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ORGANIZATORZY 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu 
ul. Karowa 1, tel. 55 625 63 00 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Elblągu 
ul. Kościuszki 77a, tel. 55 625 84 21

Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu 
ul. Bema 37, tel. 55 625 82 11
ul. Warszawska, tel. 55 625 66 21

Centrum Sztuki Galeria EL
ul. Kuśnierska 6, tel. 55 625 67 84

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida
Filia nr 1 ul. Brzeska 5, tel. 55 625 60 65
Filia nr 3 ul. J. Piłsudskiego 17, tel. 55 625 60 85/86
Filia nr 4 ul. Ogólna 59/1, tel. 55 625 60 90/91
Filia nr 5 „Kostka” ul.J. Wybickiego 20, tel. 55 625 60 95/96
Filia nr 6 ul. Słoneczna 29-31, tel. 55 625 60 80/81
Filia nr 7 ul. Hetmańska 16-22, tel. 55 611 00 66
Filia nr 8 ul. R. Mielczarskiego 22-24, tel. 55 625 60 75
Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj”, ul. Zamkowa 1, tel. 55 625 60 23

Bądź na bieżąco z nowościami 
Polub nas na facebooku!

www.fb.com/MiastoElblag
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PONIEDZIAŁEK, 21 STYCZNIA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68
10.00 – 11.00 Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie – klasy II – IV.
11.15 – 12.15 Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie – klasy V – VII.

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68
10.00 – 12.00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej.

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12.00 – 12.50 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie.
13.00 – 13.50 Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży.

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8
12.30 – 14.00 Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa).

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135
8.30 – 10.00  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem – sala do tenisa stołowego.
9.30 – 11.00 Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu karate z Elbląskim Klubem Karate.
11.00 – 13.00 Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej z EKS Start Elbląg.
13.00 – 14.30 Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS ATAK Elbląg.
14.30 – 16.00  Zajęcia Freestyle footbal – pokaz i nauczanie sztuczek technicznych.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Kryta Pływalnia MOSiR przy ul Robotnicza 68
11.00 – 12.00 Zajęcia nauki pływania i zabawy w wodzie – mały basen (kl. 3–4 szkół 

podstawowych).
12.00 – 13.00 Zajęcia nauki i doskonalenia pływania – duży basen (kl. 5–8 szkół 

podstawowych).

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8
12.30 – 14.00 Zajęcia nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach (dzieci szkół 

podstawowych).



~ 4 ~

Młodzieżowy Dom Kultury
Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK, ul. Bema 37
9.00 – 10.00 Zajęcia taneczne HIP-HOP dla dzieci 7 – 9 lat – Inga Michałowska.
9.30 – 12.15 Zajęcia plastyczne dla dzieci (grupa 12 dzieci) – Piotr Romanowski.
9.30 – 12.15 Zajęcia plastyczne dla młodzieży (grupa 8 dzieci) – Piotr Romanowski.
10.00 – 11.30 Zajęcia taneczne HIP-HOP dla dzieci 9 – 12 lat – Inga Michałowska.
10.00 – 10.45 Zajęcia plastyczne dla dzieci (grupa max 15) – Agata Ciesielska.
10.50 – 11.35 Zajęcia plastyczne dla dzieci (grupa max 15) – Agata Ciesielska.
11.00 – 15.00 Nauka gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk.
15.00 – 18.15  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak.

MDK, ul. Warszawska 51
10.00 – 11.00 Zajęcia rytmiczno-taneczne dla dzieci – Małgorzata Wiczenbach.
11.00 – 12.00 Tańce ludowe – Małgorzata Wiczenbach.
15.00 – 18.15 Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski.
16.00 – 18.25 Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas.
16.30 – 19.15 Architektura – zajęcia dla młodzieży i studentów – Zbigniew Babiński.
16.45 – 19.10 Nauka gry na saksofonie i pianinie – Szymon Zuehelke.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida
Zajęcia dla dzieci w wieku 6–12 lat. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj”, ul. Zamkowa 1
12.00 – 14.00 „Ferie pełne tajemnic” – zajęcia prowadzone na podstawie książek 

z cyklu „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5
12.00 – 14.00 „Zima w tęczowych kolorach” – zajęcia plastyczne, konkursy, czytanie 

baśni, turniej warcabowy, karaoke, quizy.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20
12.00 – 14.00  „W KOSTCE gramy” – rozgrywki gier planszowych, mini turniej 

Rummikuba, tworzenie własnej gry (zajęcia plastyczne), zabawy 
integracyjne i zręcznościowo-ruchowe.
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Centrum Sztuki Galeria EL, ul. Kuśnierska 6
Udział w zajęciach jest bezpłatny.

9.00 – 11.00 „Akustyka, elektroakustyka, smartfon narzędziem tworzenia” – 
uczestnicy zbudują swój akustyczny instrument muzyczny (Kalimbę, 
sprężynofon, dźwiękofon), wyposażą go w przetwornik piezoelektryczny 
i podłączą do systemu nagłośnieniowego oraz zarejestrują jego 
dźwięki na smartfonie. Wspólnie stworzymy utwory muzyczne 
oparte o instrument EAI i oprogramowanie. Obowiązują zapisy: 
maciek@galeria-el.pl tel. 55625–67–80. W zajęciach może wziąć udział 
maksymalnie 10 osób. Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/
tabletów. Prowadzenie: Maciej Olewniczak.

12.00 – 13.30 „(Nie do końca) czyste szaleństwo!”– Początek ferii to najlepszy czas 
dla artystycznych eksperymentów. Podczas zajęć będzie okazja 
do stworzenia pracy ostro doprawionej solą, wydmuchania ile sił 
w płucach pracy malarskiej i wyprowadzenia linii na niezwykły spacer. 
Prowadzenie: Helena Wojciechowska.

WTOREK, 22 STYCZNIA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68
10.00 – 11.00 Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie – klasy II – IV.
11.15 – 12.15 Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie – klasy V – VII.

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12.00 – 13.30 Bokserskie ferie z Kontrą – sala fitness.
12.00 – 12.50 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie oraz Turniej Mini Hokeja dla 

dzieci.
13.00 – 13.50 Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży.

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8
12.30 – 14.00 Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa).

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135
8.30 – 10.00 Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem – sala do tenisa stołowego.

mailto:maciek@galeria-el.pl
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9.00 – 11.00 Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej z Concordią Elbląg.
11.00 – 13.00 Zajęcia ogólnorozwojowe judo z Tomitą – sala sportów walki/płyta 

boiska.
13.00 – 14.30 Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS ATAK Elbląg.
14.30 – 16.00  Zajęcia Freestyle footbal – pokaz i nauczanie sztuczek technicznych.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Kryta Pływalnia MOSiR przy ul Robotnicza 68
11.00 – 12.00 Zajęcia nauki pływania i zabawy w wodzie – mały basen (kl. 3–4 szkół 

podstawowych).
12.00 – 13.00 Zajęcia nauki i doskonalenia pływania – duży basen (kl. 5–8 szkół 

podstawowych).

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8
12.30 – 14.00 Zajęcia nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach (dzieci szkół podstawowych).

Młodzieżowy Dom Kultury
Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK, ul. Bema 37
9.00 – 10.00 Zajęcia taneczne HIP-HOP dla dzieci 7 – 9 lat – Inga Michałowska.
9.30 – 12.15 Zajęcia plastyczne dla dzieci (grupa 12 dzieci) – Piotr Romanowski.
9.30 – 12.15 Zajęcia plastyczne dla młodzieży (grupa 8 dzieci) – Piotr Romanowski.
10.00 – 11.30 Zajęcia taneczne HIP-HOP dla dzieci 9 – 12 lat – Inga Michałowska.
10.00 – 10.45 Zajęcia plastyczne dla dzieci (grupa max 15) – Agata Ciesielska.
10.50 – 11.35 Zajęcia plastyczne dla dzieci (grupa max 15) – Agata Ciesielska.
11.00 – 15.00 Nauka gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk.
13.30 – 19.20  Sekcja trąbki – zajęcia indywidualne – Marcin Gawdzis.
16.00 – 17.35 Zajęcia wokalne – Wojciech Karpiński.
15.00 – 18.15  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak.

MDK, ul. Warszawska 51
8.00 – 13.00 Modelarnia – zajęcia dla wszystkich chętnych – Leszek Kapczyński.
15.00 – 18.15 Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski.
16.00 – 19.15 Nauka gry na saksofonie i pianinie – Szymon Zuehelke.
16.00 – 19.15 Szachy – Bogdan Siwoń.
16.30 – 19.15 Architektura – zajęcia dla młodzieży i studentów – Zbigniew Babiński.
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Biblioteka Elbląska im. C. Norwida
Zajęcia dla dzieci w wieku 6–12 lat. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj”, ul. Zamkowa 1
12.00 – 14.00 „Ferie pełne tajemnic” – zajęcia prowadzone na podstawie książek 

z cyklu „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5
12.00 – 14.00 „Zima w tęczowych kolorach” – zajęcia plastyczne, konkursy, czytanie 

baśni, turniej warcabowy, karaoke, quizy.

Filia nr 3, al. J. Piłsudskiego 17
11.00 – 13.00 „Duszki, stworki i potworki, czyli biblioferiada z dreszczykiem” – głośne 

czytanie wybranych fragmentów książek z dreszczykiem, gry i zabawy 
integrujące grupę, gry planszowe i zabawy słowno-literackie.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1
11.00 – 13.00 „Ekoferie w bibliotece”, czyli: jak dbać o planetę, skąd biorą się 

zanieczyszczenia, czy może zabraknąć wody? W programie: głośne 
czytanie, warsztaty plastyczne: „Ekocudaki – recyklingowe zwierzaki”, 
„Stworki z papierowej rolki”, „Ekologiczny jubiler”, „Kosmoekolud – 
ekologiczny kosmita”, Ekozgadula – krzyżówki, rebusy, łamigłówki, 
Ekozabawy ruchowe, gry planszowe.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16–22
11.00–13.00 „Na sportowo w Cyberiadzie” – omówienie najważniejszych zimowych 

dyscyplin sportowych, tematyczne prezentacje multimedialne, 
prace plastyczne, zabawy ruchowe, łamigłówki, quizy, zabawy 
z wykorzystaniem klocków LEGO.

Filia nr 8, ul. R. Mielczarskiego 22–24
12.00 – 14.00 „Ferie z Leną” – zajęcia plastyczne, głośne czytanie książek autorstwa 

S. Serreli, gry planszowe i komputerowe, krzyżówki, rebusy.

Centrum Sztuki Galeria EL, ul. Kuśnierska 6
Udział w zajęciach jest bezpłatny.

9.00 – 11.00 „Akustyka, elektroakustyka, smartfon narzędziem tworzenia” – 
uczestnicy zbudują swój akustyczny instrument muzyczny (Kalimbę, 
sprężynofon, dźwiękofon), wyposażą go w przetwornik piezoelektryczny 
i podłączą do systemu nagłośnieniowego oraz zarejestrują jego 



~ 8 ~

dźwięki na smartfonie. Wspólnie stworzymy utwory muzyczne 
oparte o instrument EAI i oprogramowanie. Obowiązują zapisy: 
maciek@galeria-el.pl tel. 55625–67–80. W zajęciach może wziąć udział 
maksymalnie 10 osób. Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/
tabletów. Prowadzenie: Maciej Olewniczak.

12.00 – 13.30 „Dziki zwierz atakuje kolorami!”– uczestników czekać będzie wyzwanie 
konstruktorskie. Podczas spotkanie wykonają oni m.in. z materiałów 
z odzysku (kartony, nakrętki, kawałki tkanin) własne posągi dzikich, być 
może jeszcze nieznanych zwierząt. Inspiracją do działań będzie zabawa 
w „Odkrywców zwierząt”. Prowadzenie: Helena Wojciechowska.

ŚRODA, 23 STYCZNIA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68
10.00 – 11.00 Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie – klasy II – IV.
11.15 – 12.15 Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie – klasy V – VII.

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68
10.00 – 12.00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej.

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
11.00 – 12.00  Zajęcia taneczne ZUMBA – sala fitness.
12.00 – 12.50 Festyn lodowy dla dzieci (gry i zabawy na lodzie).
13.00 – 13.50 Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży.

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8
12.30 – 14.00 Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa).

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135
8.30 – 10.00  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem – sala do tenisa stołowego.
9.30 – 11.00 Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu karate z Elbląskim Klubem Karate.
10.00 – 11.00  Zajęcia sportowe ze squasha.
11.00 – 13.00  Zajęcia ogólnorozwojowe z piłki ręcznej z KS Meble Wójcik/APR 

Handballowy Elbląg.
13.00 – 14.30 Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS ATAK Elbląg.
14.30 – 16.00  Zajęcia Freestyle footbal – pokaz i nauczanie sztuczek technicznych.

mailto:maciek@galeria-el.pl
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Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68
11.00 – 12.00 Zajęcia nauki pływania i zabawy w wodzie – mały basen (kl. 3–4 szkół 

podstawowych).
12.00 – 13.00 Zajęcia nauki i doskonalenia pływania – duży basen (kl. 5–8 szkół 

podstawowych).

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8
12.30 – 14.00 Zajęcia nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach (dzieci szkół podstawowych).

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, ul. Kościuszki 77a
10.30 – 14.00 Otwarty turniej mini piłki siatkowej dziewcząt (dzieci szkół podstawowych).

Młodzieżowy Dom Kultury
Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK, ul. Bema 37
9.30 – 12.15 Zajęcia plastyczne dla dzieci (grupa 12 dzieci) – Piotr Romanowski.
9.30 – 12.15 Zajęcia plastyczne dla młodzieży (grupa 8 dzieci) – Piotr Romanowski.
10.00 – 10.45 Zajęcia plastyczne dla dzieci (grupa max 15) – Agata Ciesielska.
10.50 – 11.35 Zajęcia plastyczne dla dzieci (grupa max 15) – Agata Ciesielska.
11.00 – 15.00 Nauka gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk.
16.30 – 18.05 Zajęcia teatralne – Wojciech Karpiński.
15.00 – 18.15  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak.

MDK, ul. Warszawska 51
8.00 – 13.00 Modelarnia – zajęcia dla wszystkich chętnych – Leszek Kapczyński.
9.00 – 10.35 Nauka gry na saksofonie i pianinie – Szymon Zuehelke.
15.00 – 18.15 Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski.
15.30 – 17.55  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas.
16.30 – 19.15 Architektura – zajęcia dla młodzieży i studentów – Zbigniew Babiński.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida
Zajęcia dla dzieci w wieku 6–12 lat. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj”, ul. Zamkowa 1
12.00 – 14.00 „Ferie pełne tajemnic” – zajęcia prowadzone na podstawie książek 

z cyklu „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”.
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Filia nr 1, ul. Brzeska 5
12.00 – 14.00 „Zima w tęczowych kolorach” – zajęcia plastyczne, konkursy, czytanie 

baśni, turniej warcabowy, karaoke, quizy.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20
12.00 – 14.00  „W KOSTCE gramy” – rozgrywki gier planszowych, mini turniej 

Rummikuba, tworzenie własnej gry (zajęcia plastyczne), zabawy 
integracyjne i zręcznościowo-ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29–31
12.00 – 14.00 „Wesołe Miasto Zimy” – zabawy integracyjne, zapoznanie z historią 

i zabytkami Elbląga (na podstawie książki „Legendy Elbląskie”), 
feryjne rozgrywki gier planszowych, układanie puzzli na czas, zabawy 
zręcznościowo-ruchowe.

Centrum Sztuki Galeria EL, ul. Kuśnierska 6
Udział w zajęciach jest bezpłatny.

9.00 – 11.00 „Akustyka, elektroakustyka, smartfon narzędziem tworzenia” – 
uczestnicy zbudują swój akustyczny instrument muzyczny (Kalimbę, 
sprężynofon, dźwiękofon), wyposażą go w przetwornik piezoelektryczny 
i podłączą do systemu nagłośnieniowego oraz zarejestrują jego 
dźwięki na smartfonie. Wspólnie stworzymy utwory muzyczne 
oparte o instrument EAI i oprogramowanie. Obowiązują zapisy: 
maciek@galeria-el.pl tel. 55625–67–80. W zajęciach może wziąć udział 
maksymalnie 10 osób. Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/
tabletów. Prowadzenie: Maciej Olewniczak.

12.00 – 13.30 „Rety – to były skarpety?!” – bohaterami spotkania będą skarpety oraz 
ich przyjaciółki rajstopy, które przejdą życiową przemianę. Z pomocą 
uczestników staną się dżdżownicami lub skrzatami. Przy okazji 
będziemy tworzyć rysunkowe teorie na temat „gdzie znikają skarpety?”. 
Prowadzenie: Helena Wojciechowska.

CZWARTEK, 24 STYCZNIA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

mailto:maciek@galeria-el.pl
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Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68
10.00 – 11.00 Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie – klasy II – IV.
11.15 – 12.15 Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie – klasy V – VII.

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12.00 – 13.30  Bokserskie ferie z Kontrą – sala fitness.
12.00 – 12.50 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie oraz Turniej Mini Hokeja dla 

dzieci.
13.00 – 13.50 Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży.

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8
12.30 – 14.00 Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa).

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135
8.30 – 10.00 Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem – sala do tenisa stołowego.
9.00 – 11.00 Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej z Olimpią Elbląg.
11.00 – 13.00 Zajęcia ogólnorozwojowe judo z Tomitą – sala sportów walki/płyta 

boiska.
13.00 – 14.30 Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS ATAK Elbląg.
14.30– 16.00 Zajęcia Freestyle footbal – pokaz i nauczanie sztuczek technicznych.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68
11.00 – 12.00 Zajęcia nauki pływania i zabawy w wodzie –mały basen (kl. 3–4 szkół 

podstawowych).
12.00 – 13.00 Zajęcia nauki i doskonalenia pływania – duży basen ( kl. 5–8 szkół 

podstawowych).

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8
12.30 – 14.00 Zajęcia nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach (dzieci szkół 

podstawowych).

Młodzieżowy Dom Kultury
Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK, ul. Bema 37
9.30 – 12.15 Zajęcia plastyczne dla dzieci (grupa 12 dzieci) – Piotr Romanowski.
9.30 – 12.15 Zajęcia plastyczne dla młodzieży (grupa 8 dzieci) – Piotr Romanowski.
10.00 – 10.45 Zajęcia plastyczne dla dzieci (grupa max 15) – Agata Ciesielska.
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10.50 – 11.35 Zajęcia plastyczne dla dzieci (grupa max 15) – Agata Ciesielska.
11.00 – 15.00 Nauka gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk.
15.30 – 16.15 Zajęcia wokalne – Wojciech Karpiński.
16.30 – 18.05 Zajęcia teatralne – Wojciech Karpiński.
15.00 – 18.15  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak.

MDK, ul. Warszawska 51
15.00 – 18.15 Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski.
16.15 – 20.20 Nauka gry na saksofonie i pianinie – Szymon Zuehelke.
16.30 – 19.15 Architektura – zajęcia dla młodzieży i studentów – Zbigniew Babiński.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida
Zajęcia dla dzieci w wieku 6–12 lat. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj”, ul. Zamkowa 1
12.00 – 14.00 „Ferie pełne tajemnic” – zajęcia prowadzone na podstawie książek 

z cyklu „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5
12.00 – 14.00 „Zima w tęczowych kolorach” – zajęcia plastyczne, konkursy, czytanie 

baśni, turniej warcabowy, karaoke, quizy.

Filia nr 3, al. J. Piłsudskiego 17
11.00 – 13.00 „Duszki, stworki i potworki, czyli biblioferiada z dreszczykiem” – głośne 

czytanie wybranych fragmentów książek z dreszczykiem, gry i zabawy 
integrujące grupę, gry planszowe i zabawy słowno-literackie.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1
11.00 – 13.00 „Ekoferie w bibliotece”, czyli: jak dbać o planetę, skąd biorą się 

zanieczyszczenia, czy może zabraknąć wody? W programie: głośne 
czytanie, warsztaty plastyczne: „Ekocudaki – recyklingowe zwierzaki”, 
„Stworki z papierowej rolki”, „Ekologiczny jubiler”, „Kosmoekolud – 
ekologiczny kosmita”, Ekozgadula – krzyżówki, rebusy, łamigłówki, 
Ekozabawy ruchowe, gry planszowe.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16–22
11.00–13.00 „Na sportowo w Cyberiadzie” – omówienie najważniejszych zimowych 

dyscyplin sportowych, tematyczne prezentacje multimedialne, 
prace plastyczne, zabawy ruchowe, łamigłówki, quizy, zabawy 
z wykorzystaniem klocków LEGO.
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Filia nr 8, ul. R. Mielczarskiego 22–24
12.00 – 14.00 „Ferie z Leną” – zajęcia plastyczne, głośne czytanie książek autorstwa 

S. Serreli, gry planszowe i komputerowe, krzyżówki, rebusy.

Centrum Sztuki Galeria EL, ul. Kuśnierska 6
Udział w zajęciach jest bezpłatny.

12.00 – 13.30 „Nietuzinkowe autoportrety” – Podczas warsztatów skupimy się na 
tych, którzy w sztuce skupiali się na sobie. Poznamy historię kilku 
najsłynniejszych autoportretów, a następnie wykonamy autoportret 
inspirowany pracami Pabla Picasso oraz Fridy Kahlo. Prowadzenie: 
Helena Wojciechowska.

PIĄTEK, 25 STYCZNIA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68
10.00 – 11.00 Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie – klasy II – IV.
11.15 – 12.15 Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie – klasy V – VII.

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
11.00 – 12.00  Zajęcia taneczne ZUMBA – sala fitness.
12.00 – 12.50 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie.
13.00 – 13.50 Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży.

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8
12.30 – 14.00 Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa).

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135
8.30 – 10.00  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem – sala do tenisa stołowego.
9.30 – 11.00 Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu karate z Elbląskim Klubem Karate.
11.00 – 12.00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej z EKS Start Elbląg.
13.00 – 14.30 Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS ATAK Elbląg.
14.30 – 16.00 Zajęcia Freestyle footbal – pokaz i nauczanie sztuczek technicznych.



~ 14 ~

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68
11.00 – 12.00 Zajęcia nauki pływania i zabawy w wodzie – mały basen (kl. 3–4 szkół 

podstawowych).
12.00 – 13.00 Zajęcia nauki i doskonalenia pływania – duży basen (kl. 5–8 szkół 

podstawowych).

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8
12.30 – 14.00 Zajęcia nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach (dzieci szkół 

podstawowych).

Młodzieżowy Dom Kultury
Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK, ul. Bema 37
9.30 – 12.15 Zajęcia plastyczne dla dzieci (grupa 12 dzieci) – Piotr Romanowski.
9.30 – 12.15 Zajęcia plastyczne dla młodzieży (grupa 8 dzieci) – Piotr Romanowski.
10.00 – 10.45 Zajęcia plastyczne dla dzieci (grupa max 15) – Agata Ciesielska.
10.50 – 11.35 Zajęcia plastyczne dla dzieci (grupa max 15) – Agata Ciesielska.
11.00 – 15.00 Nauka gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk.
15.00 – 18.15 Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak.

MDK, ul. Warszawska 51
14.00 – 17.15 Nauka gry na saksofonie i pianinie – Szymon Zuehelke.
15.00 – 18.15 Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski.
16.30 – 19.15 Architektura – zajęcia dla młodzieży i studentów – Zbigniew Babiński.
16.30 – 19.45 Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida
Zajęcia dla dzieci w wieku 6–12 lat. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj”, ul. Zamkowa 1
12.00 – 14.00 „Ferie pełne tajemnic” – zajęcia prowadzone na podstawie książek 

z cyklu „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5
12.00 – 14.00 „Zima w tęczowych kolorach” – zajęcia plastyczne, konkursy, czytanie 

baśni, turniej warcabowy, karaoke, quizy.
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Filia nr 6, ul. Słoneczna 29–31
12.00–14.00 „Wesołe Miasto Zimy” – zabawy integracyjne, zapoznanie z historią 

i zabytkami Elbląga (na podstawie książki „Legendy Elbląskie”), 
feryjne rozgrywki gier planszowych, układanie puzzli na czas, zabawy 
zręcznościowo-ruchowe.

Centrum Sztuki Galeria EL, ul. Kuśnierska 6
Udział w zajęciach jest bezpłatny.

12.00 – 13.30 „Teatr w pudełku” – Podczas spotkania wyczarujemy własny, magiczny 
świat teatru: scenę, scenografię, aktorów. Na koniec odegramy nasze 
oscarowe role. Prowadzenie: Helena Wojciechowska.

SOBOTA, 26 STYCZNIA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Las Miejski Bażantarnia
10.00 – 12.00 Wycieczka rowerowa „Zimowa Bażantarnia” oraz Snowbike – zajęcia 

z bezpiecznej jazdy rowerem po śniegu. Po zakończeniu zajęć wspólne 
ognisko dla uczestników.

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135
17.00 – Mecz I ligi Piłki Ręcznej Mężczyzn KS Meble Wójcik – Warmia Olsztyn – w ramach 

ferii wstęp bezpłatny.

PONIEDZIAŁEK, 28 STYCZNIA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68
10.00 – 11.00 Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie – klasy II – IV.
11.15 – 12.15 Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie – klasy V – VII.

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68
10.00 – 12.00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej
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Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12.00 – 12.50  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie.
13.00 – 13.50 Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży.

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8
12.30 – 14.00 Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa).

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135
8.30 – 10.00  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem – sala do tenisa stołowego.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68
11.00 – 12.00 Zajęcia nauki pływania i zabawy w wodzie (kl. 3–4 szkół podstawowych).
12.00 – 13.00 Zajęcia nauki i doskonalenia pływania (kl. 5–8 szkół podstawowych).

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8
12.30 – 14.00 Zajęcia nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach (dzieci szkół 

podstawowych).

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków,  
ul. Agrykola 6 (sala sportowa)
10.00 – 11.30  Zajęcia lekkoatletyczne (dzieci szkół podstawowych).

Młodzieżowy Dom Kultury
Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK, ul. Bema 37
9.00 – 10.00 Zajęcia taneczne HIP-HOP dla dzieci 7 – 9 lat – Inga Michałowska.
10.00 – 11.30 Zajęcia taneczne HIP-HOP dla dzieci 9 – 12 lat – Inga Michałowska.
10.00 – 10.45 Zajęcia plastyczne dla dzieci (grupa max 15) – Agata Ciesielska.
10.50 – 11.35 Zajęcia plastyczne dla dzieci (grupa max 15) – Agata Ciesielska.
11.00 – 15.00 Nauka gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk.
15.00 – 18.15 Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak.

MDK, ul. Warszawska 51
10.00 – 11.30 Animacja poklatkowa i plastyczna pracownia młodzieżowa; zajęcia dla 

osób w wieku 12 – 19 lat, max 8 os. (grupa I) – Mariusz Owczarek.
11.00 – 13.20 Animacja poklatkowa i plastyczna pracownia młodzieżowa; zajęcia dla 

osób w wieku 12 – 19 lat, max 8 os. (grupa II) – Mariusz Owczarek.
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15.00 – 18.15 Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski.
16.00 – 18.25 Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas.
16.30 – 19.15 Architektura – zajęcia dla młodzieży i studentów – Zbigniew Babiński.
16.45 – 19.10 Nauka gry na saksofonie i pianinie – Szymon Zuehelke.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida
Zajęcia dla dzieci w wieku 6–12 lat. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj”, ul. Zamkowa 1
12.00 – 14.00 „Ferie pełne tajemnic” – zajęcia prowadzone na podstawie książek 

z cyklu „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5
12.00 – 14.00 „Zima w tęczowych kolorach” – zajęcia plastyczne, konkursy, czytanie 

baśni, turniej warcabowy, karaoke, quizy.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20
12.00 – 14.00  „W KOSTCE gramy” – rozgrywki gier planszowych, mini turniej 

Rummikuba, tworzenie własnej gry (zajęcia plastyczne), zabawy 
integracyjne i zręcznościowo-ruchowe.

Centrum Sztuki Galeria EL, ul. Kuśnierska 6
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
9.00 – 11.00 „Akustyka, elektroakustyka, smartfon narzędziem tworzenia” – 

uczestnicy zbudują swój akustyczny instrument muzyczny (Kalimbę, 
sprężynofon, dźwiękofon), wyposażą go w przetwornik piezoelektryczny 
i podłączą do systemu nagłośnieniowego oraz zarejestrują jego 
dźwięki na smartfonie. Obowiązują zapisy: maciek@galeria-el.pl 
tel. 55625–67–80. W zajęciach może wziąć udział maksymalnie 10 osób. 
Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Prowadzenie: Maciej 
Olewniczak.

12.00 – 13.30 „Świat geometrii – własny gwiazdozbiór” – Zadaniem uczestników jest 
zaprojektowanie własnego, autorskiego nieba, korzystając z możliwości 
geometrii, własnej wyobraźni i poprzez pracę w grupie. Do tworzenia 
będziemy używać technik rysunkowych. W trakcie warsztatów 
rozwiniemy twórcze myślenie, rozbudzimy kreatywność, kształtujemy 
możliwości plastyczne, manualne, ruchowe i komunikacyjne. 
Prowadzenie: Monika Brzykca

mailto:maciek@galeria-el.pl
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WTOREK, 29 STYCZNIA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68
10.00 – 11.00 Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie – klasy II – IV.
11.15 – 12.15 Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie – klasy V – VII.

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12.00 – 13.30 Bokserskie ferie z Kontrą – sala fitness.
12.00 – 12.50 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie oraz Turniej Mini Hokeja dla dzieci.
13.00 – 13.50 Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży.

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8
12.30 – 14.00 Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa).

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135
8.30 – 10.00  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem – sala do tenisa stołowego.
9.00 – 14.00 Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci do 10 roku życia.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68
11.00 – 12.00 Zajęcia nauki pływania i zabawy w wodzie – mały basen (kl. 3–4 szkół 

podstawowych).
12.00 – 13.00 Zajęcia nauki i doskonalenia pływania – duży basen (kl. 5–8 szkół 

podstawowych).

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8
12.30 – 14.00 Zajęcia nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach (dzieci szkół 

podstawowych).

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, sala judo, ul. Kościuszki 77a
8.30 – 10.00 Zajęcia karate (dzieci od 8 lat).
10.00 – 11.30 Zajęcia judo (dzieci od 8 lat).

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków,  
ul. Agrykola 6 (sala sportowa)
10.00 – 11.30  Zajęcia lekkoatletyczne (dzieci szkół podstawowych).
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Młodzieżowy Dom Kultury
Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK, ul. Bema 37
10.00 – 10.45 Zajęcia plastyczne dla dzieci (grupa max 15) – Agata Ciesielska.
10.50 – 11.35 Zajęcia plastyczne dla dzieci (grupa max 15) – Agata Ciesielska.
11.00 – 15.00 Nauka gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk.
13.30 – 19.20 Sekcja trąbki – zajęcia indywidualne – Marcin Gawdzis.
15.00 – 18.15 Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak.
16.00 – 17.35 Zajęcia wokalne – Wojciech Karpiński.

MDK, ul. Warszawska 51
10.00 – 11.30 Animacja poklatkowa i plastyczna pracownia młodzieżowa; zajęcia dla 

osób w wieku 12 – 19 lat, max 8 os. (grupa I) – Mariusz Owczarek.
11.00 – 13.20 Animacja poklatkowa i plastyczna pracownia młodzieżowa; zajęcia dla 

osób w wieku 12 – 19 lat, max 8 os. (grupa II) – Mariusz Owczarek.
15.00 – 18.15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski.
16.30 – 19.15 Architektura – zajęcia dla młodzieży i studentów – Zbigniew Babiński.
16.00 – 19.15 Nauka gry na saksofonie i pianinie – Szymon Zuehelke.
16.00 – 19.15 Szachy – Bogdan Siwoń.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida
Zajęcia dla dzieci w wieku 6–12 lat. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj”, ul. Zamkowa 1
12.00 – 14.00 „Ferie pełne tajemnic” – zajęcia prowadzone na podstawie książek 

z cyklu „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5
12.00 – 14.00 „Zima w tęczowych kolorach” – zajęcia plastyczne, konkursy, czytanie 

baśni, turniej warcabowy, karaoke, quizy.

Filia nr 3, al. J. Piłsudskiego 17
11.00 – 13.00 „Duszki, stworki i potworki, czyli biblioferiada z dreszczykiem” – głośne 

czytanie wybranych fragmentów książek z dreszczykiem, gry i zabawy 
integrujące grupę, gry planszowe i zabawy słowno-literackie.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1
11.00 – 13.00 „Ekoferie w bibliotece”, czyli: jak dbać o planetę, skąd biorą się 

zanieczyszczenia, czy może zabraknąć wody? W programie: głośne 
czytanie, warsztaty plastyczne: „Ekocudaki – recyklingowe zwierzaki”, 
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„Stworki z papierowej rolki”, „Ekologiczny jubiler”, „Kosmoekolud – 
ekologiczny kosmita”, Ekozgadula – krzyżówki, rebusy, łamigłówki, 
Ekozabawy ruchowe, gry planszowe.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16–22
11.00–13.00 „Na sportowo w Cyberiadzie” – omówienie najważniejszych zimowych 

dyscyplin sportowych, tematyczne prezentacje multimedialne, 
prace plastyczne, zabawy ruchowe, łamigłówki, quizy, zabawy 
z wykorzystaniem klocków LEGO.

Filia nr 8, ul. R. Mielczarskiego 22–24
12.00 – 14.00 „Ferie z Leną” – zajęcia plastyczne, głośne czytanie książek autorstwa 

S. Serreli, gry planszowe i komputerowe, krzyżówki, rebusy.

Centrum Sztuki Galeria EL, ul. Kuśnierska 6
Udział w zajęciach jest bezpłatny.

9.00 – 11.00 „Akustyka, elektroakustyka, smartfon narzędziem tworzenia” – 
uczestnicy zbudują swój akustyczny instrument muzyczny (Kalimbę, 
sprężynofon, dźwiękofon), wyposażą go w przetwornik piezoelektryczny 
i podłączą do systemu nagłośnieniowego oraz zarejestrują jego 
dźwięki na smartfonie. Wspólnie stworzymy utwory muzyczne 
oparte o instrument EAI i oprogramowanie. Obowiązują zapisy: 
maciek@galeria-el.pl tel. 55625–67–80. W zajęciach może wziąć udział 
maksymalnie 10 osób. Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/
tabletów. Prowadzenie: Maciej Olewniczak.

12.00 – 13.30 „Swetrowe trofeum myśliwskie – techniką collage” – Warsztaty 
polegają na pracy indywidualnej, z wykorzystaniem techniki collage. 
Prowadzenie: Monika Brzykca.

ŚRODA, 30 STYCZNIA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68
10.00 – 11.00 Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie – klasy II – IV.
11.15 – 12.15 Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie – klasy V – VII.

mailto:maciek@galeria-el.pl
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Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68
10.00 – 12.00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej.

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
11.00 – 12.00  Zajęcia taneczne ZUMBA – sala fitness.
12.00 – 12.50 Festyn lodowy dla dzieci (gry i zabawy na lodzie).
13.00 – 13.50 Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży.

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8
12.30 – 14.00 Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa).

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135
8.30 – 10.00  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem – sala do tenisa stołowego.
9.00 – 14.00 Turniej Piłki siatkowej dla dzieci.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68
11.00 – 12.00 Zajęcia nauki pływania i zabawy w wodzie – mały basen (kl. 3–4 szkół 

podstawowych).
12.00 – 13.00 Zajęcia nauki i doskonalenia pływania –duży basen (kl. 5–8 szkół 

podstawowych).

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8
12.30 – 14.00 Zajęcia nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach (dzieci szkół podstawowych).

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, sala judo, ul. Kościuszki 77a
8.30 – 10.00 Zajęcia karate (dzieci od 8 lat).
10.00 – 11.30 Zajęcia judo (dzieci od 8 lat).

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków,  
ul. Agrykola 6 (sala sportowa)
10.00 – 11.30  Zajęcia lekkoatletyczne (dzieci szkół podstawowych).

Młodzieżowy Dom Kultury
Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK, ul. Bema 37
10.00 – 10.45 Zajęcia plastyczne dla dzieci (grupa max 15) – Agata Ciesielska.
10.50 – 11.35 Zajęcia plastyczne dla dzieci (grupa max 15) – Agata Ciesielska.
11.00 – 15.00 Nauka gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk.
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15.00 – 18.15 Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak.
16.30 – 18.05 Zajęcia teatralne – Wojciech Karpiński.

MDK, ul. Warszawska 51
9.00 – 10.35 Nauka gry na saksofonie i pianinie – Szymon Zuehelke.
10.00 – 11.30 Animacja poklatkowa i plastyczna pracownia młodzieżowa; zajęcia dla 

osób w wieku 12 – 19 lat, max 8 os. (grupa I) – Mariusz Owczarek.
11.00 – 13.20  Animacja poklatkowa i plastyczna pracownia młodzieżowa; zajęcia dla 

osób w wieku 12 – 19 lat, max 8 os. (grupa II) – Mariusz Owczarek.
15.00 – 18.15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski.
15.30 – 17.55 Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas.
16.30 – 19.15 Architektura – zajęcia dla młodzieży i studentów – Zbigniew Babiński.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida
Zajęcia dla dzieci w wieku 6–12 lat. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj”, ul. Zamkowa 1
12.00 – 14.00 „Ferie pełne tajemnic” – zajęcia prowadzone na podstawie książek 

z cyklu „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5
12.00 – 14.00 „Zima w tęczowych kolorach” – zajęcia plastyczne, konkursy, czytanie 

baśni, turniej warcabowy, karaoke, quizy.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20
12.00–14.00  „W KOSTCE gramy” – rozgrywki gier planszowych, mini turniej 

Rummikuba, tworzenie własnej gry (zajęcia plastyczne), zabawy 
integracyjne i zręcznościowo-ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29–31
12.00–14.00 „Wesołe Miasto Zimy” – zabawy integracyjne, zapoznanie z historią 

i zabytkami Elbląga (na podstawie książki „Legendy Elbląskie”), 
feryjne rozgrywki gier planszowych, układanie puzzli na czas, zabawy 
zręcznościowo-ruchowe.

Centrum Sztuki Galeria EL, ul. Kuśnierska 6
Udział w zajęciach jest bezpłatny.

9.00 – 11.00 „Akustyka, elektroakustyka, smartfon narzędziem tworzenia” – uczestnicy 
zbudują swój akustyczny instrument muzyczny (Kalimbę, sprężynofon, 
dźwiękofon), wyposażą go w przetwornik piezoelektryczny i podłączą do 
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systemu nagłośnieniowego oraz zarejestrują jego dźwięki na smartfonie. 
Obowiązują zapisy: maciek@galeria-el.pl tel. 55625–67–80. W zajęciach 
może wziąć udział maksymalnie 10 osób. Prosimy o zabranie ze sobą 
smartfonów/tabletów. Prowadzenie: Maciej Olewniczak.

12.00 – 13.30  „Formy przestrzenne” – Pobudzają wyobraźnię, same w sobie są sztuką 
oraz od wielu lat stałymi elementami krajobrazu Elbląga. Warsztaty dzielą 
się na dwie części. W pierwszym młodzi odbiorcy mają styczność z formami 
już istniejącymi na buttonach. W drugiej wejdą w rolę twórcy autorskiej 
formy przestrzennej wykonując jej z papieru, kartonu, kleju oraz farby. 
Własny proces twórczy pomoże zrozumieć, że każda forma przestrzenna 
ma swoją historię czy interpretację. Prowadzenie: Monika Brzykca.

CZWARTEK, 31 STYCZNIA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68
10.00 – 11.00 Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie – klasy II – IV.
11.15 – 12.15 Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie – klasy V – VII.

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12.00 – 13.30  Bokserskie ferie z Kontrą – sala fitness.
12.00 – 12.50 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie oraz Turniej Mini Hokeja dla dzieci.
13.00 – 13.50 Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży.

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8
12.30 – 14.00 Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa).

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135
8.30 – 10.00  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem – sala do tenisa stołowego.
9.00 – 14.00 Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci od 11 do 15 roku życia.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68
11.00 – 12.00 Zajęcia nauki pływania i zabawy w wodzie – mały basen (kl. 3–4 szkół 

podstawowych).

mailto:maciek@galeria-el.pl
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12.00 – 13.00 Zajęcia nauki i doskonalenia pływania – duży basen (kl. 5–8 szkół 
podstawowych).

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8
12.30 – 14.00 Zajęcia nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach (dzieci szkół 

podstawowych).

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, sala judo, ul. Kościuszki 77a
8.30 – 10.00 Zajęcia karate (dzieci od 8 lat).
10.00 – 11.30 Zajęcia judo (dzieci od 8 lat).

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków,  
ul. Agrykola 6 (sala sportowa)
10.00 – 13.00 Otwarte zawody lekkoatletyczne (kl. 1–6 szkół podstawowych).

Młodzieżowy Dom Kultury
Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK, ul. Bema 37
10.00 – 10.45 Zajęcia plastyczne dla dzieci (grupa max 15) – Agata Ciesielska.
10.50 – 11.35 Zajęcia plastyczne dla dzieci (grupa max 15) – Agata Ciesielska.
11.00 – 15.00 Nauka gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk.
15.00 – 18.15 Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak.
15.30 – 16.15 Zajęcia wokalne – Wojciech Karpiński.
16.30 – 18.05 Zajęcia teatralne – Wojciech Karpiński.

MDK, ul. Warszawska 51
10.00 – 11.30  Animacja poklatkowa i plastyczna pracownia młodzieżowa; zajęcia dla 

osób w wieku 12 – 19 lat, max 8 os. (grupa I) – Mariusz Owczarek.
11.00 – 13.20  Animacja poklatkowa i plastyczna pracownia młodzieżowa; zajęcia dla 

osób w wieku 12 – 19 lat, max 8 os. (grupa II) – Mariusz Owczarek.
15.00 – 18.15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski.
16.15 – 20.20 Nauka gry na saksofonie i pianinie – Szymon Zuehelke.
16.30 – 19.15 Architektura – zajęcia dla młodzieży i studentów – Zbigniew Babiński.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida
Zajęcia dla dzieci w wieku 6–12 lat. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj”, ul. Zamkowa 1
12.00 – 14.00 „Ferie pełne tajemnic” – zajęcia prowadzone na podstawie książek 

z cyklu „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”.
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Filia nr 1, ul. Brzeska 5
12.00 – 14.00 „Zima w tęczowych kolorach” – zajęcia plastyczne, konkursy, czytanie 

baśni, turniej warcabowy, karaoke, quizy.

Filia nr 3, al. J. Piłsudskiego 17
11.00 – 13.00 „Duszki, stworki i potworki, czyli biblioferiada z dreszczykiem” – głośne 

czytanie wybranych fragmentów książek z dreszczykiem, gry i zabawy 
integrujące grupę, gry planszowe i zabawy słowno-literackie.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1
11.00 – 13.00 „Ekoferie w bibliotece”, czyli: jak dbać o planetę, skąd biorą się 

zanieczyszczenia, czy może zabraknąć wody? W programie: głośne 
czytanie, warsztaty plastyczne: „Ekocudaki – recyklingowe zwierzaki”, 
„Stworki z papierowej rolki”, „Ekologiczny jubiler”, „Kosmoekolud – 
ekologiczny kosmita”, Ekozgadula – krzyżówki, rebusy, łamigłówki, 
Ekozabawy ruchowe, gry planszowe.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16–22
11.00 – 13.00 „Na sportowo w Cyberiadzie” – omówienie najważniejszych zimowych 

dyscyplin sportowych, tematyczne prezentacje multimedialne, 
prace plastyczne, zabawy ruchowe, łamigłówki, quizy, zabawy 
z wykorzystaniem klocków LEGO.

Filia nr 8, ul. R. Mielczarskiego 22–24
12.00 – 14.00 „Ferie z Leną” – zajęcia plastyczne, głośne czytanie książek autorstwa 

S. Serreli, gry planszowe i komputerowe, krzyżówki, rebusy.

Centrum Sztuki Galeria EL, ul. Kuśnierska 6
Udział w zajęciach jest bezpłatny.

12.00 – 13.30 „Bożki Słowiańskie Zofii Stryjeńskiej” – warsztaty zainspirowane 
cyklem „Bożków Słowiańskich” Zofii Stryjeńskiej, polskiej artystki 
z czasów międzywojennej. Krótko wspomnimy jej życie i twórczość. 
Następnie spróbujemy wykonać swojego bożka, który nie jest do 
końca człowiekiem, bowiem ma specjalne moce. Prowadzenie: Monika 
Brzykca.
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PIĄTEK, 1 LUTEGO

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68
10.00 – 11.00 Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie – klasy II – IV.
11.15 – 12.15 Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie – klasy V – VII.

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
11.00 – 12.00  Zajęcia taneczne ZUMBA – sala fitness.
12.00 – 13.50  Muzyczne zakończenie Ferii Zimowych z DJ Szupix – zabawa na lodzie 

przy muzyce dla dzieci i młodzieży.

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8
12.30 – 14.00 Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa).

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135
8.30 – 10.00  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem – sala do tenisa stołowego.
9.00 – 14.00 „Feriada” – Turniej Piki Nożnej z Concordią.
18.00  Mecz PGNiG Superligi kobiet EKS Start Elbląg – KPR Jelenia Góra – 

wstęp w ramach ferii za darmo.

Młodzieżowy Dom Kultury
Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK, ul. Bema 37
10.00 – 10.45 Zajęcia plastyczne dla dzieci (grupa max 15) – Agata Ciesielska.
10.50 – 11.35 Zajęcia plastyczne dla dzieci (grupa max 15) – Agata Ciesielska.
11.00 – 15.00 Nauka gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk.
15.00 – 18.15 Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak.

MDK, ul. Warszawska 51
12.00 – 13.30 Animacja poklatkowa i plastyczna pracownia młodzieżowa; zajęcia dla 

osób w wieku 12 – 19 lat, max. 8 os. – Mariusz Owczarek.
14.00 – 17.15 Nauka gry na saksofonie i pianinie – Szymon Zuehelke.
15.00 – 18.15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski.
16.30 – 19.15 Architektura – zajęcia dla młodzieży i studentów – Zbigniew Babiński.
16.30 – 19.45 Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas.
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Biblioteka Elbląska im. C. Norwida
Zajęcia dla dzieci w wieku 6–12 lat. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj”, ul. Zamkowa 1
12.00 – 14.00 „Ferie pełne tajemnic” – zajęcia prowadzone na podstawie książek 

z cyklu „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5
12.00 – 14.00 „Zima w tęczowych kolorach” – zajęcia plastyczne, konkursy, czytanie 

baśni, turniej warcabowy, karaoke, quizy.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29–31
12.00–14.00 „Wesołe Miasto Zimy” – zabawy integracyjne, zapoznanie z historią 

i zabytkami Elbląga (na podstawie książki „Legendy Elbląskie”), 
feryjne rozgrywki gier planszowych, układanie puzzli na czas, zabawy 
zręcznościowo-ruchowe.

Centrum Sztuki Galeria EL, ul. Kuśnierska 6
Udział w zajęciach jest bezpłatny.

12.00 – 13.30 „Miasto z lotu ptaka” – warsztaty inspirowane twórczością 
współczesnego artysty Edwarda Dwurnika. Uczestnicy mają za zadanie 
wykonać swoje miasto lub swoją ulubioną dzielnicę z perspektyw lotu 
ptaka, na papierze, stosując tylko jedną barwę – ale z możliwością 
stosowania różnych narzędzi rysunkowych. Prowadzenie: Monika 
Brzykca.

SOBOTA, 2 LUTEGO

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida
Zajęcia dla dzieci w wieku 6–12 lat. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20
12.00 – 14.00 – „W KOSTCE gramy” – planszówkowy Zawrót Głowy.

Uwaga, w harmonogramie zajęć feryjnych da dzieci i młodzieży mogą nastąpić zmiany 
z przyczyn niezależnych od organizatorów.



Zaprasza

Witold Wróblewski 
Prezydent Elbląga

www.elblag.eu
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