
Warsztaty malarskie (dzieci do lat 10) 4, 5, 6 lipca, godz. 11:00- 12:00  

Akademia rysunku (młodzież od lat 11) 4, 5, 6 lipca, godz. 12:00- 13:30 

Zapisy – grupy do 20 osób (prowadzą: Joanna Krajewska, Irena Filipowicz) 

Spektakl „Bajkowy przekładaniec” - Krakowskie Biuro Promocji Kultury 

7 lipca, godz. 12:00, WSTĘP WOLNY 

 

Mobilne planetarium – kino sferyczne 

12 lipca, godz. 11:00 - ,,LIFE OF TREES'' – pokaz filmowy dla dzieci w wieku 

3 – 7 lat (zapisy/grupy do 25 osób) 

 

12 lipca, godz. 12:00 - ,, TWO SMALL PIECES OF GLASS'' – pokaz filmowy 

dla dzieci w wieku 8 – 12 lat (zapisy/grupy do 25 osób) 

 

„Polana dla dzieci”  

 26 lipca, godz. 10:00 – 12:30 -  „Kolory tęczy” - Wybierz się na 

prawdziwą przygodę w poszukiwaniu zagubionych kolorów tęczy. 

Rozwiąż zagadki, wykonaj zadania, daj się ponieść zabawie, aby na 

końcu tęcza odzyskała swoje barwy grupa do 20 osób/zapisy 

 27 lipca, godz. 10:30 – 11:30 - Kuchnia rodem z laboratorium. - czyli 

chemia z kuchni i kuchnia z chemii. grupa do 20 osób/zapisy 

 28 lipca , godz. 10:30 – 11:30 - Warsztaty przyrodnicze - co mieszka 

pod liściem? grupa do 20 osób/zapisy 

 

„Z ceramiką przez lato”  
1 i 8 sierpnia, godz. 11:00 – 12.30 - warsztaty poprowadzi  Wanda Wolf (dzieci 

i dorośli; dzieci poniżej 6 lat z opiekunem).  

Podczas pierwszego spotkania poznamy specyfikę pracy z gliną i wykonamy 

jedną lub kilka prac według własnego projektu lub sugerowane przez 

instruktorkę. Drugie spotkanie to przygotowanie do szkliwienia i szkliwienie 

przedmiotów wykonanych podczas pierwszych zajęć. Odbiór prac minimum 

tydzień po ostatnich zajęciach w WOK Hutnik. Grupa 12 osób/zapisy 

 

Warsztaty tworzenia kwiatów z bibuły  
9 sierpnia, godz. 11:00 – 12:30  –zapisy/grupy do 20 osób  

 

LETNIE WARSZTATY ARTYSTYCZNE 

TURNUS 1 

Termin - 1,2,4,5 sierpnia 2022 

Warsztaty teatralne, godz. 11.00 – 12.00 (prow. Piotr Kamiński) 

Warsztaty wokalne, godz. 12.15 – 13.00 (prow. Magdalena Kamińska) 

Warsztaty taneczne, godz. 13.30 – 14.45 (prow. Iryna Kupriianova) 



Wiek:7 – 13 lat, zapisy/grupy 10 – 25 osób 

 

TURNUS 2 

Termin - 16,17,18,19 sierpnia 2022 

Warsztaty teatralne, godz. 11.00 – 12.00 (prow. Piotr Kamiński) 

Warsztaty wokalne, godz. 12.15 – 13.00 (prow. Magdalena Kamińska) 

Warsztaty taneczne, godz. 13.30 – 14.45 (prow. Iryna Kupriianova) 

Wiek: 7 – 13 lat, zapisy/grupy min. 10 – 25 osób 

 


