
Koordynator ALA SLOT-u 2017: Piotr Nita, tel. 605 214 236, kontakt@alacz.edu.pl 1/2 

 

dla gimnazjalistek i gimnazjalistów nie tylko z Częstochowy 

udział nieodpłatny 

By wziąć udział w warsztatach należy zapisać się mailowo pisząc na adres: kontakt@alacz.edu.pl, 

podając imię, nazwisko i tytuł warsztatu, a w temacie maila pisząc: ALA SLOT. 

Fenomenalny program ALA SLOT-u (przygotowany i zrealizowany przez uczniów, 

absolwentów i nauczycieli ALA) obejmuje następujące warsztaty: 

 
Rozkład na sale: 

 
10:00 – 11:30 Przerwa 12:00 – 13:30 

Parter: 
Sala plastyczna Filmowe Pokój gier (L2) Ceramika 
I piętro: 
Sala komputerowa Grafika komputerowa  

 
Pokój gier (L2) 

Grafika komputerowa 
Sala L1 Teatralne Kabaret 
Sala L2 LARP RPG 
Sala L3 Angielski Turniej z wiedzy ogólnej 
Sala L4 Literackie I have a dream 
II piętro 
Sala G1 (muzyczna) Gitara  

 
Pokój gier (L2) 

Perkusyjne 
Sala G2 Zumba Kształtowanie zachowań zwierząt 
Sala G3 DJ-skie Chemia 
Sala G4  Emisja głosu Erystyka 
Sala G5 Fotograficzne Emisja głosu 
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10:00 

1. Filmowe - jak powstaje film, od czego zacząć, jak wygląda współpraca operator-reżyser, co 

skalda się na język filmu; prowadzi: Kacper Wójcicki, 

2. Grafika komputerowa – tablet graficzny i malarstwo, za pomocą komputera i innych urządzeń 

stworzysz możesz stworzyć dzieło malarskie; prowadzi: Agnieszka Malec-Musialska, 

3. Teatralne – siła wyobraźni, uruchomienie zmysłów, słowo w teatrze, przez zabawę do zawodu; 

prowadzi: Antoni Rot, 

4. LARP – to forma teatru improwizowanego gdzie trudno się nudzić. Jako gracze będziecie 

musieli się zmierzyć z trudnościami życia codziennego w trochę innej formie! Jak długo 

wytrzymasz z sześcioma życiowymi partnerami na raz? O co chodzi ze spóźnionym Pisarzem 

w małej wiosce Kaczki? Jeśli chcecie wiedzieć, Zapraszam! Prowadzi: Mateusz Gierat, 

5. Angielski – jak szybko i skutecznie uczyć się języka obcego? – strategie, chwyty, metody; 

prowadzi: Mateusz Sobolewski, 

6. Literackie – pisanie kreatywne w praktyce, popiszemy wierszem, prozą lub prozą poetycką, 

damy po uszach wewnętrznemu cenzorowi; prowadzi: Piotr Nita, 

7. Gitara – różne oblicza gitary, warsztat połączony z pokazem, można przyjść z własnym 

instrumentem; prowadzi: Waldemar Ossowski, 

8. Zumba – taniec, endorfiny, zabawa; prowadzi: Dagmara Binek-Kotkowska 

9. Dj-skie – ABC bycia Dj-em - podstawy sztuki, sprzęt, przejścia, bit; prowadzący: Przemysław 

Lenart, 

10. Emisja głosu – warsztat wokalny: misja – emisja; prowadzi: Katarzyna Gocyła, 

11. Fotografia – światło w portretowej fotografii studyjnej; prowadzi: Robert Szkiel. 

Pokój gier (w przerwie między 11:30, a 12:00) – prowadzi: Mateusz Gierat przy wsparciu: Katarzyny 

Jędrysiak, Mariusza Grajewskiego, Moniki Lewandowskiej. 

12:00 

1. Ceramika – na tym warsztacie trzeba się trochę ubrudzić – w glinie; prowadzi: Kamila 

Szymczyk-Brzykcy, 

2. Grafika komputerowa – tablet graficzny i malarstwo, za pomocą komputera i innych 

urządzeń stworzysz możesz stworzyć dzieło malarskie; prowadzi: Agnieszka Malec-

Musialska, 

3. Kabaret - to mówi samo za siebie, prowadzi: Waldemar OssowskiKinga Sosnowska,  

4. RPG (role playing game) - w Polsce zwana również grą wyobraźni. Jako drużyna graczy w 

poszukiwaniu przygód wyruszycie w podróż po wspaniałym i w miarę zabawnym świecie 

autorskiego systemu RPG "Piwnice i przegrywy". W tym świecie zwanym Wielką Lechią jest 

wszystko możliwe! Czy uda się wam przeżyć w tym świecie? Przekonajmy się! Prowadzi: 

Mateusz Gierat, 

5. Turniej z wiedzy ogólnej pt. Czego Jaś się nauczył, tym może się pochwalić w modelu jeden z 

dziesięciu; prowadzi: Anna Lewicka, 

6. I have a dream - uwolnić swoje marzenia - wykład połączony z warsztatem; prowadzi: Paweł 

Bilski, 

7. Perkusyjne – poznaj podstawy lub rozwiń znajomość perkusji, prowadzi: Tomasz Mączka 

8. Kształtowanie zachowań zwierząt – warsztat ze zwierzętami prowadzi Kaja Chudalewska, 

9. Chemia – badanie wpływu różnych substancji na zmianę wskaźników; prowadzi: Iwona 

Chałaszczyk, 

10. Erystyka – sztuka prowadzenia sporów i dyskutowania; warsztat prowadzi: Katarzyna Zwolska-

Płusa, 

11. Emisja głosu – warsztat wokalny: misja – emisja; prowadzi: Magdalena Łągiewka. 


