
ANNA PODCZASZY                                                                                                                                                                                                                    HARMONOGRAM   Pracownia plastyczna 2022/23 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

    14.00 
16.00 

Młodzież klas V–VIII 
oraz  młodsze dzieci 
kontynuujące zajęcia  
w pracowni A. Podczaszy 
Zajęcia rysunkowo-malarskie  
z elementami technik ceramiki  
i grafiki 

14.30 
16.30 
 
 
lub 
15.00 
17.00 

Młodzież klas V–VIII 
oraz  młodsze dzieci 
kontynuujące zajęcia  
w pracowni A. Podczaszy 
Zajęcia rysunkowo-malarskie 
z elementami technik ceramiki 
i grafiki 

14.30 
16.30 
 
 
lub 
15.00 
17.00 

Młodzież klas V–VIII 
oraz  młodsze dzieci 
kontynuujące zajęcia  
w pracowni A. Podczaszy 
Zajęcia rysunkowo-malarskie  
z elementami technik ceramiki  
i grafiki 

16.00 
18.00 

Młodzież klas V–VIII 
oraz  młodsze dzieci 
kontynuujące zajęcia  
w pracowni A. Podczaszy 
Zajęcia rysunkowo-malarskie  
z elementami technik ceramiki  
i grafiki 

 
 
 
 
14.00 
17.00 

 
 
 
 
Młodzież szkół 
ponadpodstawowych 
Zajęcia rysunkowo-malarskie  
z elementami technik ceramiki  
i grafiki  
 
* Uczestnik korzysta  
z zajęć w ramach podanych 
godzin (minimum 2h) 
 

17.00 
20.00 

Pracownia dla dorosłych 
grupa początkowa  
Zajęcia rysunkowo-malarskie 
z elementami technik ceramiki 
i grafiki  

17.00 
20.00 

Pracownia dla dorosłych 
grupa kontynuująca 
Zajęcia rysunkowo-malarskie  
z elementami technik ceramiki  
i grafiki  

18.00 
20.00 

Młodzież klas V–VIII 
oraz  młodsze dzieci 
kontynuujące zajęcia  
w pracowni A. Podczaszy 
Zajęcia rysunkowo-malarskie  
z elementami technik ceramiki  
i grafiki 

17.00 
20.00 

Pracownia dla dorosłych 
grupa kontynuująca 
Zajęcia rysunkowo-malarskie  
z elementami technik ceramiki  
i grafiki 

 
 
 
 
14.00 
20.00 

 
 
 
 
Młodzież szkół 
ponadpodstawowych 
Zajęcia rysunkowo-
malarskie  
z elementami technik 
ceramiki  
i grafiki  
 
* Uczestnik korzysta  
z zajęć w ramach 
podanych godzin 
(minimum 2h) 
 
 

AGNIESZKA SZEWCZYK 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

14.30 
16.00 

Szkoła podstawowa 
Klasy I–IV 
Nauka rysowania i 
malowania poprzez zabawę 
oraz zastosowanie technik 
mieszanych.. 

14.00 
16.00 

Młodzież klas V-VIII 
Zajęcia rysunkowo-malarskie  
z elementami technik 
kombinowanych 

14.00 
15.30 

Szkoła podstawowa 
Klasy I–IV 
Nauka rysowania i malowania 
poprzez zabawę oraz zastosowanie 
technik mieszanych.. 

16.30 
17.30 

Plastyka dla malucha 
Zajęcia dla dzieci w.wieku 5-
6 lat, z elementami plastyki 
sensorycznej 

16.30 
17.30 

Plastyka dla malucha 
Zajęcia dla dzieci w.wieku 5-6 lat, z 
elementami plastyki sensorycznej 

16.00 
17.30 

Szkoła podstawowa 
Klasy I–IV 
Nauka rysowania i malowania 
poprzez zabawę oraz zastosowanie 
technik mieszanych. 

18.00 
20.00 

Młodzież klas V-VIII 
Zajęcia rysunkowo-malarskie 
z elementami technik 
kombinowanych 

18.00 
19.30 

Szkoła podstawowa 
Klasy I–IV 
Nauka rysowania i malowania 
poprzez zabawę oraz zastosowanie 
technik mieszanych. 

18.00 
19.30 

Szkoła podstawowa 
Klasy I–IV 
Nauka rysowania i malowania 
poprzez zabawę oraz zastosowanie 
technik mieszanych.. 

 
 
 
 
14.00 
20.00 

 
 
 
 
Młodzież klas V–VIII 
Zajęcia rysunkowo-malarskie  
z elementami technik kombinowanych 
 
* Uczestnik korzysta  
z zajęć w ramach podanych 
godzin (minimum 2h) 
 

 
 
 
 
14.00 
20.00 

 
 
 
 
Młodzież szkół 
ponadpodstawowych 
Rysunek i malarstwo, 
ceramika  
z wykorzystaniem koła 
garncarskiego, zajęcia z 
grafiki warsztatowej i inne 
 
* Uczestnik korzysta  
z zajęć w ramach 
podanych godzin 
(minimum 2h) 
 

ELA JAROS-WASILEWSKA 
SOBOTA  9.00–11.00 Pracownia dla dorosłych 
SOBOTA  11.15–13.15 Pracownia dla dorosłych 
 
Początek zajęć w sezonie 2022/23 –12 września 2022, miejsce zajęć Zajazd Kościuszkowski, ul Białoprądnicka 3, 1 pietro.  
Zakończenie zajęć w sezonie 2022/23 – połowa czerwca 2023 
27–30 grudzień 2022 – planowa przerwa świąteczna 
30 styczeń – 12 luty 2023 – przerwa, ferie zimowe 
2 maj 2023 – majówka, brak zajęć 
9 czerwiec 2023 – brak zajęć 


