
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA DOROSŁYCH 
 

ZAJĘCIA OPIS TERMIN PROWADZĄCY CENA za 
miesiąc 

MIĘDZY NAMI KOBIETAMI Kobiece spotkania o wszystkim, co tylko kobiety 
interesuje. 

PIĄTKI 
18.00-20.00 

Anna Borowska 30 zł 

ŻYCIE TO TEATR Grupa teatralna dla dorosłych Sobota 
17.00-19.00 

Hanna Mateczka-Wieczorek bezpłatne 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA 
SENIORÓW 

Przesympatyczne grono naszych mławskich 
seniorów, którzy na zajęciach szyją, wyszywają, 
wyplatają rzeczy naprawdę piękne i wyjątkowe. 
W tym roku odkryją kolejne tajniki sztuki: 
ceramikę, witraż, wyrób ozdób i biżuterii, 
malarstwo. 

Wtorek  
14.00-15.30 

Anna Baran 
 
 

bezpłatne 

W OBIEKTYWIE Fascynująca   podróż do wnętrza aparatu 
fotograficznego, atrakcyjne tematy i techniki 
fotograficzno – filmowe proces przygotowania i 
tworzenia sesji fotograficznej. Na zajęcia 
prosimy przynieść swój sprzęt fotograficzny. 

Poniedziałek 
17.00-18.30 

Cezary Lewandowski 50 zł 

TANIEC TOWARZYSKI Różne style, muzyka, taniec solo i w parach, 
klasyka i modern, gorące rytmy i salonowa 
gracja– czyli taneczny miszmasz  dla tych, którzy 
lubią ruch i chcą nauczyć się tańczyć. 

NIEDZIELE  
17.00-18.30 

Piotr Jankowski 50 zł 

LZA MŁAWIACY Zajęcia dla reprezentacyjnej, dorosłej części 
zespołu z 55-letnią tradycją 

ŚRODY  
19.00-21.00 
NIEDZIELE  

19.00-22.00 

Anita Ciarcińska bezpłatne 

WARSZTATY TANGA 
ARGENTYŃSKIEGO 

Propozycja dla starszej młodzieży i dorosłych, 
Na tych zajęciach poznacie przede wszystkim 
tango de salon, w użytkowej formie jaka 
najczęściej jest tańczona dla przyjemności na 
popularnych milongach. 

Soboty 
17.00-20.00 

Terminy: 
17 , 24 Wrzesień  
22  Październik  
5 , 19 Listopad 
3 , 17 Grudzień 

Justyna Jędrzejewska 
Andrzej Bernaś   

 

70 zł 

WITRAŻ I CERAMIKA  Kto raz spróbował pracy z gliną nie będzie się 
już mógł od niej odkleić. Relaksuje, wycisza, 
inspiruje i budzi kreatywność. 

CZWARTEK  
17.30-19.30 

 

Anna Baran 60 zł 

ZAJĘCIA MALARSKIE Być może znajdą się wśród Mławian takie 
osoby, które chciałyby na poważnie zacząć 
malować, poznać różne techniki malarskie i 
pokazać swój talent na poplenerowych 
wystawach, a może nawet wystawach 
autorskich. 

ŚRODA 
19.00-20.30 

 

Joanna Rodowicz 60 zł 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY 
CANTARE  

Propozycja dla starszych mieszkańców Mławy i 
okolic. Doskonała atmosfera, wierna 
publiczność i przyjemnie spędzony czas – to 
najlepiej charakteryzuje grupę naszych 
chórzystów. 

PONIEDZIAŁKI 
12.00-14.00 

ŚRODA 
12.00-14.00 

Edyta Suszek 
Jarosław Bartkowski 

bezpłatne 

Taniec JAZZ  Praca nad ciałem i emocjami, ale także 
doskonała forma zadbania o kondycję, zgrabną 
sylwetkę i  

PONIEDZIAŁKI  
18.30-20.00 

Ewa Koźlakiewicz 60 zł 

KLUB MILONGA Wierni klubowicze, którzy co czwartek potrafią 
roztańczyć Mławę. Podróżują, udzielają się 
społecznie, udowadniają, że jesień może być 
najpiękniejszą porą życia. 

CZWARTKI 
17.00-20.00 

Jerzy Grzebski  
Barbara Bartkowska  

bezpłatne 

BRYDŹ Cotygodniowa partyjka brydża przy swingowej 
muzyczce….zapraszamy!!!!!  

PIĄTEK 
18.00-21.00 

Henryk Sławuta  bezpłatne 

BURLESKA Burleska to zajęcia taneczne przeznaczone dla 
kobiet niezależnie od wieku czy figury. Styl 
łączący rożne techniki taneczne pomoże odkryć 
w sobie kobiecość oraz poczuć się pewniej ze 
swoim ciałem i tańcem. 

PIĄTKI 
19.00-20.00 

Ewa Koźlakiewicz 60 zł 

FOLKNESS Nowatorska forma, stanowiąca alternatywę dla 
zumby, fitness, aerobiku itp. Jeżeli gimnastyka – 
to czemu nie w ciekawych aranżacjach 
inspirowanych polskimi melodiami, jeżeli ruch– 
to czemu nie bazujący na krokach i figurach 
polskich tańców. Folkness tylko w Mławie!!!!!!  

CZWARTEK  
19.30-21.00 

Anna Chocholska 60 zł 

 



ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  
 

ZAJĘCIA OPIS TERMIN PROWADZĄCY CENA za 
miesiąc 

ZAJĘCIA WOKALNE, W 
TYM WOCKAL ROCKOWY 

Propozycja dla wszystkich chcących w sobie 
odkryć talent wokalny lub szkolić swój warsztat 
pod okiem profesjonalisty. 

Ustalenia indywidualne 
z instruktorami 

Edyta Suszek 
Agnieszka Pietrzak 

Oskar Szmidt 

50 zł 

MŁ.ORKIESTRA DĘTA Propozycja dla dzieci i młodzieży, która 
chciałaby uświetniać swoimi występami 
wydarzenia miejskie i wykonywać repertuar 
lubiany przez każdą publiczność. 

PONIEDZIAŁKI 
16.30-20.00 
CZWARTKI 

16.30-20.00 

Mirosław Cieślak 
Piotr Olewnik 

bezpłatne 

DIY i CERAMIKA  Dzieci mają możliwość poznania różnych technik 
manualnych i być może zdecydować, którą z 
nich w przyszłości zająć się poważnie. 

WTORKI 
15.30-17.00 (6-7 l.) 
17.00-18.30 (6-7 l.) 

ŚRODY 
16.00-17.30 (8-14l.) 

Anna Baran 60 zł 

MINI BALET  Jest to propozycja dla dzieci od 4 do 10 lat. Mini 
balet to zabawa połączona z pracą nad ciałem i 
doskonała propozycja dla najmłodszych, którzy 
chcą w przyszłości kształcić się w kierunku 
różnych stylów tanecznych. 

PONIEDZIAŁKI  
17.00-17.45 (5-6l.) 

18.00-18.45 (7-10 l.) 
WTORKI 

17.00-17.45 (7-10l.) 
18.00-18.45 (5-6 L.) 

PIĄTKI 
17.00-17.45 (4-6l.) 

Ewa Koźlakiewicz 60 zł 

CZWARTKI 
15.30-16.00 (5-6l.) 

16.30-18.00 (7-10l.) 

Anna Chocholska 60 zł 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE Zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży, która 
chcę poznać różne techniki malarskie oraz 
opanować podstawy rysunku. 

WTORKI 
16.00-17.30 (dzieci) 

17.30-19.00 (młodzież) 

Zdzisław Kruszyński  50 zł 

ŚRODY 
16.00-17.30 
17.30-19.00 

Joanna Rodowicz 50 zł 

FORMACJA TANECZNA 
TAGA 

Formacja taneczna dla dzieci powyżej 10 l. CZWARTKI 
18.00-19.30 

 

Anna Chocholska 60 zł 

JAZZ ARMY Formacja stworzona dla młodzieży, prowadzona 
przez p. Ewę Koźlakiewicz. Mławska publiczność 
miała już okazję ich podziwiać 

PIĄTKI 
18.00-19.00 

Ewa Koźlakiewicz 60 zł 

TANIEC NOWOCZESNY Propozycja dla wszystkich, którzy po prostu 
chcą tańczyć - różne style, dużo energii —
zapraszamy uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjów. 

ŚRODY 
16.00-17.00 gr. I 
17.00-18.00 gr. II 

Piotr Jankowski 50 zł 

LZA „MŁAWIACY” Zajęcia z tańca ludowego dla dzieci i młodzieży  PONIEDZIAŁEK  
16.00-20.00 
CZWARTEK  
16.00-20.00 

Anita Ciarcińska 
Halina Rzeplińska 

10 zł 

WARSZTATY RECYTATORA Propozycja pracy indywidualnej dla osób w 
różnym wieku, które chciałyby posługiwać się 
poprawnie polszczyzną, przełamać tremę przed 
wystąpieniami publicznymi lub, które czują 
potrzebę pokazania nie na scenie w roli 
prowadzących różnego rodzaju imprezy. 

PIĄTKI 
15.00-17.00 

Hanna Zarębska  50 zł 

ZAJĘCIA TEATRALNE Praca ze słowem i ciałem —doskonała forma 
nauki ekspresji, współpracy w grupie i 
możliwość pokazania się w spektaklach 
przygotowanych przez uczestników sekcji.  

PONIEDZIALKI 
16.00-17.00 (młodzież) 

WTORKI 
16.00-17.30 (dzieci) 

Hanna Zarębska bezpłatne 

NAUKA GRY NA 
INSTRUMENTACH  

Propozycja skierowana do dzieci i młodzieży, 
które chcą poznać tajniki gry na gitarze, gitarze 
basowej, perkusji i keyboardzie. 

Indywidualne  ustalenia 
z instruktorami 

Oskar Szmidt 
Anita Ciarcińska 

50 zł  

ZAJĘCIA KOREKCYJNO- 
MUZYCZNE 

propozycja dla najmłodszych w wieku 4-7 lat.  
To zajęcia łączące elementy rytmiki i ćwiczeń 
korygujących wady postawy. 

PIĄTEK 
16.00-16.45 GR I 
16.45-17.30 GR II 

Anna Chocholska 60 zł 
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