
 
 

 
 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
chciałabym serdecznie zaprosić 18 stycznia 2014 r.  (sobota) na występ zespołu „Mazowiacy”  oraz 
spotkanie z Prezesem Fundacji Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych 
profesorem Leszkiem Plochem , którzy dzielić się będą swoimi doświadczeniami w aktywizacji osób 
niepełnosprawnych.   

Integracyjny Zespół Pie śni i Tańca "MAZOWIACY"  powstał w 1985 rok i dziś liczy już ponad 75 
członków. W próbach artystycznych uczestniczy 95 osób. "Mazowiacy" podlegają organizacyjnie 
Fundacji Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. Twórcą i kierownikiem tego 
unikalnego zespołu folklorystycznego jest profesor Leszek Ploch. Układy choreograficzne opracowuje 
korepetytor i pedagog tańca Hanna Szczepańska-Ploch. Zespół "Mazowiacy" przyjmuje do swojej 
grupy młodzież niepełnosprawną od 16 roku życia, uczniów szkół specjalnych, wychowanków 
ośrodków szkolno-wychowawczych, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, osoby zatrudnione  
w spółdzielniach inwalidzkich, itp. Członków Zespołu wspierają w tańcu, śpiewie oraz w innych 
pracach technicznych wolontariusze. Są to uczniowie szkół średnich, studenci oraz wszystkie te młode 
osoby, które pragną czuć się potrzebne.  

Zespół wykonuje bogatą wiązankę tańców ludowych z różnych stron Polski. W ramach aktywizacji 
twórczej opracowuje również tańce nowoczesne, małe formy muzyczno-ruchowe, inscenizacje 
pantomimiczne, układy choreograficzne oraz inne teatralne formy estradowe. W ramach kontaktu  
z muzyką, tańcem, śpiewem, rekwizytami i światłem, powstają bardzo ciekawe sztuki  
i przedsięwzięcia artystyczne. 

Dla pedagogów, nauczycieli tańca, muzyki oraz osób opiekujących się i zajmujących osobami 
niepełnosprawnymi jest to wspaniały przykład aktywizowania i włączania społecznego osób 
niepełnosprawnych przez muzykę, taniec i inne działania artystyczne.   

HARMONOGRAM SPOTKANIA: 

godz. 12.30 – 13.00  Prezentacja próby i warsztatu pracy z osobami 
niepełnosprawnymi  
korepetytor i pedagog tańca Hanna Szczepańska-Ploch  

Sala baletowa K314 (AHE, ul. Sterlinga 26) 
 
 
godz. 13.15 – 14.15   Wykład pt. „Włączanie społeczne osób niepełnosprawnych przez 

działania arteterapeutyczne”  
prof. dr hab. Leszek Ploch – Prezes Fundacji Krzewienia Kultury 
Artystycznej Osób Niepełnosprawnych   

Sala H120 (AHE, ul. Rewolucji 1905 r. nr 52) 
 
 
godz. 14.15 -14.45   występ zespołu „Mazowiacy”   

Sala baletowa K314 (AHE, ul. Sterlinga 26) 

 

Serdecznie zapraszam na wykład i występ zespołu. 

dr Elżbieta Woźnicka 
Prodziekan Kierunku Pedagogika 


