
 

RAZEM W RUCHU - półkolonie w Centrum Dialogu 

 

Szczegółowa oferta 

 

1. Miejsce realizacji: Centrum Dialogu, ul. Wojska Polskiego 83 

 

2. Czas trwania: 23-27 stycznia 2023 r, od poniedziałku do piątku 

 

3. Godziny trwania: 8.00-16.00 

W ostatnim dniu półkolonii – 27 stycznia 2023 o godz. 16.00 odbędzie się pokaz stworzonego 

przez dzieci spektaklu tanecznego, na który zapraszamy rodziny uczestników półkolonii. 

Spektakl będzie trwał ok. 20 min, cały pokaz będzie trwał około godziny 

 

4. Koszt udziału w półkoloniach: 600 zł.  

Cena obejmuje: 

- udział w warsztatach tanecznych, rozwojowych i integracyjnych 

- opiekę wykwalifikowanych wychowawców 

- 3 posiłki dziennie 

- ubezpieczenie 

 

5. Harmonogram dnia: 

8.00 – 8.15 - przyjście uczestników 

8.15 – 8.45 – śniadanie 

8.45 – 11.45 – zajęcia część I (warsztat taneczny) 

11.45 – 12.15 – obiad 

12.15 – 12.45 – relaks 

12.45 – 15.45 – zajęcia część II (warsztaty rozwojowe, integracyjne) 

15.45 – 16.00 – wyjście uczestników 

Harmonogram może być modyfikowany w związku z potrzebami uczestników, ich 

dyspozycją psychofizyczną oraz ze względu na inne okoliczności wymuszające takie 

zmiany. 

6. Strój: potrzebne wygodne ubranie oraz obuwie na zmianę, w którym dzieci będą 

czuły się komfortowo podczas zajęć ruchowych. 

 

7. Planowane zajęcia: 

 

 

a) Zwiedzanie Centrum Dialogu i wystawy „Elementarz empatii” 

b) Gry i zabawy integracyjne i relaksacyjne 

c) Warsztaty plastyczne: w związku z trwającym karnawałem będziemy przygotowywać 

stroje, które będą częścią scenografii i kostiumów spektaklu tanecznego.  

d. Warsztaty taneczne:  

W ramach warsztatu dzieci zaznajomią się z technikami tańca nowoczesnego i 

współczesnego oraz choreografii. Wspólnie z nauczycielkami tańca stworzą spektakl 

taneczny. Artystki, które poprowadzą warsztat, pracują jako tancerki w spektaklach 

scenicznych, są laureatkami konkursów i rezydencji, uczą tańca oraz studiują wspólnie 

na studiach drugiego stopnia choreografii w Akademii Muzycznej w Łodzi.  



 

 

8. Informacje o prowadzących: 

a. Wychowawcy 

 

AGNIESZKA REISKE – animatorka społeczno-kulturalna, trenerka kompetencji 

społecznych, autorka i koordynatorka wielu projektów społecznych, 

edukacyjnych, kulturowych dla różnych grup odbiorców. Współtwórczyni 

społecznego domu kultury „Miejsce spotkań”. Prezeska Stowarzyszenia 

Społecznie Zaangażowani.  

 

EWA JARACZEWSKA-SIKORA – animatorka czasu wolnego, studentka 

pedagogiki, fotografka w „Fotografii uśmiechu”. Koordynowała działalność 

Miejsca Aktywności Lokalnej, realizuje warsztaty fotograficzno-plastyczne dla 

dzieci i młodzieży, aktywna członkini Stowarzyszenia Społecznie Zaangażowani. 

 

b. Pedagodzy tańca 

 

 

MARTYNA WÓJCIK – jako dziecko zaczęła tańczyć w zespole Estrady Dziecięcej w 

Chełmie. Uczestniczyła w licznych konkursach i festiwalach o randze krajowej i 

międzynarodowej (2013-2017). Absolwentka kierunku Choreografia i techniki tańca na 

Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Od lat bierze udział w 

warsztatach podczas Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca w Lublinie, Połczynie-

Zdroju, Wrocławiu, Czarnym–Dunajcu (WZLOTY) czy Łodzi, gdzie poszerza swoje 

umiejętności i zdobywa doświadczenie. Przez ostatnie lata występowała między innymi w 

spektaklu „Feel free not to escape Fromm” (chor. Agnieszka Sterczyńska) podczas “Warsaw 

Dance Days”, jak również w Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark w Bytomiu ze spektaklem 

"BIEGNĄCY" (chor. Zuzanna Kasprzyk – Molenda) oraz w Łodzi w spektaklach 

produkowanych przez Materię: Skarb Nienazwanej Góry w choreografii Krzysztofa 

Skolimowskiego, w spektaklu Lithos w reżyserii i choreografii Jacka Owczarka. Prowadzi 

zajęcia tańca współczesnego i improwizacji ruchowej dla młodzieży. 

 

РАЗОМ У РУСІ – денний табір у Центрі Діалогу 

Детальний опис програми 

1. Місце проведення: Центр Діалогу, вул. Війська Польського 83 

2. Дати проведення: 23 -27 січня 2023 року, з понеділка до п’ятниці  

3. Години проведення: 8.00 - 16.00 

Останнього дня табору - 27 січня 2023 року о 16.00 відбудеться показ танцювального 

спектаклю, на який ми запрошуємо сім’ї учасників денного табору. Спектакль триватиме 

близько 20 хвилин, увесь показ – близько години.  

4. Вартість участі у денному таборі: 600 злотих  

У вартість входить: 

• участь у танцювальних, розвиваючих та інтеграційних заняттях  



• опіка кваліфікованих вихователів  

• трьохразове харчування  

• страхування 

5. Розпорядок дня  

8.00 – 8.15 – учасники приходять 

8.15 – 8.45 – сніданок  

8.45 – 11.45 – І частина занять (танцювальні заняття)  

11.45 – 12.15 – обід 

12.15 – 12.45 – відпочинок 

12.45 – 15.45 – ІІ частина занять (розвиваючі та  інтеграційні заняття) 

15.45 – 16.00 – учасники йдуть додому   

Розпорядок може змінюватися у зв’язку з потребами учасників, їх психофізичним станом та 

іншими обставинами, які вимагатимуть таких змін.  

6. Форма одягу: потрібен зручний одяг та змінне взуття, у якому діти почуватимуться 

комфортно під час рухової активності  

7. Плановані заняття:  

a) Екскурсія Центром Діалогу та виставкою «Буквар Емпатії».  

b) Релаксуючі заняття та інтеграційні ігри  

c) Художні заняття : у зв’язку з триваючим карнавалом ми своїми руками 

виготовлятимемо костюми, що стануть частиною сценографії танцювального 

спектаклю.  

d) Танцювальні заняття:  

У рамках занять діти ознайомляться з техніками сучасного танцю та хореографії. Разом з 

викладачами танцю вони створять танцювальний спектакль. Артистки, які проводитимуть 

заняття, працюють танцюристками в сценічних спектаклях, мають за собою чимало призових 

місць у конкурсах, навчають танців і разом навчаються на магістратурі з хореографії в 

Музичній Академії в м. Лодзь. 

 

8. Інформація про ведучих:  

a) Вихователі  

Агнєшка Рейске - соціально-культурний аніматор, тренер суспільних компетенцій, автор і 

координатор багатьох соціальних, освітніх, культурних проектів для різної публіки. 

Співзасновниця суспільного будинку культури «Місце зустрічі». Голова Товариства 

«Суспільно Активні».  

Ева Ярачевська-Сікора - аніматор дозвілля, студентка педагогіки, фотограф у «Фотографії 

посмішки». Координувала діяльність Місця Локальної Активності, проводить фотографічно-

художні заняття для дітей та молоді, активний член Товариства «Суспільно Активні».  

 

b) Викладачі танців  



Мартина Войцік - ще у дитинстві почала танцювати в групі Дитячої Естради в м. Хелм. Брала 

участь в багатьох конкурсах і фестивалях всепольського та міжнародного рівня (2013 - 2017). 

Закінчила Музичну Академію в м. Лодзь зі спеціальністю «Хореографія та техніки танцю». 

Впродовж багатьох років бере учать у майстер-класах під час фестивалю «Міжнародні Зустрічі 

Театрів Танцю» в Любліні, Полчині-Здрою, Вроцлаві, Чорному Дунайці (танцювальний табір 

для дорослих «ЗЛЬОТИ») чи Лодзі, де вона вдосконалює свої вміння і здобуває досвід. 

Протягом останніх кількох років Мартина виступала зокрема у спектаклі „Feel free not to escape 

Fromm” (хореограф Агнєшка Стерчинська) під час “Warsaw Dance Days”, як також у Театрі 

Танцю та Руху в м.Битом зі спектаклем «Той, що біжить» (хореограф Зузанна Каспшик-

Моленда) та в Лодзі у спектаклях створених Фондом «Матерія»: Скарб Неназваної Гори у 

хореографії Кшиштофа Сколімовського, у спектаклі Lithos в режисурі і хореографії Яцека 

Овчарека. Проводить заняття сучасного танцю та рухової імпровізації для молоді. 

 


