
DATA GODZ. MIEJSCE 
IMPREZY

IMPREZA RODZAJ IMPREZY/PODEJMOWANE DZIAŁANIA KOORDYNATOR 
ARTYSTYCZNY

8 I 
poniedzi
ałek

17:30 MDK-Krzyki 
sala 
widowiskowa 

Kolęda na strunę gitary  
 

Dla tych z Państwa, którym świąt ciągle mało mamy propozycję kolędową: koncert 
kolędowy sekcji gitar klasycznych "Tutti quanti". Wstęp wolny.

Katarzyna Lasek

9 I 
wtorek

18:00 MDK-Krzyki 
sala 
widowiskowa 

Gitarowe kolędowanie Zapraszamy do wysłuchania najpiękniejszych kolęd, pastorałek i znanych piosenek 
świątecznych w gitarowym wydaniu. Przed Państwem wystąpi sekcja gitar 
"RockOwcy". Wstęp wolny.

Paweł Melski

10 I 
środa

18:00 MDK-Krzyki, 
sala 
widowiskowa

Koncert z okazji Dnia 
Babci i Dziadka 

Dzieci z sekcji Umuzykalnienia, Teatru Lalek oraz nauki gry na flecie prostym 
zapraszają Babcie, Dziadków oraz wszystkich chętnych na koncert. Wstęp wolny.

Izabela 
Cisowska, 
akompaniament: 
Aleksander 
Miśkiewicz

11 I 
czwartek

12:00 MDK-Krzyki, 
sala 
widowiskowa

Koncert z okazji Dnia 
Babci i Dziadka 

Występy najmłodszych uczestników MDK-Krzyki (sekcja Sztuka dla najmłodszych) w 
specjalnym repertuarze, przygotowanym dla Babć i Dziadków. Wstęp wolny.

Izabela Cisowska

11 I 
czwartek

18:00 MDK-Krzyki 
sala 
widowiskowa 

Koncert kolęd Zapraszamy serdecznie na koncert kolędowy w wykonaniu sekcji Studium Piosenki, 
pracującej pod kierunkiem Beaty oraz Stanisława Tomanków. Wstęp wolny.

Beata i Stanisław 
Tomankowie

29 I 18:00 Teatr Lalek 
we Wrocławiu

Aniołkowe Granie "Aniołkowe Granie" to inicjatywa dwóch przedszkoli: przedszkola nr 56 we Wrocławiu 
"Niezapominajka" oraz Przedszkola nr 31. To koncert charytatywny dedykowany 
dzieciom z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i pogotowi opiekuńczych. 
Oprawa artystyczna - Młodziezowe Domy Kultury we Wrocławiu: MDK-Krzyki, udział 
sekcji skrzypiec "Spiccato", pracującej pod kierunkiem Agnieszki Sikory 

Jolanta Hejda - 
dyrektor 
przedszkola, 
Katarzyna Głowik-
Jamróz - dyrektor 
Przedszkola nr 
56 
Niezapominajka

KARNAWAŁ DLA BABCI I DZIADKA 

STYCZEŃ 2018

ROK DLA NIEPODLEGŁEJ
rok szkolny 2017/2018

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY WROCŁAW-KRZYKI
KALENDARZ IMPREZ ARTYSTYCZNYCH ORAZ WAŻNYCH WYDARZEŃ 



KOLOROWA ZIMA
• wycieczki edukacyjne 
• warsztaty twórcze, m.in.:
- muzyczne: spotkania z gitarą
- plastyczne: robótki ręczne (szycie, szydełkowanie)
- taneczne: zajęcia ruchowe, gimnastyka
• gry i zabawy zespołowe w terenie

Beata Bischof-
Tomanek, 
Stanisław 
Tomanek, 
Aleksandra 
Paradowska, 
Paweł Melski

TROPEM BAŚNI, LEGENDY, ANEGDOTY
Warsztat interdyscyplinarny w ramach którego korzystamy z 
bogatej oferty warsztatowej naszego miasta. W czasie 
warsztatów muzycznych i plastycznych pobudzamy 
wyobraźnię. Poprzez kreatywne działania artystyczne 
oswajamy ze sztuką. Wszystko to odbywa się w przyjaznej i 
bezpiecznej atmosferze. Opiekunami grupy są 
wykwalifikowani artyści-pedagodzy z pasją. 

Marzena Kulczyc-
Giemza, Iwona 
Gocyk, Jerzy 
Adamowski, 
Aleksander 
Miśkiewicz

CARNEVALE - CARNIVAL – KARNAWAŁ!
Warsztaty taneczne

Paweł Kokowski, 
Anna Patkiewicz, 
Izabela Adamiec

15-19 I 
poniedzi
ałek - 
piątek

12:00 - 
 14:00

MDK-Krzyki Zimowa Akademia 
Sztuki - warsztaty 
wokalne dla Sekcji 
Wokalnej

Opłata: 10 zł

warsztaty wokalne oraz aspekt teatralny w sztuce wokalnej Marzena Kulczyc-
Giemza, 
Aleksander 
Miśkiewicz, 
Jakub Grębski

15-19 I 
poniedzi
ałek - 
piątek

8:00 - 
16:00

MDK-Krzyki 
oraz miejsca 
Wrocławia

Zimowa Akademia 
Sztuki - warsztaty 
artystyczne MDK-
Krzyki dla uczniów 
szkół podstawowych

Opłata: 150zł (warunek-
opłacony komitet 
rodzicielski za sekcję)
200 zł - osoby z 
zewnątrz oraz osoby, 
które nie mają 
opłaconego komitetu

15-28 I ZIMOWA AKADEMIA SZTUKI - zimowy wypoczynek dzieci i młodzeży ferie

warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży



PREMIERA W 5 DNI
• część teatralna - przygotowanie przedstawienia oraz jego prezentacja
• część muzyczna - emisja głosu, nauka piosenek
• część kreatywno-plastyczna - gry i zabawy rozwijające 
wyobraźnię, pamięć, koncentrację, szachy
• część plastyczna - Kreacje-dekoracje - filcowe obrazki na drewnianej desce

Krzysztof Bosy, 
Dariusz 
Włosiniak, Piotr 
Towgin, Beata 
Władyka

QŹNIA TALENTÓW
• zajęcia plastyczne związane z animacją poklatkową
• animacje poklatkowe z klockami LEGO
• nagrywanie ścieżki dialogowej na głosy
• wycieczki (wystawa LEGO, warsztaty w ZOO-bliskie 
spotkania z małpami, kino, warsztaty z klockami)

Jan Skarżyński, 
Izabela 
Cisowska, Dawid 
Gębala, 
Agnieszka Sikora

MAM POMYSŁ!
• wycieczki (muzea, biblioteka)
• gry i zabawy w placówce i w plenerze (podchody)
• podstawy gry na gitarze
• zajęcia literackie (tworzenie opowiadań)
• zajęcia taneczne
• zajęcia modelarskie

Agnieszka Mazur-
Sztynek, Sylwia 
Ciurko, Katarzyna 
Lasek, Henryk 
Napora

22-26 I 
poniedzi
ałek - 
piątek

8:00 - 
16:00

MDK-Krzyki 
oraz miejsca 
Wrocławia

Zimowa Akademia 
Sztuki - warsztaty 
artystyczne MDK-
Krzyki dla uczniów 
szkół podstawowych

Opłata: 150zł (warunek-
opłacony komitet 
rodzicielski za sekcję)
200 zł - osoby z 
zewnątrz oraz osoby, 
które nie mają 
opłaconego komitetu


