,
karnawałowy „Best of dance” oraz Wielka Gala Taneczna, na których zespoły co roku prezentują
premierowe choreografie. Zespoły taneczne DDK SM "Czechów" to wielokrotni laureaci konkursów
i przeglądów o zasięgu, miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim.

CO ZYSKASZ?
poznasz technikę tańca klasycznego
i współczesnego,
zapoznasz się z elementami
tańców charakterystycznych,
nauczysz się nowych choreografii,
przygotujesz się do występów,
poznasz elementy improwizacji ruchowej,
rozwiniesz się ćwiczeniach w rozciągających
i ogólnorozwojowych

ZAPISY

OSIĄGNIĘCIA
Nagrody i wyróżnienia w konkursach i przeglądach:
Wojewódzkie Spotkania Baletowe w Świdniku
Ogólnopolski Festiwal "Taneczne Inspiracje" w Biłgoraju
"Scena Młodych" w Lublinie
Wojewódzki Festiwal Współczesnych Form Tanecznych
w Puławach
Medale Prezydenta Miasta Lublin dla Teatru Tańca Es
i Fatum
Występy poza granicami Polski m. in. we Lwowie, Wiedniu
czy Brześciu

INSTRUKTORKI

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu
od poniedziałku do piątku w godzinach
popołudniowych.

WIEK

CENA

Od 6 roku życia.

70 - 90 zł

KIEDY?
e.maruszak@ddksmczechow.pl
tel. 81 741 99 11, 667 807 809

RENATA PYSZNIAK
Absolwentka Studium Choreograficznego przy Szkole
Baletowej w Gdańsku oraz UMCS. Stypendystka Prezydenta
M. Lublin oraz wykładowca na kierunku Animacja Kultury
na UMCS. Z DDK CZECHÓW związana od samego początku
istnienia placówki. Twórca wielokrotnie nagradzanych na
arenie ogólnopolskiej
Teatru Tańca ES oraz Grupy
Baletowej Fatum. Na przestrzeni lat wykształciła niezliczoną
ilość profesjonalnych tancerzy, instruktorów tańca,
choreografów i pasjonatów sztuki baletowej.

ELIZA MARUSZAK
Dyplomowany instruktor tańca, choreograf. Laureatka
Nagrody Prezydenta Miasta Lublin w dziedzinie twórczości
artystycznej, ochrony i upowszechniania dóbr kultury.
Z DDK SM CZECHÓW związana od dziecka, najpierw jako
tancerka grup dziecięcych, oraz Teatru Tańca Es
a od 2006 jako instruktor tańca.

DAGMARA WINIARCZYK
Absolwentka animacja kultury (UMCS) na specjalizacji teatrtaniec (UMCS). Od 2017 roku związana ze Stowarzyszeniem
Twórczych Osobowości, gdzie od czerwca 2018 pełni funkcję
Prezesa Zarządu. Wieloletnia wolontariuszka Fundacji
Sempre
a
Frente.
Weteranka
i
organizatorka
międzynarodowych wymian młodzieżowych w ramach
programu Erasmus+. Aktorka Teatru ITP.

OPIS
Podczas zajęć uczestnicy i uczestniczki mają możliwość rysowania i malowania prac plastycznych
o różnej tematyce np. Mój wymarzony pupil, Widok z okna, Jesienny Krajobraz czy Portret Mamy.
Zajęcia zwiększają wiedzę z zakresu zagadnień plastycznych takich jak faktura, perspektywa zbieżna,
światłocień, czy kontrast malarski. W przyjemny sposób rozwijamy wyobraźnię. W twórczy sposób
przedstawiamy to, co nas interesuje i otacza. Zapewniamy materiały plastyczne.

CO ZYSKASZ?

rozwiniesz zmysł plastyczny i swój talent poprzez wykonywanie prac rysunkowych i malarskich,
ukształtujesz wyobraźnię,
rozwiniesz ekspresję oraz formę wyrazu swojej twórczości,
przekażesz emocje przy pomocy plastycznych środków wyrazu.

KIEDY?

ZAPEWNIAMY:

Zajęcia odbywają się we wtorki i piątki:
godz. 16:30 - 17:15 (5-7 lat)
godz. 17:30 - 18:30 (8+)

- materiały i narzędzia plastyczne
- rozwinięcie wyobraźni oraz ekspresji
- poszukiwania ciekawych form wyrazu w swojej
twórczości

WIEK

CENA

Od 6 roku życia.

ZAPISY

e.bartoszek@ddksmczechow.pl
tel. 81 741 99 11, 667 807 809

65 - 70 zł

INSTRUKTORKA
EWA BARTOSZEK
Absolwentka studiów magisterskich Konserwacji
Drewna Zabytkowego na SGGW oraz absolwentka
studiów licencjackich na Wydziale Artystycznym
na UMCS w Lublinie, na kierunku malarstwa
w Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym.
Stara
się
łączyć
wiedzę
technologiczną
z artystycznym wyrazem. Zajmuje się dziedziną
konserwacji zabytków. Uczestniczyła w wystawach
malarskich zbiorowych i indywidualnych. Otrzymała
Nagrodę Dziekana za dyplom malarski powstały
na zakończenie studiów licencjackich. W domu
kultury prowadzi zajęcia z malarstwa i rysunku.
W wolnych chwilach realizuje obrazy w technice
tempery żółtkowej i olejnej oraz prace pozłotnicze.

OPIS
Zajęcia plastyczne dla dorosłych są propozycją dla osób, które odkryły w sobie potrzebę tworzenia.
W kameralnym gronie można rozwijać talent i doskonalić umiejętności. Indywidualne podejście
do uczestnika daje możliwość prowadzenia od podstaw oraz zgłębiania znanych już zagadnień
plastycznych. Uczestnicy mają możliwość zapoznać się z technologią malarstwa i poznać techniki
malarskie- malarstwo olejne, tempera, akryl, techniki rysunkowe i techniki łączone. Na zajęciach
przybliżane są tematy martwej natury, studium postaci czy pejzażu, kopii obrazów. Uczestnicy mają
okazję rozwijać ekspresję oraz poszukiwać ciekawych form wyrazu w swojej twórczości.

CO ZYSKASZ?

poszerzysz wiedzę z zakresu tematów plastycznych takich jak: kompozycja, perspektywa,
proporcje, walor, światłocień, kolor,
poznasz warsztat malarski tj. podmalówkę, laserunek, impasty,
poznasz technologię mieszania farb, rodzaje medium, werniksów, gruntów malarskich

KIEDY?

ZAPEWNIAMY:

WIEK

CENA

Zajęcia odbywają się w piątki:
godz. 16:30 - 19:30

+18

ZAPISY

e.bartoszek@ddksmczechow.pl
tel. 81 741 99 11, 667 807 809

- poszukiwania ciekawych form wyrazu w swojej
twórczości

65 zł

INSTRUKTORKA
EWA BARTOSZEK
Absolwentka studiów magisterskich Konserwacji
Drewna Zabytkowego na SGGW oraz absolwentka
studiów licencjackich na Wydziale Artystycznym
na UMCS w Lublinie, na kierunku malarstwa
w Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym.
Stara
się
łączyć
wiedzę
technologiczną
z artystycznym wyrazem. Zajmuje się dziedziną
konserwacji zabytków. Uczestniczyła w wystawach
malarskich zbiorowych i indywidualnych. Otrzymała
Nagrodę Dziekana za dyplom malarski powstały
na zakończenie studiów licencjackich. W Domu
kultury prowadzi zajęcia z malarstwa i rysunku.
W wolnych chwilach realizuje obrazy w technice
tempery żółtkowej i olejnej oraz prace pozłotnicze.

OPIS
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. To połączenie różnych technik
z zakresu plastyki (masy plastyczne, malowanie, rysowanie, zabawy rożnymi materiałami plastycznymi)
oraz rękodzieła (quilling, scrappbooking, decoupage, haft, uprecykling itp.). Zajęcia mają na celu
pobudzanie wyobraźni dzieci oraz ćwiczenie motoryki małej.

CO ZYSKASZ?
podbudujesz poczucia własnej wartości,
rozwiniesz wyobraźnię,
będziesz stymulować rozwój motoryki małej,
udoskonalisz umiejętności plastyczne,
nabędziesz umiejętności pracy w grupie,
rozwiniesz zainteresowania,
zdobędziesz wiedzę na temat różnych technik
plastycznych,
będziesz mieć okazję do wyrażania emocji
i uczuć poprzez działania plastyczne

OSIĄGNIĘCIA
Dotychczas podopiecznym udało się otrzymać wiele nagród
i wyróżnień, w tym w ostatnim czasie m.in. w konkursie "Cuda
natury i architektury Lubelszczyzny" Stowarzyszenia Kultura
Czubów, Dom Kultury "Łęgi" SM "Czuby"). "Moje Miasto
- 4 pory roku" Stowarzyszenia Kultura Czubów, Dom Kultury
"Łęgi" SM "Czuby", "Moja Niepodległość" ( Filia nr 18 Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie).

KIEDY?

ZAPEWNIAMY:

Zajęcia odbywają się w poniedziałki i czwartki:
godz. 16:15 - 17:00 (5-7 lat)
godz. 17:15 - 18:15 (8+)

- materiały i narzędzia plastyczne
- dobrą zabawę :)

WIEK

CENA

Od 5 roku życia.

65 - 70 zł

ZAPISY

INSTRUKTORKA

m.matysiak@.ddksmczechow.pl
tel. 81 741 99 11, 667 807 809

MONIKA MATYSIAK
Absolwentka filologii polskiej z wiedzą o kulturze,
edukacji plastycznej oraz florystyki. W domu kultury
prowadzi zajęcia manualne. Zajmuje się także
zajęciami rękodzielniczo – praktycznymi (np.
scrapbooking, quilling, filcowanie, szydełkowanie).
Interesuje się szeroko pojętym rękodziełem
ludowym i artystycznym, fotografią amatorską oraz
projektowaniem graficznym.

OPIS
Podczas zajęć dzieci mają okazje poznać i sprawdzić się w różnych typach teatru – cieni, ruchu,
lalkowego, czarnego, plastycznego, wziąć udział w zabawach, które z jednej strony rozwijają ich
predyspozycje aktorskie, ale też integrują z rówieśnikami, budując zespół, który się wspiera na scenie,
i poza nią. Dzieci tworzą swój spektakl teatralny, oparty na grach teatralnych i zabawach słownych,
na którego premierę mogą zaprosić najbliższych.

CO ZYSKASZ?
rozwiniesz zdolności koncentracji,
wyspecjalizujesz się w umiejętności posługiwania się językiem ojczystym w zakresie mówienia prozy,
recytacji poezji,
rozbudzisz wyobraźnię scenograficzną, a co za tym idzie konstrukcyjną poprzez modelowanie
i tworzenie lalek, masek, rekwizytów teatralnych,
popracujesz nad prawidłową artykulacją i emisją głosu,
poznasz podstawową terminologię teatralną,
pobudzisz swój mózg do pracy pamięciowej,
wykształcisz w sobie umiejętność radzenia sobie ze stresem przy wystąpieniach publicznych,
udoskonalisz swoją mimikę, ekspresję i plastykę ciała,
wykształcisz w sobie umiejętności odreagowania stresów,
razem z grupą stworzysz spektakl teatralny, wystąpisz przez publicznością na scenie.

KIEDY?

Zajęcia odbywają się w czwartki:
godz. 16:30 - 17:30

WIEK
7 - 9 lat

ZAPISY
m.adamczyk@ddksmczechow.pl
tel. 81 741 99 11, 667 807 809

ZAPEWNIAMY:
- dobrą zabawę,
- kulturalne i aktywne spędzanie czasu,
- materiały warsztatowe,

CENA
65 zł

INSTRUKTORKA
MAŁGORZATA ADAMCZYK
Polonistka,
teatrolożka,
pedagożka
teatru,
instruktorka
teatralna,
animatorka
kultury,
specjalistka ds. edukacji teatralnej w Teatrze
im. H. Ch. Andersena w Lubinie. Prowadzi grupy
teatralne od 2015 roku, z którymi zdobyła wiele
nagród i wyróżnień na festiwalach o zasięgu
wojewódzkim i międzynarodowym. Sama również
wielokrotnie stała na deskach teatru (Teatr ITP.,
czytając sztuki performatywne w Teatrze Starym
i w Teatrze im. H. Ch. Andersena w Lublinie) i przed
kamerą (film „Za kratą są zielone drzewa” w reż.
M i R. Kołodziejczyk, program „Mówimy po polsku”
dla TVP POLONIA i „Wieczorynki Teatralne”).

OPIS
Zespół teatralny tworzy spektakl oparty na autorskim scenariuszu teatralnym. Dzieci będą pracować
z wykorzystaniem techniki animacji przedmiotu. Grupa będzie również rozwijać umiejętności
aktorskie w formie zabaw teatralnych i ćwiczeń dykcyjnych.

CO ZYSKASZ?
rozwiniesz zdolności koncentracji,
wyspecjalizujesz się w umiejętności posługiwania się językiem ojczystym w zakresie mówienia
prozy, recytacji poezji,
rozbudzisz wyobraźnię scenograficzną, a co za tym idzie konstrukcyjną poprzez modelowanie
i tworzenie lalek, masek, rekwizytów teatralnych,
popracujesz nad prawidłową artykulacją i emisją głosu,
poznasz podstawową terminologię teatralną,
pobudzisz swój mózg do pracy pamięciowej,
wykształcisz w sobie umiejętność radzenia sobie ze stresem przy wystąpieniach publicznych,
udoskonalisz swoją mimikę, ekspresję i plastykę ciała,
wykształcisz w sobie umiejętności odreagowania stresów,
razem z grupą stworzysz spektakl teatralny, wystąpisz przez publicznością na scenie,

KIEDY?

ZAPEWNIAMY:

Zajęcia odbywają się w czwartki:
godz. 17:40 - 19:00

- dobrą zabawę
- kulturalne i aktywne spędzanie czasu
- materiały warsztatowe

WIEK
10-12 lat

ZAPISY

m.adamczyk@ddksmczechow.pl
tel. 81 741 99 11, 667 807 809

CENA
65 zł

INSTRUKTORKA
MAŁGORZATA ADAMCZYK
Polonistka,
teatrolożka,
pedagożka
teatru,
instruktorka
teatralna,
animatorka
kultury,
specjalistka ds. edukacji teatralnej w Teatrze
im. H. Ch. Andersena w Lubinie. Prowadzi grupy
teatralne od 2015 roku, z którymi zdobyła wiele
nagród i wyróżnień na festiwalach o zasięgu
wojewódzkim i międzynarodowym. Sama również
wielokrotnie stała na deskach teatru (Teatr ITP.,
czytając sztuki performatywne w Teatrze Starym
i w Teatrze im. H. Ch. Andersena w Lublinie) i przed
kamerą (film „Za kratą są zielone drzewa” w reż.
M i R. Kołodziejczyk, program „Mówimy po polsku”
dla TVP POLONIA i „Wieczorynki Teatralne”)

OPIS

Podczas pierwszych zajęć będziemy pracować warsztatowo, poznając różne techniki pracy teatralnej,
ale też siebie nawzajem, żeby móc odnaleźć się w nowopowstałym zespole. Późniejsze zajęcia będą
próbą określenia repertuaru i formy pracy. Zależy nam, aby młodzież miała wpływ na swoją pracę
artystyczną, a instruktor był drogowskazem, który może podpowiedzieć formy pracy. Zajęcia będą
zmierzać do pokazu pracy teatralnej, późniejszych wyjazdów na festiwale i konkursy.

CO ZYSKASZ?
rozwiniesz zdolności koncentracji,
wyspecjalizujesz się w umiejętności posługiwania się językiem ojczystym w zakresie mówienia
prozy, recytacji poezji,
popracujesz nad prawidłową artykulacją i emisją głosu,
poznasz podstawową terminologię teatralną,
pobudzisz swój mózg do pracy pamięciowej,
wykształcisz w sobie umiejętność radzenia sobie ze stresem przy wystąpieniach publicznych,
udoskonalisz swoją mimikę, ekspresję i plastykę ciała,
wykształcisz w sobie umiejętności odreagowania stresów,
razem z grupą stworzysz spektakl teatralny, wystąpisz przez publicznością na scenie.

KIEDY?

ZAPEWNIAMY:

WIEK

CENA

Zajęcia odbywają się w czwartki:
godz. 19:10 - 20:15

- dobrą zabawę
- kulturalne i aktywne spędzanie czasu
- materiały warsztatowe

15 - 17 lat

65 zł

ZAPISY

INSTRUKTORKA

m.adamczyk@ddksmczechow.pl
tel. 81 741 99 11, 667 807 809

MAŁGORZATA ADAMCZYK
Polonistka,
teatrolożka,
pedagożka
teatru,
instruktorka
teatralna,
animatorka
kultury,
specjalistka ds. edukacji teatralnej w Teatrze
im. H. Ch. Andersena w Lubinie. Prowadzi grupy
teatralne od 2015 roku, z którymi zdobyła wiele
nagród i wyróżnień na festiwalach o zasięgu
wojewódzkim i międzynarodowym. Sama również
wielokrotnie stała na deskach teatru (Teatr ITP.,
czytając sztuki performatywne w Teatrze Starym
i w Teatrze im. H. Ch. Andersena w Lublinie) i przed
kamerą (film „Za kratą są zielone drzewa” w reż.
M i R. Kołodziejczyk, program „Mówimy po polsku”
dla TVP POLONIA i „Wieczorynki Teatralne”)

OPIS
Zajęcia odbywają się w zespołach, solo oraz mieszane ( 1x solo, 1x zespół). Celem zajęć jest rozbudzenie
zamiłowań wokalnych, umożliwienie realizacji swoich pasji, zainteresowań oraz dokształcanie z zakresu
emisji głosu, intonacji, technik wokalnych, pracy z mikrofonem oraz ruchu scenicznego.

CO ZYSKASZ?
rozwiniesz się w umiejętności śpiewu,
weźmiesz udział w wielu koncertach i konkursach,
dla osób wyróżniających się - nagrasz video (teledyski) na YT.

OSIĄGNIĘCIA
Nagrody w konkursach:
Przegląd Wokalny dla Dzieci i Młodzieży SŁOWIKONADA (Warszawa)
Zaśpiewajmy.pl - interaktywny śpiewnik Narodowego Centrum Kultury (Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego)
Ogólnopolski Festiwal Kolęd w Puławach
Konkursowy Przegląd Zespołów Kolędniczych „Szczodraki"
Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych „SEZON”
…i wiele innych poza granicami Polski m. in. we Lwowie, Wiedniu czy Brześciu

KIEDY?

CENA

WIEK

ZAPISY

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do
piątku w godzinach popołudniowych.

Od 6 roku do 40 roku.

70 - 90 zł

m.deles@ddksmczechow.pl
tel. 81 741 99 11, 667 807 809

INSTRUKTOR
MARIUSZ DELEŚ

Skitterphoto from pixabayi

Absolwent I i II stopnia Szkoły Muzycznej.
Prowadzi zajęcia wokalne, tworzy i opracowuje muzykę
do spektakli teatralnych i tanecznych. Zajmuje się oprawą
audiowizualną wydarzeń DDK SM "Czechów"

OPIS
Sensoplastyka® to marka zajęć rozwojowych wspierająca kreatywność i twórcze myślenie. Podczas zajęć
dzieci stymulują wszystkie zmysły: węch, wzrok, dotyk, smak, słuch, budują świadomość swojego ciała
i przestrzeni, rozwijają kompetencje intra oraz interpersonalne, a przede wszystkim świetnie się bawią!
Zajęcia odbywają się na bazie wyłącznie bezpiecznych składników spożywczych. Na wolnej przestrzeni,
dzieci brudzą się tworząc swoje własne sensoryczne masy, dlatego też konieczne są ubrania na zmianę oraz
klapki. Jest pachnąco, kolorowo, lepko, sypko, słodko, gorzko, miękko, twardo, zabawnie i relaksująco!

CO ZYSKASZ?
rozwiniesz świadomość ciała i przestrzeni,
będziesz stymulować rozwój motoryki małej,
rozwiniesz swoją mowę (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko
ośrodków odpowiadających za małą motorykę),
poprzez wspólne działania pogłębisz kontakt emocjonalny z dziećmi
– budujemy w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa
uwolnisz naturalną ekspresję twórczą,
poznasz nowe formy wyrazu i działań artystycznych,
wzmacnianisz wiarę we własne możliwości.

KIEDY?

CENA

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu:
godz. 17:00 - 18:00 (1-5 lat)

40 zł

WIEK

ZAPEWNIAMY:

Od 1 roku życia.

ZAPISY

a.tomczak@ddksmczechow.pl
tel. 81 741 99 11, 667 807 809

- materiały warsztatowe
- mokre chusteczki i ręczniki papierowe
- dobrą zabawę :)

INSTRUKTORKA
ADRIANNA TOMCZAK
Absolwentka UMCS Lublin - mgr. turystyki historycznej,
turystyki i rekreacji, ukończyła specjalizację unijną
Zarządzanie w kulturze, animatorka, terapeutka
zajęciowa, trenerka Sensoplastyki ®. W domu kultury
prowadzi zajęcia zarówno z dziećmi jak i z dorosłymi
wykorzystując techniki arteterapeutyczne, zdobywając
doświadczenie na licznych kursach i warsztatach.
Organizatorka spotkań podróżniczych oraz wycieczek
krajoznawczych.

OPIS

Cykl warsztatów skierowanych do osób dorosłych o zróżnicowanej tematyce. Podczas każdego
spotkania można nie tylko poszerzyć wiedzę z danego zakresu, ale także zyskać praktyczne
umiejętności. Pośrednim, choć równie istotnym celem zajęć jest motywowanie uczestników
do działania - doskonalenia, poszukiwania i odkrywania. "Warsztatowo" ma przede wszystkim
przybliżać znaczenie pewnych mechanizmów w kształtowaniu postaw komunikacji bezpośredniej,
w relacjach konsumenckich, czy podczas prezentacji na forum. Taka wiedza i umiejętności będą
przydatne niezależnie od sfery życia prywatnego, czy zawodowego, w której zechcemy się nimi
posłużyć.

W PROGRAMIE
"Twarzą w twarz", czyli rozwijanie umiejętności w zakresie komunikacji bezpośredniej
"Bajkotworzenie kształtuje myślenie", czyli bajka narzędzie komunikacji oraz terapeutyczne
"Oswajanie tremy", czyli jak radzić sobie z lękiem towarzyszącym wystąpieniom publicznym
"Jak sprzedawać i kupować żeby nie dać się zwariować", czyli podstawy marketingu dla każdego
"Pozwól, że cię zmotywuję", czyli budowanie pewności siebie i pobudzanie chęci do działania
Uczestnicy spotkań mogą proponować inne tematy, które w miarę możliwości, są realizowane
Przykładowe tematy warsztatów spoza podstawowego cyklu: "Siła autoprezentacji", "Zarządzanie
sobą i własnym czasem w dobie pandemii"

KIEDY?

CENA

Środa 17.00 - 20.00
Warsztaty odbywają się dwa razy w miesiącu

Udział w pojedynczych zajęciach: 30 zł/os.
Zniżki dla stałych uczestników

WIEK

INSTRUKTORKA

18+

ZAPISY

k.szczepaniak@.ddksmczechow.pl
tel. 81 741 99 11, 667 807 809

KATARZYNA SZCZEPANIAK
Absolwentka Politechniki Lubelskiej - mgr inż.
Zarządzania i Marketingu - oraz dwóch kursów
doszkalających:
Manager
Społeczny,
Lider
Obywatelski. Przez sześć lat trener i wykładowca w
kilku ośrodkach szkoleniowych na terenie Lublina.
Prowadziła zajęcia m.in. z podstaw marketingu,
negocjacji handlowych, skutecznej komunikacji
interpersonalnej, aktywnego poszukiwania pracy.
Posiada pedagogiczne do prowadzenia zajęć
także z młodzieżą oraz dziećmi. Prowadzi zajęcia
"Bajki (nie)codzienne", spotkania "Warsztatowo"
oraz amatorskie teatry "ATON"
i "INWENCJA".

OPIS
Zajęcia modelarskie zakładają poszerzenie wiedzy i umiejętności precyzyjnego odtworzenia modelu
w skali, przy wykorzystywaniu zestawów plastikowych i kartonowych. Uczestnicy zajęć nabywają
umiejętności manualne, rozwijają zmysł artystyczny oraz uczą się kreatywnego myślenia. Ważnym
elementem edukacyjnym jest poszerzenie wiedzy na temat historii rozwoju techniki.

CO ZYSKASZ?
opanujesz techniki i metody modelarskie,
wykształcisz umiejętność postrzegania przestrzennego poprzez modelowanie brył trójwymiarowych,
rozwiniesz zdolności manualne oraz umiejętności pracy zespołowej i indywidualnej,
poszerzysz wiedzę z zakresu historii rozwoju techniki.

KIEDY?
Zajęcia odbywają się w piątek w godz. 17:30 - 19:30.

WIEK

CENA

10- 15 lat

70 - 90 zł

ZAPISY
s.olchowy@ddksmczechow.pl
tel. 81 741 99 11, 667 807 809

INSTRUKTOR
SŁAWOMIR OLCHOWY
Doświadczony instruktor modelarstwa w lubelskich
placówkach kultury. Operator projektora kinowego,
członek rady programowej DKF “16”. Zajmuje się
obsługą techniczną wydarzeń.

OPIS
Podczas zajęć uczestnicy dzielą się własnymi pomysłami na bajki i wykonują ilustracje. Instruktorka
zbiera je i redaguje teksty, które na koniec roku uczestnicy otrzymują w formie książeczki
do samodzielnego zilustrowania. W ten sposób każdej publikacji nadawany jest niepowtarzalny
charakter. Ponadto, roczny cykl zajęć kończy się spotkaniem, podczas którego instruktorka, przy
współudziale rodziców, opowiada lub inscenizuje jedną z bajek powstałych z połączenia pomysłów
wszystkich uczestników. Od trzech lat „Bajki na zakończenie” układane są przez Instruktorkę wraz
z rodzicami, podczas dwóch, trzech spotkań, kiedy powstają także lalki papierowe z dziecięcych
ilustracji.

CO ZYSKASZ?
poszukasz pomysłów na autorskie bajki,
pobudzisz swoją wyobraźnię,
zobaczysz zainspenizowaną przez instruktorkę własną bajkę
opowiesz własne historie, podzielisz się pomysłami na kontynuację innych materiałów,
zilustrujesz swoje pomysły na bajkę lub jej zakończenie,
podsumujesz zajęć pod koniec cyklu - otrzymasz książeczeę, zobaczysz mini-spektakl inspirowany
pomysłami dzieci.

KIEDY?
Wtorki, w godz. 16:30 - 17:30

WIEK
5 - 8 lat

ZAPISY
k.szczepaniak@.ddksmczechow.pl
tel. 81 741 99 11, 667 807 809

CENA
50zł

INSTRUKTORKA
KATARZYNA SZCZEPANIAK
Absolwentka Politechniki Lubelskiej - mgr inż.
Zarządzania i Marketingu - oraz dwóch kursów
doszkalających: Manager Społeczny, Lider
Obywatelski. Przez sześć lat trener i wykładowca
w kilku ośrodkach szkoleniowych na terenie
Lublina. Prowadziła zajęcia m.in.
z podstaw
marketingu, negocjacji handlowych, skutecznej
komunikacji
interpersonalnej,
aktywnego
poszukiwania pracy. Posiada pedagogiczne do
prowadzenia zajęć także
z młodzieżą oraz
dziećmi. Prowadzi zajęcia "Bajki (nie)codzienne",
spotkania "Warsztatowo" oraz amatorskie teatry
"ATON"
i "INWENCJA".

OPIS

Zajęcia mają na celu przybliżenie teatru jako formy wyrażania siebie, a także możliwości oswajania
sytuacji występu przed publicznością. Uczestnicy zajęć mają szansę tworzyć spektakle samodzielnie
poprzez udział w procesie ich powstawania od samego początku. Instruktor, przed przystąpieniem
do pisania scenariusza, zbiera ich pomysły, a w trakcie budowania interpretacji scenicznej wsłuchuje
się w to, co każdy z aktorów chciałby poprzez odgrywane role przekazać. Te zajęcia to doskonała
odskocznia od codzienności, możliwość wkraczania w świat, który powstaje na scenie i nie sposób już
o nim zapomnieć.

CO ZYSKASZ?
podejmiesz ćwiczenia rozwijające dykcję i emisję głosu,
nuczysz się interpretacji tekstu,
popracujesz nad tzw. mową ciała i ruchem
scenicznym,
wykonasz proste układy choreograficzne, śpiew,
rozwiniesz umiejętności pracy w zespole,
podejmiesz się treningu pamięci - przyswajania tekstu

KIEDY?

CENA

ATON poniedziałki, w godz. 18:00 - 20:00
INWENCJA piątki, w godz 17:30 - 19:30

65 zł

WIEK

ATON - 18+
INWENCJA - dla młodzieży 13+

ZAPISY

k.szczepaniak@.ddksmczechow.pl
tel. 81 741 99 11, 667 807 809

INSTRUKTORKA
KATARZYNA SZCZEPANIA
Absolwentka Politechniki Lubelskiej - mgr inż.
Zarządzania i Marketingu - oraz dwóch kursów
doszkalających:
Manager
Społeczny,
Lider
Obywatelski. Przez sześć lat trener i wykładowca
w kilku ośrodkach szkoleniowych na terenie
Lublina. Prowadziła zajęcia m.in. z podstaw
marketingu, negocjacji handlowych, skutecznej
komunikacji
interpersonalnej,
aktywnego
poszukiwania pracy. Posiada pedagogiczne do
prowadzenia zajęć także z młodzieżą oraz dziećmi.
Prowadzi zajęcia "Bajki (nie)codzienne", spotkania
"Warsztatowo" oraz amatorskie teatry "ATON"
i "INWENCJA".

FESTIWAL SZTUK WIZUALNYCH "WIZART"
DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE W RAMACH PROJEKTU
"RÓŻNY WIEK, PODOBNE PASJE"
ZIMA/ LATO NA CZECHOWIE
KONKURSOWY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH
„SZCZODRAKI”
PRZEGLĄD AMATORSKICH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH „SEZON”
KONKURS "PRZEDSZKOLACZEK - RECYTACZEK"
I WIELE WIELE INNYCH...

tel. 81 741 99 11, 667 807 809
e-mail: biuro@@ddksmczechow.pl

MAŁGORZATA KRUSZYŃSKA
Kierowniczka ds. programowych
tel. 81 741 99 11, 667 807 809
e-mail: m.kruszynska@ddksmczechow.pl

MACIEJ WÓJTOWICZ
Kierownik ds. administracyjnych
tel. 81 741 99 11, 667 807 809
e-mail: m.wojtowicz@ddksmczechow.pl

GRAŻYNA BRONISZ
Inspektor ds. administracyjnych
tel. 81 741 99 11, 667 807 809
e-mail: biuro@ddksmczechow.pl

PERSONEL POMOCNICZY
Grażyna Pawłowska
Teresa Lewandowska
Katarzyna Kolanecka
tel. 81 741 99 11, 667 807 809

Dzielnicowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej "Czechów"
ul. Kiepury 5A, 20-838 Lublin
tel. 81 741 99 11, 667 807 809
e-mail: biuro@ddksmczechow.pl
www.ddksmczechow.pl

KLUB PRZYJEMNYCH SPOTKAŃ
NATURALNY SPLOT
WYCIECZKI
KINO I DKF
galeria fotograficzna pomost
Studium wiedzy o filmie
MACIAS - ZAJĘCIA

GRAŻYNA PAWŁOWSKA
TERESA LEWANDOWSKA
KATARZYNA KOLANECKA
tel. 81 741 99 11, 667 807 809

Dzielnicowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej "Czechów"
ul. Kiepury 5A, 20-838 Lublin
tel. 81 741 99 11, 667 807 809
e-mail: biuro@ddksmczechow.pl
www.ddksmczechow.pl

