
ZAJĘCIA OCZEKUJĄCE 
NA ZEBRANIE SIĘ GRUPY

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW

Kaligrafia to technika starannego i estetycznego pisania. Podczas zajęć

uczestnicy nauczą się pracy z tuszem, będą mieli okazję poprawić swój

charakter pisma, poznać tajniki artystycznego zdobnictwa, odkryć zagadnienia

związane z warsztatem skryby (tego dawnego i współczesnego) a także

dowiedzą się jak wykorzystać nowo poznane umiejętności na co dzień. 

Prowadzący: Piotr Popławski

Terminy: 

PT 16:30 - 18:00 grupa I (9 - 15 lat)

PT 18:15 - 19:45 grupa II (dorośli & młodzież) 

Cena: 30 zł 

 KALIGRAFIA | dzieci od 9 lat, młodzież & dorośli 

NOWOŚĆ!
Materiały 

w cenie

Praktyczne warsztaty szycia patchrowków. Stwórz własne kreacje i ozdoby

domowe wykorzystując ponownie zbędne materiały. 

Prowadząca: Grażyna Rutkowska

Terminy: SOB -  9:00 - 12:00*

Cena: 75 zł 

*UWAGA! Zajęcia będą odbywać się co 2 tygodnie

 PATCHWORK | dorośli & młodzież 

Zapewniamy
maszyny 
do szycia



ZAJĘCIA OCZEKUJĄCE 
NA ZEBRANIE SIĘ GRUPY

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW

Carrom to indyjska odmiana gry bilardowej. Rozgrywana jest na siedząco, przy

kwadratowym stole i polega na wbijaniu krążków do łuz za pomocą tzw. strikera.

Zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach i zostania członkiem żabiowolskiej

drużyny Carrom. W planach wyjazdy na zawody. 

Prowadzący: Tomasz Konca 

Terminy: PON - 18:00 - 19:00 

Cena: 25 zł 

BILARD INDYJSKI "CARROM" | dorośli i młodzież od 10 lat

Nauka miksowania dźwięków, obsługi konsoli DJ'a, poznanie tajników pracy
dźwiękowca. 

Prowadzący: Tomasz Konca 

Terminy: ŚR - 15:15 - 16:15 

Cena: 25 zł 

 WARSZTATY DJ | młodzież w wieku 12 - 17 lat

NOWOŚĆ!

Warsztaty z pracy ze sprzętem fotograficznym, składające się z nauki kadrowania,

pracy w różnych warunkach oświetleniowych. Uczestnicy poznają budowę i

funkcje swoich aparatów, dowiedzą się jak komponować fotografie i utrzymywać

prawidłową postawę. Wymagany własny aparat. 

Prowadzący: Mariusz Sztompka

Cena: 25 zł

Termin zajęć zostanie ustalony po zebraniu się grupy 

 FOTOGRAFIA | młodzież od 12 lat

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!



Teatr alternatywny to miejsce w którym, czerpiemy z technik teatralnych, dramy

i improwizacji. Wypracowujemy przestrzeń do wspólnego tworzenia. Spektakle

są wynikiem grupowego procesu poszukiwania historii. Uczestnicy warsztatów

mogą wnosić swoje osobiste treści, które poruszają sprawy dla nich istotne.

Zajęcia rozwijają kompetencje emocjonalne i społeczne ułatwiające współpracę

w grupie, mapowanie problemów komunikacyjnych, odkrywanie własnych

zasobów i mocnych stron. Warsztaty przeprowadzą uczestników przez cały

proces twórczy, od momentu zawiązania grupy, zbudowania atmosfery

bezpieczeństwa, wyboru i opracowania problemu, przełożenia go na konkretną

historię, aż do momentu stworzenia spektaklu teatralnego. Scenariusz powstaje

w czasie warsztatów, gdy grupa zbiera dane, improwizuje i ćwiczy to, co

naprawdę chce widzom powiedzieć. Wykorzystywane są następujące metody:

ćwiczenia teatralne oparte na dramie, storytelling, ćwiczenia relaksacyjne,

burza mózgów, praca badawcza - wywiady z rówieśnikami, szukanie źródeł

materiałów do zmapowania wybranego problemu.

Prowadząca: Katarzyna Konca

Cena: 25 zł

Gdzie: Sala na parterze

Termin zajęć zostanie ustalony po zebraniu się grupy 

TEATR ALTERNATYWNY | młodzież w wieku 12 - 17 lat
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NOWOŚĆ!



Te zajęcia to nie tylko pomysł na aktywne popołudnie, ale również nietuzinkowa

możliwość kultywacji bezcennych folklorystycznych tradycji tanecznych. Grupa

została założona w 2007 r. i ma na swoim koncie już 53 występy zarówno na

scenach Żabiej Woli, jak i sąsiadujących gmin i miast (m.in. Warszawy, Grodziska

Mazowieckiego, czy Milanówka). Zespół „Radlanie” w swoim repertuarze posiada

rozmaite tańce narodowe i regionalne, takie jak np. Obrazek Krakowski, Tańce

Spiskie, Tańce Podegrodzkie oraz Suita Kurpiowska. 

Prowadząca: Małgorzata Włoczkowska 
Terminy: PON - 16:00 - 18:00 

Cena: 10 zł 

ZESPÓŁ TANECZNY "RADLANIE" | młodzież 8 - 15 lat 

Zostań dziennikarzem, poznaj tajniki pracy dziennikarskiej. Współtwórz

żabiowolską TV jako program emitowany na YT oraz jako podcast. A może

wolisz zostać redaktorem lokalnej gazetki?

Prowadzący: Tomasz Konca

Terminy: PT 17:45 - 19:15 

Cena: 50 zł

 ŻABIA TV / ŻABIE WIADOMOŚCI | młodzież od 10 lat

Indywidualne lekcje gry na pianinie, keyboardzie i perkusji

Prowadzący: Tomasz Tarczyński

Cena: 75 zł 

Termin zajęć zostanie ustalony po zebraniu się grupy 

 PIANINO / KEYBOARD / PERKUSJA | dzieci 7 - 15 lat 
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NOWOŚĆ!



Praktyczne warsztaty szycia patchrowków. Stwórz własne kreacje i ozdoby

domowe wykorzystując ponownie zbędne materiały. 

Prowadząca: Grażyna Rutkowska

Terminy: SOB -  9:00 - 12:00*

Cena: 75 zł 

Gdzie: Sala na parterze

*UWAGA! Zajęcia będą odbywać się co 2 tygodnie

Warsztaty z pracy ze sprzętem fotograficznym, składające się z nauki

kadrowania, pracy w różnych warunkach oświetleniowych. Uczestnicy poznają

budowę i funkcje swoich aparatów, dowiedzą się jak komponować fotografie i

utrzymywać prawidłową postawę. 

Wymagany własny aparat. 

Prowadzący: Mariusz Sztompka

Cena: 25 zł

Termin zajęć zostanie ustalony po zebraniu się grupy 

 PATCHWORK | dorośli & młodzież 

 FOTOGRAFIA | młodzież od 12 lat

Zapewniamy
maszyny do szycia

Indywidualne lekcje gry na pianinie, keyboardzie i perkusji

Prowadzący: Tomasz Tarczyński

Cena: 75 zł 

Termin zajęć zostanie ustalony po zebraniu się grupy 

 PIANINO / KEYBOARD / PERKUSJA | dzieci 7 - 15 lat 
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