
Ferie Zimowe 2011
„Zima w POKiS”

Pracownia Plastyczna „Piwnica”
Warsztaty rysunkowe, malarskie i rzeźbiarskie
ul. Szarych Szeregów 25
14-18 lutego w godz. 11.00-14.00
zajęcia prowadzi Anna Liśkiewicz

Pracownia Fotograficzna „Pralnia” 
Warsztaty fotograficzne „Wiosna tuż tuż…”  
ul. Tumska 9a
23-25 lutego w godz. 10.00-16.00
zajęcia prowadzi Artur Kras

Pracownia Muzyczna 
Warsztaty muzyczno-wokalne dla zespołów i wokalistów
ul. Plac Dąbrowskiego 2
14-25 lutego w godz. 10.30-15.00
zajęcia prowadzi Ryszard Charzyński

Klub Literacki „Marabut” 
Warsztaty literackie oraz projekcje filmów
„Polska literatura na polskim ekranie”
Pracownia Literacka POKiS  ul.Tumska 9a
15-25 lutego od godziny 10.00
zajęcia prowadzi Marek Grala

POKiS Dance Studio
Warsztaty taneczne  hip hop i break dance
sala widowiskowa POKiS  ul.Tumska 9a
21-25 lutego w godz. 10.00-14.00
zajęcia prowadzi Zbigniew Góral

Teatr Tańca 
Warsztaty taneczne „Zima z tańcem” 
sala widowiskowa POKiS  ul.Tumska 9a
15-18 lutego w godz. 10.00-16.00
zajęcia prowadzi Anna Kowalska

Teatr „Pantomima” 
Warsztaty sztuki cyrkowej
sala widowiskowa POKiS  ul.Tumska 9a
21-25 lutego w godz. 14.00-18.00

Pokaz powarsztatowy
25 lutego godz. 18.00 

zajęcia prowadzą Małgorzata Trocha - Instruktor Teatru „Pantomima” POKiS 
oraz Michał Szafranek - artysta i współwłaściciel cyrku „Arizona”

Klub Filmowy „Strefa” 
Projekcje filmów o tematyce miłosnej „Walentynki w POKiS”
Sala Widowiskowa POKiS ul.Tumska 9a
14 lutego w godz. 12.00-18.00

Projekcje filmów dla młodych widzów: „Akademia Pana Kleksa” 
Dom Darmstadt Stary Rynek 8
15 lutego w godz. 12.00-14.30

Wykłady o polskiej i światowej awangardzie filmowej
ul. Tumska 9a Pracownia Fotograficzno-filmowa 
16-17 lutego w godz. 13.00-14.30

Przegląd Etiud PWSFTviT w Łodzi
Dom Darmstadt Stary Rynek 8
18 oraz 21-25 lutego w godz. 11.00-14.00

zajęcia prowadzi Natalia Łozowska

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki
ul.Tumska 9a / tel. 367-19-20

info: www.pokis.pl
POKiS jest instytucją finansowaną ze środków Urzędu Miasta Płocka



Pracownia Plastyczna „Piwnica”
Warsztaty rysunkowe, malarskie i rzeźbiarskie

ul. Szarych Szeregów 25
              14-18 lutego w godz. 11.00-14.00 zajęcia prowadzi Anna Liśkiewicz

Pracownia  Plastyczna  Piwnica zaprasza  na  warsztaty  artystyczne  dzieci  w  wieku 
przedszkolnym i szkolnym, młodzież oraz rodziców. W programie między innymi: zajęcia 
rysunkowe,  malarskie  i  rzeźbiarskie.  Uczestnicy  warsztatów  zapoznają  się  z  technikami 
czasochłonnymi takimi jak decoupage, collage czy malarstwo witrażowe, które rzadko mają 
zastosowanie w szkole i w przedszkolu. Odbędą się również warsztaty filcowania na których 
będzie można poznać sztukę wykonywania przedmiotów z filcu jak korale i kwiaty. Dzieci 
i  młodzież  z  pewnością  doskonale  będą  się  bawić  podczas  warsztatów  artystycznych  
w Pracowni Plastycznej „Piwnica” w czasie ferii. 

Pracownia Fotograficzna „Pralnia” 
Warsztaty fotograficzne „Wiosna tuż tuż…”  

ul. Tumska 9a
23-25 lutego w godz. 10.00-16.00 zajęcia prowadzi Artur Kras

Pracownia  fotograficzna  „Pralnia”  w  ramach  ferii  zimowych  zaprasza  pasjonatów 
fotografii  na spotkania  warsztatowe.  W ramach zajęć  uczestnicy  zapoznają  się  z  różnymi 
technikami fotografii, poszerzą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną.

Gorąco polecamy!!!

Pracownia Muzyczna 
Warsztaty muzyczno-wokalne dla zespołów i wokalistów

ul. Plac Dąbrowskiego 2
14-25 lutego w godz. 10.30-15.00 zajęcia prowadzi Ryszard Charzyński

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki serdecznie zaprasza dzieci i młodzież na tegoroczne 
warsztaty  muzyczno-wokalne  w  czasie  ferii  zimowych.  Zajęcia  będą  prowadzane  
w Pracowni  Muzycznej  przy Placu  Dąbrowskiego 2.  Program przewiduje  między innymi 
warsztaty wokalne z solistami i zespołami, naukę piosenek, wszelkich technik wokalnych  
i instrumentalnych. Początkujące zespoły otrzymają możliwość prób w profesjonalnej sali, na 
profesjonalnym sprzęcie a także konsultacji ze znanym i cenionym muzykiem Krzysztofem 
Misiakiem oraz wokalistką i nauczycielką muzyki w PSM w Płocku p. Jolantą Tyszkiewicz

Zajęcia będą się odbywały codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:30 do 
15:00. Wstęp wolny. 



Klub Literacki „Marabut” 
Warsztaty literackie oraz projekcje filmów „Polska literatura na 

polskim ekranie”
Pracownia Literacka POKiS  ul.Tumska 9a

15-25 lutego od godziny 10.00 zajęcia prowadzi Marek Grala

Klub  Literacki  „Marabut”  zaprasza  na  warsztaty  „Polska  literatura  na  polskim  ekranie”. 
Zajęcia  adresowane są do młodzieży zainteresowanej najnowszymi trendami w literaturze. 
Uczestnicy omawiają  telewizyjne programy literackie,  kulturalne  i  filmowe oraz dokonują 
przeglądu prasy literackiej. Codziennie o godzinie 12.00 pokazy filmów opartych na polskiej 
literaturze:

 „Test pilota Pirxa” – reż. Marek Piestrak (proza S. Lem)

„Widziadło” – reż. Marek Nowicki (proza K. Irzykowski)

„Szpital przemienienia” – reż. Edward Żebrowski (proza S. Lem)

„Matka Królów” – reż. Janusz Zaorski (proza K. Brandys)

„Kwiecień” – reż. Witold Lesiewicz (proza J. Hen)

„Pestka” – reż. Krystyna Janda (proza Anka Kowalska)

„Na srebrnym globie” – reż. Andrzej Żuławski 

„Wierna rzeka” – reż. Tadeusz Chmielewski (proza S. Żeromski)

„Matka Joanna od aniołów” – reż. Jerzy Kawalerowicz (proza J. Iwaszkiewicz)

„Pożegnanie z Marią” – reż. Filip Zylber (proza T. Borowski)

„Weiser” – reż. Wojciech Marczewski (proza Paweł Huelle)

„Tatarak” – reż. A. Wajda (proza J. Iwaszkiewicz)

POKiS Dance Studio
Warsztaty taneczne  hip hop i break dance

sala widowiskowa POKiS  ul.Tumska 9a
21-25 lutego w godz. 10.00-14.00 zajęcia prowadzi Zbigniew Góral

Jeżeli chcesz tańczyć jak tancerze" You can Dance" a może chcesz kręcić się na głowie jak 
bboye w filmie" Step up" to masz niepowtarzalną okazję!!!

Płocki  Ośrodek  Kultury  i  Sztuki  oraz  agencja  "Czysta  forma"  zapraszają  na  wypasione 
warsztaty taneczne hip hop i break dance.

Zajęcia  poprowadzi  doświadczony instruktor  tańca  break dance i  hip hop Zbyszek Góral, 
pomysłodawca  "Pokis  Dance  Studio"  oraz  imprezy  taneczno-deskorolkowej  "Back  to  the 
oldshool". 

Wszyscy uczestnicy warsztatów, dodatkowo będą mogli zapoznać się z unikalnymi filmami i 
relacjami ze światowych zawodów tanecznych.

Wstęp wolny. Zapraszamy dzieci w wieku od 10 lat.

Teatr Tańca 
Warsztaty taneczne „Zima z tańcem” 



sala widowiskowa POKiS  ul.Tumska 9a
15-18 lutego w godz. 10.00-16.00 zajęcia prowadzi Anna Kowalska

Chcesz poćwiczyć dla lepszej kondycji? Nie masz co robić w ferie? Przyjdź do Płockiego 
Ośrodka Kultury i Sztuki na Warsztaty Zimowe .Taniec nowoczesny : hip hop , funky, latino 
- wybór należy do Ciebie . Taniec towarzyski lub salsa który styl pasuje Tobie bardziej?

PRZYJDŹ WYBIERZ SWÓJ STYL I ZATAŃCZ Z NAMI !!!

Terminarz zajęć w dniach 15-18 lutego:
8.15–10.00 – Zajęcia Formacji Tanecznej La Luna
10.00–11.15 – Taniec nowoczesny : hip hop , funky, latino, 
11.15–12.15 – Zajęcia Taneczne Grupy „Happy Dance” 1
12.15–13.15 - Zajęcia Taneczne Grupy „Happy Dance” 2
13.15–14.15 – Salsa lub taniec towarzyski w parach
14.30–16.00 – Zajęcia ZPiT „Wisełka”

Teatr „Pantomima” 
Warsztaty sztuki cyrkowej

sala widowiskowa POKiS  ul.Tumska 9a
22-24 lutego w godz. 14.00-18.00 zajęcia prowadzą Małgorzata Trocha- 

Instruktor Teatru „Pantomima” POKiS oraz Michał Szafranek- artysta i 
współwłaściciel cyrku „Arizona”

Teatr „Pantomima” serdecznie zaprasza dzieci i młodzież na warsztaty sztuki cyrkowej. 

W trakcie warsztatów, uczestnicy nauczą się podstawowych figur akrobatycznych, kręcenia 
talerzami, żonglerki i wielu innych cyrkowych trików. Zapraszamy!!! 

Klub Filmowy „Strefa” 
Projekcje filmów o tematyce miłosnej „Walentynki w POKiS”

14 lutego w godz. 12.00-18.00 
Sala Widowiskowa POKiS ul.Tumska 9a

Klub  Filmowy  „Strefa”  zaprasza  na  „Walentynki  w  POKiS”.  W  dniu  14  lutego 
zaprezentujemy  dla  zakochanych  i  dla  tych,  którzy  jeszcze  czekają  na  spotkanie  swojej 
drugiej połówki. 

Zapraszamy wszystkich bez względu na wiek, zarówno pary jak i singli.

Klub Filmowy „Strefa”
Projekcje filmów dla młodych widzów: „Akademia Pana Kleksa” w reż. 

Krzysztofa Gradowskiego
15 lutego w godz. 12.00-14.30
Dom Darmstadt Stary Rynek 8



Klub  Filmowy  „Strefa”  serdecznie  zaprasza  dzieci  oraz  młodzież  na  specjalny  pokaz 
kultowego filmu Krzysztofa Gradowskiego „Akademia Pana Kleksa”. 

Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny!

Wykłady o polskiej i światowej awangardzie filmowej w ramach 
Warsztatów Filmowych „Strefa”
16-17 lutego w godz. 13.00-14.30 

 ul. Tumska 9a Pracownia Fotograficzno-filmowa

zajęcia prowadzi Natalia Łozowska

Od 16 do 17 lutego w godz.13:00 do 14:30 w pracowni fotograficzno – filmowej w POKiS 
w ramach Klubu Filmowego „Strefa” odbędą się wykłady na temat:

 -  polskiej awangardy filmowej 
 -  początków kina na świecie
 -  kierunków  filmowych, które kształtowały się na świecie na przestrzeni stulecia
 -  kina dźwiękowego.

Przegląd Etiud PWSFTviT w Łodzi w ramach Klubu Filmowego 
„Strefa”

18 oraz 21-25 lutego w godz. 11.00-14.00 
Dom Darmstadt Stary Rynek 8 zajęcia prowadzi Natalia Łozowska

W trakcie ferii zimowych 18 lutego oraz w dniach 21 - 25 lutego w godz. 11:00 – 14:00 
odbędzie się przegląd Etiud Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej 
w Łodzi. Filmy przedstawione zostaną w   sześciu, trzygodzinnych  blokach  filmowych. 

Każdy  blok  liczy  około  dwudziestu  filmów  studenckich.  Obejrzymy  blisko  sto  filmów 
krótkometrażowych powstałych w studiu filmowym INDEKS. 

Zobaczymy  między  innymi  etiudy  Andrzeja  Wajdy,  Romana  Polańskiego,  Krzysztofa 
Zanussiego,  Krzysztofa  Kieślowskiego,  Marka  Piwowskiego,  Jerzego  Skolimowskiego. 
Będziemy mieli okazję obejrzeć twórczość młodych filmowców z wydziałów operatorskiego, 
reżyserii i animacji.

Zapraszamy!!!

AlterStacja: Koncert zespołu POGODNO
 25 lutego godz. 19.00 



Sala Widowiskowa POKiS ul. Tumska 9a 
bilety w cenie 10 złotych do nabycia, w POKiS.
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