
Muzyczna Kartka Świąteczna Pracowni Tańca Etnicznego. 

Zdjęcie tytułowe: 

Trzy siedzące kobiety w czerwonych sukniach, z czapkami Mikołaja na 

głowach, trzymają w dłoniach kokosy. 

Na zdjęciu napis: 

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku życzy Pracownia Tańca 

Etnicznego  

Pałacu Młodzieży – Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie pod 

kierunkiem artystycznym Justyny Kozłowskiej. 

Film z choreografią tańca hawajskiego hula. 

Pięć kobiet w czerwonych sukniach z czapkami Mikołaja na głowie, z ozdobami 

z liści tańczy do utworu ,,White Christmas”( Ella Fitzgerald). 

Po dwóch zwrotkach choreografii pojawia się zdjęcie dwóch dziewcząt 

ubranych w czerwonych sukniach z czapkami Mikołaja na głowach. Mają 

wyciągnięte do siebie ręce, a pod nimi w ramce pokaz slajdów. 

Po kolei widać zdjęcia ekranu ze zdalnego nauczania tańca etnicznego, a także 

świąteczne zdjęcia dzieci z rodzicami. 

Ponownie pięć kobiet w czerwonych sukniach z czapkami Mikołaja na głowach, 

z ozdobami z liści tańczy do utworu ,,White Christmas”. 

Pojawia się zdjęcie z napisami końcowymi.  

Dwie dziewczynki w czerwonych sukniach i czapkach Mikołaja stoją z rękami 

uniesionymi do góry. Po prawej stronie stoi kobieta podobnie ubrana i trzyma w 

ręku tykwę. 

Napisy na zdjęciu: 

Pracownia Tańca Etnicznego pod kierunkiem Justyny Kozłowskiej. Pałac 

Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie. 

Wystąpiły: 

Justyna Kozłowska, Izabela Kurczyńska, Agnieszka Maraszek, Monika 

Kochańska, Anna Dobosz 

Kolejne zdjęcie: 

Dwie dziewczynki w czerwonych sukniach z czapkami Mikołaja na głowach, 

stoją w pewnej odległości, z jedną ręką wyciągniętą do siebie. 



Na zdjęciu napisy: 

Zdjęcia tytułowe i końcowe: Magdalena Czekała-Sitek 

Pozowały: Lena Sitek i Hanna Łoś( grupa Mała Etna) 

Zdjęcia z nauczania zdalnego Pracowni Tańca Etnicznego na platformie MS 

TEAMS: Justyna Kozłowska 

Zdjęcia świąteczne wykonali bliscy uczestniczek zajęć Pracowni Tańca 

Etnicznego 

Wykorzystano utwór ,,White Christmas”. Wykonanie Ella Fitzgerald. 

Kolejne zdjęcie: 

Dwie dziewczynki ubrane w czerwone suknie z czapkami Mikołaja na głowach 

siedzą na podłodze. Ręce trzymają z jednej strony przy uchu.  

Na zdjęciu napisy: 

Oprawa graficzna kartki tytułowej: Iwona Sarnicka 

Montaż: Sławomir Czarkowski  

 

 
 
 
 

 

 

 

 


