
 

 

Harmonogram zajęć dla dzieci i młodzieży! 

Filia Biblioteki Raczyńskich Termin Godziny Temat 

 Filia 20,  
ul. Słowackiego 28 

Poniedziałki – 
15 spotkań 

 
(start po 
uzbieraniu się 
grupy) 

15:30 – 17:00 W zależności od ilości chętnych: 
 Król Internetu – Influencer. Czym 

są kompetencje medialne i do 

czego ich potrzebujemy? lub 

 Zaprogramuj i zBLENDERuj 

Animację 3D lub 

 I ty możesz zostać milionerem! 

Projektowanie serwisów i gier 

mobilnych! lub 

 Cały świat na Twoim biurku 

 Filia 46, 
ul. Arciszewskiego 12  

Poniedziałki – 
15 spotkań 
 
(start po 
uzbieraniu się 
grupy) 

16:00 – 17:30 W zależności od ilości chętnych: 
 Król Internetu – Influencer. Czym 

są kompetencje medialne i do 

czego ich potrzebujemy? lub 

 Zaprogramuj i zBLENDERuj 

Animację 3D lub 

 I ty możesz zostać milionerem! 

Projektowanie serwisów i gier 

mobilnych! lub 

 Cały świat na Twoim biurku 

 Filia 49, 
os. Pod Lipami 108a 

Poniedziałki – 
15 spotkań 
 
(start po 
uzbieraniu się 
grupy) 

17:30 – 19:00 W zależności od ilości chętnych: 
 Król Internetu – Influencer. Czym 

są kompetencje medialne i do 

czego ich potrzebujemy? lub 

 Zaprogramuj i zBLENDERuj 

Animację 3D lub 

 I ty możesz zostać milionerem! 

Projektowanie serwisów i gier 

mobilnych! lub 

 Cały świat na Twoim biurku 

 Filia 53, 
ul. Hetmańska 91 

Czwartki – 15 
spotkań 
 
(start po 
uzbieraniu się 
grupy) 

15:30 – 17:00 W zależności od ilości chętnych: 
 Król Internetu – Influencer. Czym 

są kompetencje medialne i do 

czego ich potrzebujemy? lub 

 Zaprogramuj i zBLENDERuj 

Animację 3D lub 

 I ty możesz zostać milionerem! 

Projektowanie serwisów i gier 

mobilnych! lub 

 Cały świat na Twoim biurku 

 Filia 59,  
ul. Osinowa 14/16 

Środy – 15 
spotkań 
 
(start po 
uzbieraniu się 
grupy) 

15:30 – 17:00 W zależności od ilości chętnych: 
 Król Internetu – Influencer. Czym 

są kompetencje medialne i do 

czego ich potrzebujemy? lub 

 Zaprogramuj i zBLENDERuj 

Animację 3D lub 



 

 I ty możesz zostać milionerem! 

Projektowanie serwisów i gier 

mobilnych! lub 

 Cały świat na Twoim biurku 

 Filia Naramowicka,  
ul. Rubież 14a/37 

Wtorki – 15 
spotkań 
 
(start po 
uzbieraniu się 
grupy) 

17:30 – 19:00 W zależności od ilości chętnych: 
 Król Internetu – Influencer. Czym 

są kompetencje medialne i do 

czego ich potrzebujemy? lub 

 Zaprogramuj i zBLENDERuj 

Animację 3D lub 

 I ty możesz zostać milionerem! 

Projektowanie serwisów i gier 

mobilnych! lub 

 Cały świat na Twoim biurku 

 
UWAGA: Dni i godziny zajęć mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb konkretnej grupy szkoleniowej. 

 
 


