
Terminy spotkań organizacyjnych – rok szkolny 2014/2015 

 

J. angielski  

 instr. Justyna Oliferuk, Magdalena Koniuch, Agnieszka Makowska - wszystkie grupy 

4.09.2014 r., godz. 18.00, sala 3 (widowiskowa) 

 

Pracownia teatralna 

 Teatr „Nieznany” - instr. Jolanta Rynkowska 

4.09.2014 r., godz. 18.00 

 Teatr „Szóstka” - instr. Halina Jędrzejczak-Pugliesi 

1.09.2014 r., godz. 16.00 – szkoła podstawowa 

4.09.2014 r., godz. 16.00 – dzieci ze świetlicy terapeutycznej 

4.09.2014 r., godz. 18.00- grupa gimnazjalna 

 Teatrzyk „Jak Się Patrzy” – instr. Beata Miastkowska 

4.09.2014 r., godz. 17.30 

 Teatr „Klaps” – instr. Antonina Sokołowska 

1.09.2014 r., godz. 18.00 

 

Pracownia plastyczna 

 instr. Alicja Drewicka 

8.09.2014 r., godz. 17.00, sala 3 (widowiskowa) 

 instr. Dorota Świdzińska 

2.09.2014 r., godz. 16.00 – początkujący ( + osoby z listy rezerwowej) 

3.09.2014 r., godz. 16.00 – kontynuujący z zajęć wtorkowych 

6.09.2014 r., godz. 9.00 – kontynuujący z zajęć sobotnich 

 inst.  Zbigniew Świdziński 

2.09.14 r. , godz. 16.00, sala 8 - grupa I 

4.09.14 r., godz. 16.00, sala 8 – grupa II 

 instr. Dorota Kluczyk 

6.09.14 r., godz. 10.00, sala 3 (widowiskowa) 

  pracownia rzeźby – inst. Jan Gładyszewski 

3.09.2014 r., godz. 18.00, SP 15 (ul. Broniewskiego 1) 

 pracownia plastyki użytkowej - inst. Lidia Dobosz 

10.09.2014 r., godz. 16.30, sala 13 

 



  inst. Bogdan Marszeniuk 

6.09.2014 r. godz. 10.00-12.00 – rekrutacja początkujący 

6.09.2014 r. godz. 12.00-15.00 – zajęcia z rysunku zaawansowani + grupa plenerowa z 

Augustowa 

 

 

Pracownia arteterapii 

 zajęcia z arteterapii i rytmiczno-taneczne – instr. Iwona Dzierma 

4.09.2014 r. ,godz. 17.00, sala 6 

Pracownia taneczna 

 taniec towarzyski – instr. Bogusława Kalisz 

2.09.2014 r. , godz. 17.30 – kontynuujący 

2.09.2014 r., godz. 18.00 – nowe osoby 

 taniec towarzyski – instr. Jarosław Tomalak 

8.09.2014 r., godz. 16.00 , SP nr 19 (ul. Mieszka I 18)– grupa początkująca 

8.09.2014 r., godz. 17.30, SP nr 19 (ul. Mieszka I 18) – grupa zaawansowana 

  taniec nowoczesny – instr. Elżbieta Ożlańska 

 8.09.2014 r., godz. 18.00 

 taniec współczesny – instr. Dorota Baranowska 

4.09.2014 r., godz. 19.00, sala 3 (widowiskowa) 

 

Pracownia muzyczna 

 zajęcia wokalne, gitara – instr. Wiesław Mikš 

3.09.2014 r., godz. 17.00 , sala 14 

- nauka gry na pianinie – inst. Zbigniew Brzozowski 

2.09.2014 r., godz. 16.00, sala 14 

- chór, zajęcia wokalne – inst. Barbara Kornacka 

        3.09.2014 r., godz. 16.30 – grupa starsza 

        5.09.2014 r., godz. 16.30 – grupa młodsza 

- nauka gry na gitarze – inst. Zdzisława Paulińska 

         1.09.2014 r.: 

 godz. 16.30 – grupa początkująca gitar klasycznych 

 godz. 17.15 – grupa zaawansowana gitar klasycznych 

 godz. 18.00 – grupa początkująca wokalno-gitarowa 

 godz. 19.00 - zespół rockowy 



 

Pracownia szachowa 

Zebranie ogólne dla wszystkich szachistów 5.09.2014 r., godz. 19.00, sala 3 (widowiskowa). 

 

Pracownia modelarska 

 instr.  Edward Trzciński 

2.09.2014 r., godz. 17.00, SP nr 19 (ul. Mieszka I 18) 

4.09.2014 r., godz. 17.00, SP nr 50 (ul. Pułaskiego 96) 

5.09.2014 r., godz. 17.00, SP nr 28 (ul. Warmińska 55) 

 

Pracownia fotografii 

 inst. Andrzej Górski 
2.09.2014 r., godz. 17.00, IV LO, (ul. Zwierzyniecka) – grupa starsza (gimnazjum, liceum)  

8.09.2014 r., godz. 17.00, IV LO, (ul. Zwierzyniecka) – grupa młodsza (szkoła podstawowa) 

 inst. Kazimierz Jankowski 
5.09.2014 r., godz. 16.00, IV LO, (ul. Zwierzyniecka)  

Pracownia animacji i filmu 

 inst. Elwira Małyszko 
4.09.2014 r., godz. 16.00, IV LO, (ul. Zwierzyniecka) – grupa gimnazjalna 
10.09.2014 r. godz. 16.00, IV LO, (ul. Zwierzyniecka) – grupa ponadgimnazjalna 
 

Pracownia informatyczna 

 inst. Robert Laskowski 
spotkania 4 i 5.09.2014 r. w godzinach 16-19, pracownia ul. Piastowska 11 

Pracownia kroju i szycia 

 inst. Bożenna Matuszelańska 
12.09.2014 r., godz. 17.00, sala 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


