Культурний центр Освенцим
оголошує про зарахування до мистецьких груп та секцій за
інтересами
в сезоні 2022/2023

ФОЛЬКЛОР:
ПРЕДСТАВНИК АНСАМБЛЮ ПІСНІ І ТАНЦЮ МІСТА ОСВЕНЦИМ "ХАЙДУКИ"
• МІНІ ХАЙДУКИ дітям 5-7 років
тренер: Ева Жак, Юстина Поцяннік
заняття в OCK, по понеділках 17:00-17:45 і по четвергах з 17:00-17:45
безкоштовні заняття

•

Хайдуки діти 8-12 років
тренер: Ганна Гандзлік-Стажик
заняття в ОCК, по понеділках 18:00-19:00 і середах 18:00-19:00
безкоштовні заняття
• ПРЕДСТАВНИЦЬКА ГРУПА - молодь та дорослі 13-30 років
тренер: Марек Посьєннік
заняття в OCK, по вівторках 19:30-20:30 і щочетверга 19:30-21:00
безкоштовні заняття
• ФОРМУВАННЯ ЕЛІТНИХ БАЛЬНИХ ТАНЦІВ
• ELITE LEJDIS – дівчата 14+ (вітається танцювальний досвід)
тренер: Дорота Капуста
заняття в танцювальному залі вул. Сольського
понеділок 18:30-20:30 та субота (час буде визначений)
безкоштовні заняття
• новинка ЕЛІТА ЛЕЙДІС ЮНІОР – дівчата 13-15 років
тренер: Юстина Фатига
заняття в танцювальному залі вул. Сольського, по п'ятницях 18:00-19:00
безкоштовні заняття
• новинка ЕЛІТА ПАР ЮНІОР (латиноамериканські танці) – хлопчики та дівчатка 10-13
років
тренер: Юстина Фатига
заняття в танцювальному залі вул. Сольського, по п'ятницях 17:00-18:00
безкоштовні заняття
ТАНЕЦЬ/ РУХ:
• БАЛЬНІ ТАНЦІ для дорослих
тренер: Пьотр Щешняк
заняття в танцювальному залі вул. Сольського, по середах 20:00-22:00
оплата 50 злотих/міс/особа
• новинка ТАНЦІ ДЗИЖЧАННЯ для дітей дошкільного віку
оригінальні заняття танцями і музикою на основі ігор з музикою (танці, спів, гра на
інструментах), ритму і рухів з використанням різних аксесуарів
тренер: Ельжбєта Матула
заняття в ОCК, по вівторках 16:00-16:45
частково дотаційно з фондів міста Освенцим
(з X-XII 2022 року – безкоштовно, з I-VI 2023 року – оплата 50 злотих/міс.
група з 10-15 чоловік

• новинка DANCE YOURSELF для дорослих до 60 років
танцювальні, рухові та релаксаційні заняття для дорослих на основі сучасного, інтегративного
та творчого танцю з елементами розтяжки, релаксації та самомасажу
тренер: Ельжбєта Матула
в танцювальному залі вул. Сольського, по четвергах 18:15-19:15
частково дотаційно з фондів міста Освенцім
(з X-XII 2022 року – безкоштовно, з I-VI 2023 року – оплата 50 злотих/міс.
група з 10-20 чоловік
• ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКІ ТАНЦІ ДЛЯ ЖІНОК 18-60 РОКІВ
тренер: Пьотр Щешняк
заняття в танцювальному залі вул. Сольського, по середах, 17:45-18:45
Оплата 50 злотих на місяць
група з 10-20 чоловік
• новий стиль TAI-CHI CHEN для дорослих (початківців)
тренер: Ґжегож Бонк (Академія Чень Бін Тайджі, Польща)
заняття в танцювальному залі вул. Сольського,
щовівторка 18:00-19:15 та щочетверга 19:30-20:45
Оплата 140 злотих на місяць
група з 10-20 чоловік
МИСТЕЦТВО:
• АРТ-СЕКЦІЯ для дітей та підлітків 7-16 років
заняття в 2-ох вікових групах
викладач: Владислава Капцінська
заняття 1 / тиждень в ОСК, терміни визначення на організаційних зборах
Оплата 30 злотих /міс.
групи до 15 осіб
• РИСУНОК, МАЛЮВАННЯ, НАТЮРМОРТ для дітей 9-12 років та молоді 13-19 років
викладач: Барбара Жидек
заняття 1/ тиждень в ОСК, по п'ятницях 16:00-17:30 (діти), 17:45- 19:15 (молодь)
Оплата 40 злотих /міс.
групи до 15 осіб
• Рисунок для дорослих
викладач: Магдалена Проховська
заняття 1/ тиждень в ОСК, вчетвер . Годин 18:00-19:30
Оплата 30 злотих /міс.
група до 15 осіб
• новий базовий курс «ТАЄМНИЧЕ МИСТЕЦТВО НАПИСАННЯ ІКОН» для осіб віком від
16 років
викладач: Миколай Федів (викладач факультету культурології та українознавства
Дрогобицького державного педагогічного університету в Україні, художник-візуаліст)
заняття 1/ тиждень в ОСК, по понеділках 17:00-18:30
Оплата 200 злотих/міс.
група до 10 осіб
• ТАЄМНИЧЕ МИСТЕЦТВО НАПИСАННЯ ІКОН Поглиблений курс для осіб віком від 16
років
викладач: Миколай Федів (викладач факультету культурології та українознавства
Дрогобицького державного педагогічного університету в Україні, художник-візуаліст)

заняття 1 / тиждень в OCK, по понеділках (години узгоджуються з групою)
частково дотаційно з фондів міста Освенцим
(з X-XII 2022 року – безкоштовно, з I-VI 2023 року – оплата 200 злотих/міс.
група до 10 осіб
• новинка майстер-класи з фарбування акрилу для осіб віком від 16 років
викладач: Миколай Федів (викладач факультету культурології та українознавства
Дрогобицького державного педагогічного університету в Україні, художник-візуаліст)
заняття 1/тиждень в OCK, по вівторках 17:00-18:30
частково дотаційно з фондів міста Освенцим
(з X-XII 2022 року – безкоштовно, з I-VI 2023 року – оплата 100 злотих/місяць)
група до 10 осіб
РЕМІСНИЧІ:
• МАНУФАКТУРА мистецтво і вироби ручної роботи для дорослих
викладач: Магдалена Проховська
заняття 1/ тиждень в ОCК, в Середа годин 16:00-17:30
оплата 50 злотих на місяць
група до 10 осіб
• ТВОРЧІ ЗАНЯТТЯ СВОЇМИ РУКАМИ для дітей та підлітків 9-13 років
викладач: Катажина Кравчик
заняття 1 / тиждень в OCK, по четвергах з 17:00 до 18:30
частково дотаційно з фондів міста Освенцим
(з X-XII 2022 року – безкоштовно, з I-VI 2023 року – оплата 30 злотих/міс.)
група з 10 осіб

•

Майстер-класи з скрапбукінгу для початківців 18+
викладач: Агата Бусьєк
заняття 1 / тиждень в OCK, по вівторках з 17:00 до 19:00
оплата 260 злотих/міс (з урахуванням вартості матеріалів)
група до 8 осіб
КЕРАМІКА:
• новинка майстер-класи CERAMICS для дітей 9-13 років
викладач: Арлета Урода
заняття 1/ тиждень в ОСК, в вівторок при 16:30-18:00
оплата 60 злотих на місяць
група до 10 осіб
• новинка МАЙСТЕРНЯ КЕРАМІКИ для дорослих 18-60 років
викладач: Магдалена Проховська
заняття 1/ тиждень в ОСК, в Середа при. 18:00-19:30, четвер при. 16:00-17:30
сплачено 60 злотих на місяць
група до 10 осіб
МУЗИКА:
• ОРКЕСТР МІСТА ОСВЕНЦИМ для молоді від 16 років та дорослих
деригент: Лукаш Ябконь
виклик стосується обраних інструментів
випробування 1 / тиждень в OCK, по п'ятницях або середах з 19:00 до 20:30
музиканти оркестру отримують задоволення за участь у репетиціях та концертах

 ХОР МІСТА ОСВЕНЦИМ - дорослі 18-45 років
викладач: Моніка Роховяк, Малгожата Роховяк
прийоми після слухань
репетиції 1 / тиждень в OCK, по четвергах з 18:00 до 20:00
ІНШЕ:
• ФЕНТЕЗІ-КЛУБ для осіб віком від 14 років
викладач: Павел Лах
зустрічі в ОСК, по п'ятницях і вихідних за встановленим графіком
безкоштовна участь
• КІНОАМАТОРСЬКИЙ КЛУБ «ХІМІК» для молоді та дорослих
викладач: Бартош Гайда
зустріч в ОСК за встановленим графіком
безкоштовна участь
• ТЕАТРАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ 7-18 РОКІВ
заняття 1/ тиждень в ОСК за встановленим розкладом
безкоштовна участь
• ДИТЯЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСТА ОСВЕНЦИМ для дітей 9-12 і 10-12 років
викладач: Корнелія Площиця
уроки 1 / місяць, по суботах вранці
разова річна плата: 30 злотих + індексна вартість 25 злотих
• УНІВЕРСИТЕТ ТРЕТЬОГО ВІКУ для літніх людей 60+
набір охочих з жовтня 2022 року
Заняття проводяться щорічно з жовтня 2022 року по червень 2023 року.
Реєстрація буде прийматись з 5 вересня 2022 року з години 9:00 до 19:00 в
Інформаційному пункті Центру Освенцим за адресою вул. Снядецького, 24
особисто або за телефоном 33 842-44-61.
Дні і години постійних занять можуть бути змінені.

ЗАПРОШУЄМО!

