
FERIE W PAŁACUFERIE W PAŁACU
W czasie ferii zimowych (13-24 lutego 2023) zajęcia w Pałacu
Młodzieży odbywają się w 2 blokach:

Teren Pałacu Młodzieży otwarty jest pn.-pt. w godzinach:

Pałac Młodzieży w soboty - 18 i 25 lutego - jest ZAMKNIĘTY. 

Zajęcia dostępne są dla uczestników Pałacu Młodzieży

W zajęciach, przy których nie ma ograniczeń wiekowych, 

Zapraszamy z dobrą energią 

BLOK I 15.00-16.30
BLOK II 17.00-18.30

 14.30 - 19.00.
 

 

      oraz dla ich kolegów i koleżanek, którym chcą pokazać Pałac. 

       mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku szkolnym (6-19 lat).   

       i BUTAMI NA ZMIANĘ.

ZASADY UCZESTNICTWA

13-24 LUTEGO 2023

FERIE W PAŁACUFERIE W PAŁACU



Ceramika „Naczynia z motywami zimowymi”
Gry i zabawy słowne – warsztaty poetyckie 

Język hiszpański
Malarstwo
Nauka i śpiewanie wybranych

Puzzle i łamigłówki   (6-12 lat)
Taniec Towarzyski 
Warsztaty gier planszowych „Ferie od komputera” 
Warsztaty modelarskie   (8-14 lat)
Warsztaty modelarstwa szkutniczego   (11-19 lat)
Warsztaty rysunkowo – kolorystyczne   (6-19 lat)
Broadway Dance - stretching (powyżej 13 lat)
Twórcze działania teatralne   (7-10 lat)

       z okazji Roku Wisławy Szymborskiej

       piosenek rozrywkowych (do 13 lat)

       

Ceramika „Naczynia z motywami zimowymi"
Gry i zabawy słowne – warsztaty poetyckie 

Język hiszpański
Nauka i śpiewanie wybranych    (od 14 lat)

Rysunek
Taniec współczesny w duecie 
„Dobranocki z dawnych lat”   (6-12 lat)
Warsztaty modelarskie    (8-14 lat)
Warsztaty modelarstwa szkutniczego   (11-19 lat)
Warsztaty rysunkowo – kolorystyczne   (6-19 lat)
Zajęcia na siłowni
Twórcze działania teatralne    (10-13 lat)

       z okazji Roku Wisławy Szymborskiej

       piosenek rozrywkowych

15:00-16:30

17:00-18:30

13.02.2023

PONIEDZIAŁEKPONIEDZIAŁEK     

s. 309

Klub Mł.

s. 212

s. 405

s. 418

s. 419

Biblioteka

s. 308

s. 101

s. 465

s. 305

s. 309

Klub Mł.

s. 212

s. 418

s. 405

Czytelnia

s. 317

s. 422

s. 101
s. 308

s. 305

FERIE ZIMOWE 13.02-17.02.2023I TYDZIEŃ

s. 408

s. 402

s. 408



Ceramika „Naczynia z motywami zimowymi"
Język hiszpański
Nauka i śpiewanie wybranych   (od 14 lat)

Taniec Współczesny – floorwork   (12-19 lat)
Walentynki – warsztaty z robienia kartek i prezencików
Warsztaty Fotograficzne
Warsztaty modelarskie   (8-14 lat)
Warsztaty modelarstwa szkutniczego   (11-19 lat)
Warsztaty rysunkowo – kolorystyczne   (6-19 lat)
Zajęcia na siłowni

       piosenek rozrywkowych (od 14 lat)

Ceramika „Naczynia z motywami zimowymi"
Język hiszpański
Malarstwo
Modern Jazz   (12-19 lat)
Nauka i śpiewanie wybranych   (do 13 lat)

Taniec Towarzyski
Walentynki – warsztaty z robienia kartek i prezencików
Warsztaty „Autorskie magnesy na lodówkę”   (6-12 lat)
Warsztaty Fotograficzne
Warsztaty gier planszowych „Ferie od komputera” 
Warsztaty modelarskie   (8-14 lat)
Warsztaty modelarstwa szkutniczego   (11-19 lat)

       piosenek rozrywkowych

s. 309

s. 212

15:00-16:30

17:00-18:30

s. 418

14.02.2023

WTOREKWTOREK

s. 317

s. 405

s. 412

Klub Mł.

Czytelnia

s.328

s. 422

s. 308

s. 101

s. 309

s. 101

s. 305

s. 465

s. 212

s. 405

s. 419

Klub Mł.

s. 328

s. 308

FERIE ZIMOWE 13.02-17.02.2023I TYDZIEŃ



Ceramika „Naczynia z motywami zimowymi"
Grafika artystyczna
Nauka i śpiewanie piosenek rozrywkowych (do 13 lat)
Rozgrywki w piłkarzyki i bilard
Rysunek
Taniec Klasyczny   (12-19 lat)
Taniec Towarzyski 
Warsztaty „Zimowe miasteczko”   (6-12 lat)
Warsztaty fotograficzne
Warsztaty gier planszowych „Ferie od komputera” 
Warsztaty modelarstwa szkutniczego   (11-19 lat)
Warsztaty rysunkowo – kolorystyczne   (6-19 lat)
Zajęcia interdyscyplinarne    (7-19 lat)

Twórcze działania teatralne   (7-10 lat) 
      Nauka języka hiszpańskiego przy pracach modelarskich

Grafika artystyczna
Malarstwo
Nauka i śpiewanie piosenek rozrywkowych  (od 14 lat)
Rozgrywki w piłkarzyki i bilard
Taniec Współczesny w duecie
„Dobranocki z dawnych lat”   (6-12 lat)
Warsztaty Fotograficzne
Warsztaty modelarstwa szkutniczego   (11-19 lat)
Warsztaty rysunkowo – kolorystyczne   (6-19 lat)
Zajęcia interdyscyplinarne   (6-19 lat)

Twórcze działania teatralne   (10-13 lat)
      Nauka języka hiszpańskiego przy pracach modelarskich

   

15:00-16:30

17:00-18:30

15.02.2023

ŚRODAŚRODA

s. 309
s. 330

s. 405

Klub Mł.

s. 418

s. 419

s. 317
Czytelnia

s. 328

s. 422

s. 101

s. 305
s. 308

s. 330

s. 328
s. 101

s. 305

s. 418

s. 405

Klub Mł.

s. 412
Biblioteka

s. 308

FERIE ZIMOWE 13.02-17.02.2023I TYDZIEŃ

s. 408

s. 408



Ceramika „Naczynia z motywami zimowymi"
Grafika artystyczna
Rysunek
Taniec i zabawa dla najmłodszych   (6-9 lat)
Tłusty czwartek – quizy i zagadki o pączku
Warsztaty Fotograficzne
Warsztaty modelarstwa szkutniczego   (11-19 lat)
Warsztaty rysunkowo – kolorystyczne   (6-19 lat)
Zajęcia interdyscyplinarne   (6-19 lat)

Zajęcia na siłowni
      Nauka języka hiszpańskiego przy pracach modelarskich

Ceramika „Naczynia z motywami zimowymi"
Grafika artystyczna
Malarstwo
Taniec Towarzyski 
Tłusty czwartek – quizy i zagadki o pączku
Warsztaty „Lampiony z krainy lodu”   (6-12 lat)
Warsztaty fotograficzne
Warsztaty gier planszowych „Ferie od komputera” 
Warsztaty modelarstwa szkutniczego   (11-19 lat)
Warsztaty rysunkowo – kolorystyczne   (6-19 lat)
Zajęcia interdyscyplinarne   (6-19 lat)

      Nauka języka hiszpańskiego przy pracach modelarskich

15:00-16:30

17:00-18:30

16.02.2023

CZWARTEKCZWARTEK

s. 309

s. 330

s. 418

s. 412

Klub Mł.

Czytelnia

s. 328

s. 422

s. 101

s. 305

s. 308

s. 309

s. 101

s. 305

s. 330

s. 317

Klub Mł.

s. 328

Siłownia

FERIE ZIMOWE 13.02-17.02.2023I TYDZIEŃ

s. 308

s. 418



Malarstwo

Rozgrywki gry Rummikub

Taniec Klasyczny   (12-19 lat)

Tańce Świata 

„Dobranocki z dawnych lat”   (6-12 lat)

Warsztaty modelarskie   (8-14 lat)

Warsztaty rysunkowo – kolorystyczne   (6-19 lat)

Broadway dance - warsztaty choreografii musicalowej 

Język hiszpański
Rozgrywki gry Rummikub
Rysunek
Taniec Klasyczny   (7-10 lat)
Taniec Towarzyski
Warsztaty „Batik”
Warsztaty „Koci detektywi na tropie”   (6-12 lat)
Warsztaty gier planszowych „Ferie od komputera” 
Warsztaty modelarstwa szkutniczego   (11-19 lat)

15:00-16:30

17:00-18:30

17.02.2023

PIĄTEKPIĄTEK

s. 212

Klub Mł.

s. 418

s. 419

s. 412

s. 127

Czytelnia

s. 422

s. 101

s. 308

s. 305

s. 418

Klub Mł.

s. 419

s. 412

Biblioteka

FERIE ZIMOWE 13.02-17.02.2023I TYDZIEŃ

s. 408



20.02-24.02.2023

Język angielski   (6-9 lat)
Ceramika „Naczynia z motywami zimowymi"
Poznaj świat zmysłów – gry i zabawy sensoryczne 
Język angielski   (6-9 lat)
Język hiszpański
Malarstwo
Nauka i śpiewanie piosenek rozrywkowych   (do 13 lat)
Puzzle i łamigłówki   (6-12 lat)
Salsa   (7-11 lat)
Taniec Towarzyski 
Warsztaty gier planszowych „Ferie od komputera” 
Warsztaty modelarskie   (8-16 lat) 
Warsztaty modelarstwa szkutniczego   (11-19 lat)
Warsztaty rysunkowo – kolorystyczne   (6-19 lat)
Twórcze działania teatralne    (7-10 lat)
Broadway Dance- technika tańca

Język angielski   (powyżej 10 lat)
Ceramika „Naczynia z motywami zimowymi”
Poznaj świat zmysłów – gry i zabawy sensoryczne
Język angielski   (powyżej 10 lat)
Język hiszpański
Nauka i śpiewanie piosenek rozrywkowych    (od 14 lat)
Rysunek
Salsa   (12-19 lat)
„Dobranocki z dawnych lat”  (6-12 lat) 
Warsztaty modelarskie   (8-16 lat)
Warsztaty modelarstwa szkutniczego   (11-19 lat)
Warsztaty rysunkowo – kolorystyczne   (6-19 lat)
Zajęcia na siłowni
Twórcze działania teatralne   (10-13 lat)

        

FERIE ZIMOWE

15:00-16:30

17:00-18:30

20.02.2023

II TYDZIEŃ

s. 412
Biblioteka

Klub Mł.

 s. 215

s. 212

s. 405
s. 418

s. 309

Klub Mł.

s. 215

s. 212

s. 418

s. 405

Czytelnia

s. 317

s. 412

s. 422

s. 308

s. 101

s. 305

s. 101
s. 305
s. 465

s. 308

PONIEDZIAŁEKPONIEDZIAŁEK     

 s. 310

s. 402

s. 408

s. 408

s. 215

 s. 215



Ceramika „Naczynia z motywami zimowymi”

Nauka i śpiewanie piosenek rozrywkowych  (od 14 lat)

Mikołaj Kopernik zaprasza do Torunia - kamieniczki

Warsztaty fotograficzne

Warsztaty modelarskie   (8-16 lat)

Warsztaty modelarstwa szkutniczego   (11-19 lat)

Warsztaty rysunkowo – kolorystyczne

Język hiszpański 

Zajęcia na siłowni

Ceramika „Naczynia z motywami zimowymi”

Język hiszpański 

Malarstwo

Nauka i śpiewanie  piosenek rozrywkowych   (do 13 lat)

Taniec Towarzyski

Mikołaj Kopernik zaprasza do Torunia - kamieniczki

Warsztaty „Autorska biżuteria”   (6-12 lat)

Warsztaty Fotograficzne

Warsztaty gier planszowych „Ferie od komputera” 

Warsztaty modelarskie   (8-16 lat)

Warsztaty modelarstwa szkutniczego   (11-19 lat)

15:00-16:30

17:00-18:30

21.02.2023

II tydzień

s. 310

s. 212

s. 465

s. 405

 s. 328

s. 308

s. 101

s. 305

s. 310

s. 212

s. 418

s. 405

s. 412

Klub Mł.

s. 328

s. 422

s. 308

s. 101

WTOREKWTOREK

Czytelnia

Klub Mł.

FERIE ZIMOWE 20.02-24.02.2023II TYDZIEŃ



Grafika artystyczna
Język angielski   (powyżej 10 lat)
Malarstwo
Nauka i śpiewanie piosenek rozrywkowych   (od 14 lat)
Rozgrywki w piłkarzyki i bilard
Taniec Towarzyski 
„Dobranocki z dawnych lat”   (6-12 lat)
Warsztaty „Koralikowe szaleństwo”
Warsztaty fotograficzne
Warsztaty modelarstwa szkutniczego   (11-19 lat)
Warsztaty rysunkowo – kolorystyczne
Zajęcia interdyscyplinarne    (8-16 lat)

Twórcze działania teatralne    (10-13 lat)
      Nauka języka hiszpańskiego przy pracach modelarskich

      

Bachata   (12-19 lat)
Ceramika „Naczynia z motywami zimowymi"
Grafika artystyczna
Język angielski   (6-9 lat)
Nauka i śpiewanie piosenek rozrywkowych   (do 13 lat)
Rozgrywki w piłkarzyki i bilard
Rysunek
Taniec Klasyczny   (12-19 lat)
Warsztaty „Breloczki, zawieszki”   (6-12 lat)
Warsztaty „Koralikowe szaleństwo”
Warsztaty Fotograficzne
Warsztaty gier planszowych „Ferie od komputera” 
Warsztaty modelarstwa szkutniczego   (11-19 lat)
Warsztaty rysunkowo – kolorystyczne   (6-19 lat)
Zajęcia interdyscyplinarne   (8-16 lat)

Twórcze działania teatralne   (7-10 lat)
      Nauka języka hiszpańskiego przy pracach modelarskich

15:00-16:30

17:00-18:30

22.02.2023

s. 215

Biblioteka

s. 309

s. 330

 s. 418

s. 405

Klub Mł.

s. 412

s. 317

s. 310

s. 330

s. 215

s. 405

s. 418

s. 412

Czytelnia

s. 309

s. 328

s. 101

s. 305

s. 308

s. 328

ŚRODAŚRODA

s. 422
s. 101

s. 305

s. 308

Klub Mł.

FERIE ZIMOWE 20.02-24.02.2023II TYDZIEŃ

s. 408

s. 408



Ceramika „Naczynia z motywami zimowymi”
Język angielski   (powyżej 10 lat)
Rysunek
Co ma piernik do wiatraka? – warsztaty kreatywne
Warsztaty „Koralikowe szaleństwo”
Warsztaty Fotograficzne
Warsztaty modelarstwa szkutniczego   (11-19 lat)
Warsztaty rysunkowo – kolorystyczne   (6-19 lat)
Zajęcia interdyscyplinarne   (8-16 lat)

Zajęcia na siłowni
      Nauka języka hiszpańskiego przy pracach modelarskich

Ceramika „Naczynia z motywami zimowymi"
Grafika artystyczna
Język angielski   (6-9 lat)
Malarstwo
Taniec Towarzyski 
Co ma piernik do wiatraka? – warsztaty kreatywne
Warsztaty „Koralikowe szaleństwo”
Warsztaty „Pingwinkowy Świat”   (6-12 lat)
Warsztaty Fotograficzne
Warsztaty gier planszowych „Ferie od komputera” 
Warsztaty modelarstwa szkutniczego   (11-19 lat)
Warsztaty rysunkowo – kolorystyczne   (6-19 lat)
Zajęcia interdyscyplinarne   (8-16 lat)

      Nauka języka hiszpańskiego przy pracach modelarskich

15:00-16:30

17:00-18:30

23.02.2023

s. 310

s. 328

s. 101

s. 305

s. 215

 s. 418

Klub Mł.

s. 309

s. 310

s. 330

s. 418

s. 412

Klub Mł.

s. 309

Czytelnia

s. 328

s. 422

s. 101

s. 305

s. 308

Siłownia

s. 308

s. 215

CZWARTEKCZWARTEK
FERIE ZIMOWE 20.02-24.02.2023II TYDZIEŃ



Malarstwo

Rozgrywki gier planszowych

Taniec Towarzyski

„Dobranocki z dawnych lat”   (6-12 lat)

Warsztaty rysunkowo – kolorystyczne   (6-19 lat)

Język angielski   (6-9 lat)
Język hiszpański
Rozgrywki gier planszowych
Rysunek
Salsa Jazz
Taniec Klasyczny   (7-10 lat)
Tańce Świata
Warsztaty - Batik
Warsztaty „Koralikowe szaleństwo”
Warsztaty „W zimowej krainie”   (6-12 lat)
Warsztaty gier planszowych „Ferie od komputera” 
Warsztaty modelarskie wspólnie z pracownią
modelarstwa lotniczego   (8-16 lat)
Warsztaty modelarstwa szkutniczego   (11-19 lat)

15:00-16:30

17:00-18:30

24.02.2023

s. 305

 s. 418

Klub Mł.

s. 412

Biblioteka

s. 215

s. 212

s. 418

s. 419

s. 412

s. 317

s. 127

s. 309

Czytelnia

s. 422

s. 308

s. 101

Klub Mł.

PIĄTEKPIĄTEK
FERIE ZIMOWE 20.02-24.02.2023II TYDZIEŃ


