
19.45-21.00                                                 

SALSA                                                      

15+                                                         

gr. zaaw.                                         

(instr. Łukasz Sakowicz)                                                   

16.30-17.30                          

GLINOLANDIA                                                

6-12 lat                                                 

(instr. Edyta Mańczuk)                                    
Zajęcia ceramiczne, na których za 

dotknięciem dziecięcych dłoni, niczym 

za dotknięciem czarodziejskiej 

różdżki, bezkształtne kawałki gliny 

ożywają jako piękne kształty. Praca z 

gliną bardzo dobrze wpływa na 

harmonijny rozwój dzieci, wycisza, 

uczy skupienia i cierpliwości. 

16.30-18.00                                                                 

STUDIUM GITAROWE                                                     

8+ gr.pocz. ,,A"                                                               

(instr. Witold Rogowski)                                        
Podstawą nauki są: wiedza teoretyczna o 

budowie gitary, budowa podstawowych 

akordów, podstawowe rodzaje sposobów 

wydobycia dźwięku, strojenie gitary. 

Naszym narzędziem pracy jest  słuch i 

rytm. Stosujemy ćwiczenia gitarowe 

usprawniające zdolności słuchowo – 

rytmiczne.

17.30-19.00                                   

BALET   7+ gr.zaaw.                                                               

(instr. Jolanta Stefanowicz-

Najman)                                              

18.00-19.30                                                                 

STUDIUM GITAROWE                                                     

8+ gr.pocz. ,,B"                                                               

(instr. Witold Rogowski)                                        
Podstawą nauki są: wiedza teoretyczna o 

budowie gitary, budowa podstawowych 

akordów, podstawowe rodzaje sposobów 

wydobycia dźwięku, strojenie gitary. 

Naszym narzędziem pracy jest  słuch i 

rytm. Stosujemy ćwiczenia gitarowe 

usprawniające zdolności słuchowo – 

rytmiczne.

15.00-15.45                              

BALET  4-5 lat   gr.pocz.                  

(instr. Jolanta Stefanowicz-

Najman)                                              
Taniec klasyczny wyrabia doskonałą 

dyscyplinę ruchową. 

Jest symbolem piękna, ładu i wysokiej 

klasy.                                  

18.30-19.45                                                   

SALSA                                                       

15+                                                                                                            

(pary) gr.średniozaaw.                            

(instr.Łukasz Sakowicz)                                                                   

17.00-18.00                                           

MAŁY PICASSO                                                   

6-8  lat gr.I                                                 

(instr. Iwona Turowska - 

Wasilewska)                                             
Rozwijanie zdolności plastycznych z 

wykorzystaniem wielu technik: 

malarstwo olejne, akwarela, rzeźba, 

rysunek, grafika, pastele.

15.45-16.30                                          

BALET  4-5 lat  gr. znająca 

podstawy                                         

(instr. Jolanta Stefanowicz-

Najman)                                                                                            

16.30-17.15                                        

BALET   5+ gr.kont.                                        

(instr. Jolanta Stefanowicz-

Najman)                                                               

SALA NR 34

18.00-19.00                                         

FABRYKA SZTUKI                                                          

9-14 lat gr.I                                               

(instr. Iwona Turowska - 

Wasilewska)                                 
Rozwijanie zdolności plastycznych 

z wykorzystaniem wielu technik: 

malarstwo olejne, akwarela, 

rzeźba, rysunek, grafika, pastele.

16.00-16.30                                    

ZUMBA KIDS                                             

7-12 lat                                                

(Elżbieta Kozłowska-Plak)               
Zajęcia wprowadzą młodzież/dzieci 

w świat fitness’u poprzez taniec, 

sam fitness i wyrabią u nich zdrowy 

pogląd na życie.   

19.00-20.30                           

GOSPEL                                                

18+                                                       

(instr. Daniel Szejda)                                                  
Grupa wykonująca utwory 

chrześcijańskie. Pozytywnie zakręceni, 

pełni energii i chęci wspólnego tworzenia 

oraz dzielenia się swoją pasją wielbimy 

Boga. Wzbogacając repertuar 

udoskonalamy jednocześnie warsztat 

wokalny.                                                                                     

16.00-17.00                                      

FABRYKA WOKALU                                    

7-10 lat                                                               

(instr. Aleksandra Szejda)                                                     

Grupa wokalna, która będzie 

ćwiczyć swój głos i 

przygotowywać się do występów 

scenicznych, będzie pracowała 

nad emisją głosu oraz 

interpretacją piosenki.

17.00-18.30                                                   

SALSA                                                       

15+                                                                                                            

(pary) gr.początkująca                           

(instr.Łukasz Sakowicz)                                
To gorący latynoski taniec,. 

Charakteryzuje się on dużą elegancją z 

bogatym stylingiem. Główny nacisk 

podczas zajęć Salsy w Parach kładziony 

jest na takie tańce jak salsa i merengue, 

ponadto poznajemy podstawy cumbii, 

bachaty, cha-cha itp.                                     

16.00-17.00                                            

ZAKĄTEK MAŁEGO ARTYSTY                                                              

4-5 lat gr.I                                                  

(instr. Iwona Turowska - 

Wasilewska)                                         
Rozwijanie zdolności plastycznych z 

wykorzystaniem wielu technik: 

malarstwo olejne, akwarela, rzeźba, 

rysunek, grafika, pastele.

P O N I E D Z I A Ł E K

W T O R E K

SALA NR 30 SALA NR 32 SALA NR 33 SALA NR 34

SALA NR 30 SALA NR 32 SALA NR 33

18.00-19.00                                      

STRONG BY ZUMBA                                

15+                                               

(Elżbieta Kozłowska-Plak)                 
Zajęcia łączące trening interwałowy 

o wysokiej intensywności ze 

specjalnie przygotowaną muzyką, 

która motywuje do wysiłku. Zajęcia 

dają spektakularne efekty: 

sprawność, wzmocnienie, 

elastyczność oraz kształt.

ECK / S.11                                                      

18.00-19.00                                                                                                   

NA MAZURSKĄ NUTĘ 18+                              

(instr. Daniel Szejda)                                         
Lubisz śpiewać i nie boisz się występów 

publicznych? Jeśli tak to te zajęcia są idealne 

dla Ciebie. Poznasz bogactwo pieśni 

ludowych z różnych regionów Polski i 

przypomnisz sobie znane utwory biesiadne.

17.00-18.30                             

WARSZTATY CERAMICZNE 15+                     

ECK -Pracownia ceramiczna            

(instr. Edyta Mańczuk)                         

Nauka jest prowadzona metodą 

„krok po kroku” począwszy od 

mie¬szania gliny szamotowej, 

poprzez ugniatanie, naukę różnych 

technik takich jak formowanie z 

pałeczek, pasków, misek, miseczek, 

waz, świeczników, rzeźb.

ECK

17.00-18.00                                     

TEATRZYK ,,ZA ZIELONYMI 

DRZWIAMI"                                                         

5-7 lat                                                                                                             

(instr. Liliana Łubian-Podgórna)                  
Warsztaty teatralne, zabawa teatrem dla 

najmłodszych - przygotowanie do odbioru 

dzieła literackiego, praca nad poprawną 

wymową, dykcją, rozwijanie 

indywidualnych zdolności, zainteresowań 

oraz aktywności twórczej, ruch sceniczny, 

techniki pamięciowe, wyrażanie emocji, 

tworzenie krótkich scenek teatralnych.                                                                                                                          

s. ZEBRA Ełckiego Centrum 

Kultury 

18.00-19.00                                          

SZTUKA PUKA                                                      

8-12 lat                                                            

(instr. Liliana Łubian-Podgórna)                        
Warsztaty teatralne, gry i zabawy teatralne, 

praca z tekstem, ćwiczenia emisyjne, 

intonacja i akcentowanie, ruch sceniczny, 

techniki pamięciowe, wyrażanie emocji, 

warsztat pracy aktorów, tworzenie 

scenariusza, adaptacja oryginalnych 

utworów oraz autorskich scenariuszy, 

tworzenie krótkich scenek teatralnych.                                                                                          

s. ZEBRA Ełckiego Centrum Kultury 

ECK/ S. 11                                                             

16.00-18.00                                                                              
CHÓR POJEZIERZE 55+                                          

(instr. Daniel Szejda)                                                                               
Chór seniora to nie tylko grupa wykonująca 

pieśni, piosenki, piosneczki o bardzo 

zróżnicowanej tematyce, ale przede 

wszystkim grupa ludzi, która wspaniale się 

ze sobą bawi na scenie jak i na próbach. 

Wszyscy którzy mają niespełnione marzenia 

śpiewacze z młodości zrealizują je właśnie 

w tej grupie.

ECK
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SALA NR 32 SALA NR 33

SALA NR 30 SALA NR 32 SALA NR 33

16.30-18.00                                                               

STUDIUM GITAROWE                                                       

8+  gr. średniozaawansowana                                             

(instr. Witold Rogowski)           
Podstawą nauki są: wiedza teoretyczna o 

budowie gitary, budowa podstawowych 

akordów, podstawowe rodzaje sposobów 

wydobycia dźwięku, strojenie gitary. 

Naszym narzędziem pracy jest  słuch i 

rytm. Stosujemy ćwiczenia gitarowe 

usprawniające zdolności słuchowo – 

rytmiczne.

SALA NR 34

C Z W A R T E K

SALA NR 30

15.30-16.15                                      

BABY DANCE                                            

gr. A  4-5 lat                                                     

(instr. Izabela Andrearczyk)                                      
Zajęcia z nastawieniem na gry i zabawy 

ruchowe z muzyką mające na celu 

kształtowanie słuchu, umiejętność 

poruszania się w przestrzeni i 

kształtowanie koordynacji ruchowej.

19.00-20.00                                      

ZUMBA FITNESS                                   

15+                                               

(Elżbieta Kozłowska-Plak)                 
Zajęcia łączące w sobie elementy 

tańca i aerobiku. Zajęcia składają się 

z szybkich i wolnych rytmów 

wzmacniających i rzeźbiących 

sylwetkę.                           

18.00-19.00                                          

SZTUKA PUKA                                                      

8-12 lat                                                            

(instr. Liliana Łubian-Podgórna)                        
Warsztaty teatralne, gry i zabawy 

teatralne, praca z tekstem, ćwiczenia 

emisyjne, intonacja i akcentowanie, 

ruch sceniczny, techniki pamięciowe, 

wyrażanie emocji, warsztat pracy 

aktorów, tworzenie scenariusza, 

adaptacja oryginalnych utworów oraz 

autorskich scenariuszy, tworzenie 

krótkich scenek teatralnych.                                                                                          

17.00-18.00                                          

TEATRZYK ,,ZA ZIELONYMI 

DRZWIAMI"                                                       

5-7 lat                                                            

(instr. Liliana Łubian-Podgórna)                        
Warsztaty teatralne, zabawa teatrem 

dla najmłodszych - przygotowanie do 

odbioru dzieła literackiego, praca nad 

poprawną wymową, dykcją, rozwijanie 

indywidualnych zdolności, 

zainteresowań oraz aktywności 

twórczej, ruch sceniczny, techniki 

pamięciowe, wyrażanie emocji, 

tworzenie krótkich scenek teatralnych.                                                                                   

17.00-18.00                                                           

STREET DANCE JUNIOR                                         

5-10 lat                                                            

(instr. Izabela Andrearczyk)                                                        
Grupa stworzona z myślą o młodzieży 

chcącej zdobywać wiedzę dotyczącą 

stylów tańca. Na zajęciach poznają 

kroki, schematy taneczne oraz mają 

możliwość konfrontacji swojej wiedzy. 

Uczą się także wykorzystywania 

zdobytej wiedzy na zajęciach podczas 

konfrontacji i pracy w zespole.

18.00-19.00                                      

ZUMBA FITNESS                                   

15+                                               

(Elżbieta Kozłowska-Plak)                 
Zajęcia łączące w sobie elementy tańca i 

aerobiku. Zajęcia składają się z szybkich 

i wolnych rytmów wzmacniających i 

rzeźbiących sylwetkę.                           

17.30-18.00                                    

ZUMBA KIDS                                             

7-12 lat                                                

(Elżbieta Kozłowska-Plak)               
Zajęcia wprowadzą młodzież/dzieci w 

świat fitness’u poprzez taniec, sam 

fitness i wyrabią u nich zdrowy pogląd 

na życie.   

16.15-17.00                                      

BABY DANCE                                            

gr. B  4-5 lat                                                     

(instr. Izabela Andrearczyk)                                      

16.30-17.30                                          

MAŁY EINSTEIN   6-12 lat                                          

(instr. Jerzy Romanowski)                                        
Warsztaty kreatywności, w czasie 

których uczestnicy poznają 

właściwości fizyczne materiałów, ich 

oddziaływanie na siebie - będą 

eksperymentować  i tworzyć nowe 

obiekty. Nauka fizyki poprzez zabawę 

i twórczość. Kreatywność rozbudzi 

także nauka gry w szachy. 

17.30-19.00                                              

STUDIO MALARSTWA I 

RYSUNKU  15+                                

(instr. Edyta Mańczuk)                                             
Rozwijanie zdolności plastycznych z 

wykorzystaniem wielu technik: 

malarstwo olejne, akwarela, rzeźba, 

rysunek, grafika, pastele. Zajęcia 

przygotowują do egzaminów do szkół 

plastycznych. 

19.00-20.30                                 

MALARSTWO OLEJNE                         

18+                                                          

(instr. Edyta Mańczuk)                                                       
Zajęcia praktyczne, podczas których 

uczestnicy poznają tajniki malowania 

olejami na płótnie i wykonają m.in. 

studium martwej natury, postaci, 

pejzażu miejskiego.

17.00-18.00                                           

MAŁY PICASSO                                                   

6-8  lat gr.II                                                 

(instr. Iwona Turowska - 

Wasilewska)                                             
Rozwijanie zdolności plastycznych z 

wykorzystaniem wielu technik: 

malarstwo olejne, akwarela, rzeźba, 

rysunek, grafika, pastele.

16.00-17.00                             

FABRYKA WOKALU                            

7-10 LAT                                      

(instr. Aleksandra Szejda)

Ś R O D A

 

17.00-18.30                                                               

STUDIUM GITAROWE                                                       

8+  gr. pocz. "C"                                             

(instr. Witold Rogowski)  

16.00-17.00                                            

ZAKĄTEK MAŁEGO ARTYSTY                                                              

4-5 lat gr. II                                                  

(instr. Iwona Turowska - 

Wasilewska)                                         
Rozwijanie zdolności plastycznych z 

wykorzystaniem wielu technik: 

malarstwo olejne, akwarela, rzeźba, 

rysunek, grafika, pastele.

SALA NR 34

SALA NR 12           

ECK

16.00-18.00                                                        

CHÓR POJEZIERZE                                             

55+

18.00-19.00                                                         

NA MAZURSKĄ NUTĘ                                               

18+

17.00-18.00                                                    

ART. GRAFIKA KOMPUTEROWA                   

10 +                                                                                                     

(instr. Łukasz Remizow)                                                 
Warsztaty poprzez proste ćwiczenia 

pozwolą zdobyć praktyczne umiejętności 

posługiwania się darmowymi programami 

graficznymi, rozwój twórczej postawy jak i 

umiejętności posługiwania się komputerem

18.00-19.00                                               

ART.GRAFIKA KOMPUTEROWA                 

10 +                                                                   

(instr. Łukasz Remizow)                                                                     

19.00-20.00                                               

ART.GRAFIKA KOMPUTEROWA                 

10 +                                                                   

(instr. Łukasz Remizow)                                                                     



18.00-19.30                                     

MŁODZI ARCHITEKCI                                

7-14 lat                                                             

(instr. Iwona Turowska - 

Wasilewska)                                                     
Zajęcia przeznaczone dla młodzieży, 

która chce rozwijać swoją wyobraźnię 

przestrzenną budując budynki i 

jednocześnie pogłębiać swoją wiedzę 

o detalach architektonicznych. Zajęcia 

będą uczyć precyzji i cierpliwości, a 

także pogłębią rozwój wyobraźni.

                                                                                              

SALA NR 34
16.30-18.00                                                                                                                  

EŁCKA GRUPA AKORDEONOWA 

(instr. Andrzej Grzybowski)                                        
Ełcka Grupa Akordeonowa to projekt 

kierowany do wszystkich pasjonatów 

muzyki akordeonowej, zarówno 

profesjonalistów, jak i amatorów. Jego 

ideą jest chęć wspólnego muzykowania, 

zarówno muzyki popularnej, jak i muzyki 

klasycznej w opracowaniu na różne 

składy akordeonowe. Do uczestnictwa w 

projekcie niezbędne są jedynie własny 

instrument oraz zamiłowanie do muzyki.

19.00-20.30                                                 

GOSPEL                                                                

18+

P I Ą T E K

SALA NR 33 SALA NR 12

18.00-19.30                                  

STREET DANCE   12+                      

(instr. Izabela Andrearczyk) 

SALA NR 32
16.30-17.30                                          

MAŁY EINSTEIN                                

6-12 lat                                          

(instr. Jerzy Romanowski)                                        
Warsztaty kreatywności, w czasie 

których uczestnicy poznają 

właściwości fizyczne materiałów, ich 

oddziaływanie na siebie - będą 

eksperymentować  i tworzyć nowe 

obiekty. Nauka fizyki poprzez zabawę 

i twórczość. Kreatywność rozbudzi 

także nauka gry w szachy. 

SALA NR 30

18.30-19.30                                                    

ART. GRAFIKA KOMPUTEROWA                                

10 +                                                                                                       

(instr. Łukasz Remizow)                                                 
Warsztaty poprzez proste ćwiczenia 

pozwolą zdobyć praktyczne umiejętności 

posługiwania się darmowymi 

programami graficznymi, rozwój twórczej 

postawy jak i umiejętności posługiwania 

się komputerem

19.00-20.00                                      

ZUMBA FITNESS                                   

15+                                               

(Elżbieta Kozłowska-Plak)                                        


