
WARSZTATY ARTYSTYCZNO-EKOLOGICZNE, 
 w MCK w Stopnicy, w 2022/2023 roku. 

Zajęcia rozpoczną się 7.10.2022r. 
(bardzo prosimy o dokładne przeczytanie programu zajęć) 

 
 
 
 

1. Na czym polegają? Warsztaty polegają na tworzeniu kompozycji 
 i obrazów, przy użyciu materiałów plastycznych oraz materiałów 
wtórnych. 

2. Cel - wskazanie dobrych pomysłów jak połączyć ekologię z dziełem 
artystycznym, pobudzanie wyobraźni, kreatywności, kształtowanie 
wrażliwości artystycznej, a także motywacja do podejmowania działań  
twórczych i ekologicznych. 

3. Do kogo skierowane – do udziału w warsztatach zapraszamy młodzież  
w wieku od 10 do 15 lat z terenu Gminy Stopnica.  

4. Prowadzący – Małgorzata Nega. 
5. Koszt – 60 zł. za miesiąc od osoby.  
6. Opłatę należy uiszczać na rachunek bankowy MCK w Stopnicy  
7. nr: 30 1240 1372 1111 0010 5420 0011, z dopiskiem: Warsztaty 

artystyczne za miesiąc ……………, za (imię i nazwisko dziecka). 
Dowód wpłaty okazuje się na pierwszych zajęciach w miesiącu. 
Uczestnik, który nie okaże prowadzącemu dowodu wpłaty, nie zostanie 
wpuszczony na zajęcia. 

8. Jaka grupa – maksymalnie 10 osób. 
9. Godziny zajęć – od godz. 16.00 do 18.00 
10. Zapisu na zajęcia będzie można dokonać 

 od dnia 6.09.2022r. do dnia 30.09.2022r.  
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:00, 
telefon: 503 109 521. 

 

 
 
 
 



PROGRAM: 
UWAGA! Jeden temat zajęć będzie realizowany przez cały 

miesiąc. 
 

Październik 2022r. 
Daty zajęć: 7.10.2022r.(piątek), 13.10.2022r.(czwartek), 21.10.2022r.(piątek), 
27.10.2022r.(czwartek). 
- Tematyka: „Suknia dla kobiety” – forma przestrzenna, wykonana 
 z materiałów plastycznych (farby akrylowe,) oraz materiałów 
 z recyklingu (torby foliowe jednokolorowe lub w różnych kolorach, 
wytłaczanki na jajka, szary papier do pakowania, folia aluminiowa). 
Uczestnicy zajęć przynoszą: wytłaczanki na jajka – szt. 5, torebki foliowe – szt. 
30, folia aluminiowa – 1 rolka. 
Wykonane prace pozostają w MCK w Stopnicy jako wystawa prac, do końca 
miesiąca listopada. Potem oddane będą autorom prac. 
 
Listopad 2022r. 
Daty zajęć: 4.11.2022r.(piątek), 10.11.2022r. (czwartek), 18.11.2022r.(piątek), 
24.11.2022r.(czwartek). 
- Tematyka: „Obraz ze skrawków” – wykonany ze skrawków tkanin 
 i materiałów plastycznych (farby olejowe), o wymiarach co najmniej 
50cm/70cm. 
Uczestnicy przynoszą: skrawki tkanin o wymiarach nie mniejszych niż 
20cm/15cm – szt. 40. 
Wykonane prace pozostają w MCK w Stopnicy jako wystawa prac, do końca 
miesiąca grudnia. Potem oddane będą autorom prac. 
 
Grudzień 2022r. 
Daty zajęć: 2.12.2022r.(piątek), 8.12.2022r.(czwartek), 16.12.2022r.(piątek), 
22.12.2022r.(czwartek). 
Tematyka zajęć: „Choinka” – forma przestrzenna, wykonana z szyszek 
 i butelek plastikowych oraz farby olejnej w sprayu. Choinka będzie miała 
wymiar co najmniej 1 m. 
Uczestnicy przynoszą: szyszki różnej wielkości – szt. 100, butelki plastikowe  
w dowolnym kolorze i wielkości szt. 10. 
Prace po wykonaniu zabierają ich autorzy.  
 
 
 



Styczeń 2023r. 
Daty zajęć: 5.01.2023r.(czwartek), 13.01.2023r.(piątek), 
19.01.2023r.(czwartek), 27.01.2023r.(piątek). 
Tematyka zajęć: „Drzewo zimowe” – obraz z drutu, skrawków wełny, gałązek, 
białego mchu oraz farb akrylowych  – wymiary obrazu co najmniej 50cm/70cm, 
wykonany na płycie styropianowej. 
Uczestnicy przynoszą: skrawki wełny (dużo), gałązki różnej długości i grubości 
szt. 20. 
Wykonane prace pozostają w MCK w Stopnicy jako wystawa prac, do końca 
miesiąca lutego. Potem oddane będą autorom prac. 
 
LUTY 2023r. 
Daty zajęć: 2.02.2023r.(czwartek), 10.02.2023r.(piątek), 
16.02.2023r.(czwartek), 24.02.2023r.(piątek). 
Tematyka zajęć: „Mural” – obraz wykonany na ścianie w jednej z sal zamku, 
farbami akrylowymi. Obok pracy zostaną umieszczone fotografie autorów 
 z podpisem artysty. 
 
Marzec 2023r. 
Daty zajęć: 2.03.2023r.(czwartek), 10.03.2023r.(piątek), 
16.03.2023r.(czwartek), 24.03.2023r.(piątek), 30.03.2023r.(czwartek). 
Tematyka zajęć: „Kobieta – Anioł i Demon” – obraz wykonany farbą olejną, 
sznurkiem z plastiku i ziarnami kawy. Obraz będzie miał wymiary co najmniej 
50cm/60cm. Wykonany na płycie korkowej. 
Uczestnicy przynoszą: ziarna kawy 2 duże paczki. 
Wykonane prace pozostają w MCK w Stopnicy jako wystawa prac, do końca 
miesiąca kwietnia. Potem oddane będą autorom prac. 
 
Kwiecień 2023r. 
Daty zajęć: 7.04.2023r.(piątek), 13.04.2023r.(czwartek), 21.04.2023r.(piątek), 
27.04.2023r.(czwartek). 
Tematyka zajęć: „Malowane dzbanki, talerze i filiżanki” – zdobienie 
przedmiotów specjalną wodoodporną farbą. Uczestnicy wykonają kilka 
zdobionych prac.  
Uczestnicy przynoszą: talerz obiadowy płaski - biały szt. 1, szklany dzbanek szt. 
1, szklanka szt. 1. Resztę przedmiotów otrzymają. 
Wykonane prace pozostają w MCK w Stopnicy jako wystawa prac, do końca 
miesiąca maja. Potem oddane będą autorom prac. 
 
 



Maj 2023r. 
Daty zajęć: 5.05.2023r.(piątek), 11.05.2023r.(czwartek), 19.05.2023r.(piątek), 
25.05.2023r.(czwartek). 
Tematyka zajęć: „Maki z masy porcelanowej” i „Przyroda zatopiona w żywicy 
epoksydowej” – ozdoby.  
Uczestnicy przynoszą elementy roślin, foremki na ciastka szt. 10.  
Wykonane prace pozostają w MCK w Stopnicy jako wystawa prac, do końca 
miesiąca czerwca. Potem oddane będą autorom prac. 
 
 
 


