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KATEDRA SZTUK FANTASTYCZNYCH 

WARSZTATY 
 

MAGIA AFRYKI – warsztaty taneczne  

(wiek: 12+, godz.: 11:30 – 13:00) 
 

Warsztaty taneczne z muzyką graną na żywo i baobabem w tle. Podczas 
zajęć poznasz tańce zachodniej Afryki, które skrywają w sobie fantastyczne 
opowieści przekazywane od pokoleń. Wszystko to przygotuje dla Was 
pasjonatka podróży i nauki tańców etnicznych, a także zgłębiania wiedzy o 
historii, kulturze i tradycji miejsc, z których one pochodzą.  
 
PUFesor: Justyna Kozłowska - tancerka, choreografka, arteterapeutka, która 
swe życia poświęciła nauce tańców etnicznych, w tym afrykańskich. Swój 
warsztat pracy nabywa  wyjeżdżając do źródeł, m.in. Gambii, Senegalu, 

Gwinei czy krajów Orientu. Na co dzień nauczycielka w Pałacu Młodzieży PCE. 
 
PUFesor: Ryszard Dziubak – absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu 
 o ponad 40-letnim stażu pracy estradowej w kraju i zagranicą. Obecnie jego pasją jest muzyka 
afrykańska i brazylijska, którą zaraża kolejne pokolenia młodzieży, pracując i nauczając w Pałacu 
Młodzieży PCE. 
 

 
ILUMINACJE – warsztaty z kaligrafii średniowiecznej 
(wiek: 12+, godz.: 11:30 – 13:00) 
 

W ramach  warsztatów poznamy sztukę iluminowania, czyli ozdabiania 
stronic ksiąg kolorowymi inicjałami lub miniaturami przedstawiającymi 
różne sceny. Podczas zajęć wykonamy własną ozdobną, malowaną literę 
czyli inicjał. Taką literą rozpoczynało się napisaną stronę księgi lub 
wyróżniało ważny fragment tekstu. Zapraszamy serdecznie!  
 
PUFesor: Mariola Grochowska – edukator sztuki, absolwentka Akademii 
Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz Warszawie, na co dzień prowadząca 
Pracownię Plastyczną w Pałacu Młodzieży w Szczecinie. Pani Mariola 

zajmuje się różnymi dyscyplinami plastycznymi, m.in. grafiką rysunkiem, batikiem 
 i ceramiką.  
 

 
SMOKI – warsztaty plastyczne  
(wiek: 7-12 l., godz.: 11:30 – 13:00) 
 

Kto widział smoka? Jest duży czy mały? Ma skrzydła czy trzy głowy? Jest 
zielony czy dopiero nabiera kolorów? Nawet jeśli ktoś nie widział smoka, 
może z powodzeniem stworzyć własnego. Podczas zajęć będziemy 
konstruować, lepić, budować przestrzenną – trójwymiarową – smoczą 
postać według własnego pomysłu. Z papieru, folii, drucików, szmatek, 
opasek gipsowych... I wtedy zobaczymy, jak naprawdę wygląda smok.  



 
PUFesor: Magdalena Kucharska - nauczyciel plastyki w Pałacu Młodzieży, prowadzący Dziecięce 
Warsztaty Plastyczne. Jak sama mówi, twórczość plastyczna rozwija u dzieci wrażliwość, kształci 
zmysł obserwacji, ćwiczy pamięć i uwagę, uczy koncentracji i wytrwałości, rozbudza wyobraźnię 
 i fantazję, a co najważniejsze – daje poczucie wiary we własne możliwości. Podczas swoich zajęć 
stosuje różnorodne materiały i techniki, wprowadza elementy pedagogiki zabawy i arteterapii.  
 

 
STWOROTWORZENIE - warsztaty komiksowe  
(wiek: 8+, godz.: 12 – 13:30) 
 

W ramach zajęć chętni poznają tajniki „stworotworzenia” – sztuki tajemnej 
polegającej na projektowaniu fantastycznych istot. W warsztatowym laboratorium 
powołamy do życia istoty niezwykłe! Chcesz stworzyć wyjątkowego stwora? To jest 
miejsce dla Ciebie! 
 
PUFesor: Bartek Błaszczeć - malarz-samouk, freelancer. Ilustrował książki, tworzył 
concept-arty do gier komputerowych, zdarzyło mu się nawet projektować nalepki 
na ogórki konserwowe:) Komiksy rysuje na zlecenie i bez zlecenia. Autor komiksu 
szczecińskiego „Lipa z Jezierzyc”. Fan fantastyki i pierogożerca. 

 

 
PLANETARNY ZAWRÓT GŁOWY - warsztaty z sensoplastyki  
(wiek: 1 – 101 l., godz. 13:30 – 15:00) 
 

Podczas  warsztatów zaprezentujemy jadalne, zapachowe 
galaktyki oraz kolorowy, planetarny zawrót głowy. Przeniesiemy 
się w fantastyczny, kosmiczny świat, z którego będą mogły 
powstawać kolejne, niepowtarzalne twory. Wprawimy w ruch 
zmysły i pobrudzimy ręce. Wszystkiego będzie można próbować i 
zabrać ze sobą do domu.  Zapraszamy wszystkich, którzy chcą 
pokonać swoje bariery i zachęcić do tego swoje dzieci, 
wkraczając w twórczą przestrzeń kreatywnych i samodzielnych 
działań. Szczecińska Sensoplastyka® to jedyne miejsce gdzie bez 

poleceń i schematów stworzysz to, na co masz ochotę. OGRANICZA NAS TYLKO WYOBRAŹNIA! 
 
PUFesor: Magdalena Gapska – pedagog specjalny, certyfikowany Trener 1 stopnia Sensoplastyki®, 
Smyko-Multisensoryki®, partner Centrum Zdrowia Psychicznego. 
 

 
KOLOROWE TROLLE – warsztaty plastyczne  
(wiek: 5 – 8 l., godz.: 13:30 – 14:30) 
 

Pamiętacie bajkę „Trolle”, w której księżniczka Poppy 
wyruszyła w niebezpieczną podróż, by uratować swoich 
przyjaciół? Podczas naszych warsztatów będziesz mógł 
stworzyć jednego z bohaterów tej animacji. Stworzysz 
własnego trolla, któremu z biegiem czasu urośnie piękna, 
bujna czuprynka, i którą będziesz mógł przycinać, tworząc 



dla niego fantazyjną fryzurę. Zapraszamy serdecznie! 
 
PUFesor: Kamila Karaczewska – rodowita szczecinianka, której rysunek towarzyszy od dzieciństwa. Na 
Pomorzanach stworzyła otwartą pracownię plastyczną dla dzieci i młodzieży, by podczas zajęć 
zarażać miłością do sztuk plastycznych. O jej pracy edukacyjnej można się dowiedzieć, wchodząc na 
stronę w-pracowni.pl.  Członkini Stowarzyszenia Artystów Integracji Europejskiej SAIE.  
 
 
 
 
 

 
GROZA W GRAFICE – warsztaty plastyczne  
(wiek: 12+, godz.: 13:30 – 15:00) 
 

Wiele demonów i sennych zjaw kryje się w naszych głowach, które aż proszą się, 
by je przelać na papier – nie tylko w postaci literackiej, ale również malarskiej. 
Zapraszamy na warsztaty poświęcone  malowaniu tuszem różnego rodzaju 
stworów i postaci (często nieokreślonych) wzbudzających w nas strach czy lęk. 
Przypomnij sobie, co powodowało niegdyś u Ciebie gęsią skórkę i spraw  
z pomocą pędzla, by było „aż strach się bać”!  
 
PUFesor: Anna Boguniecka - pedagog i logopeda niegdyś pracujący w szkole, 
 a obecnie na poważnie zajmujący się sztuką. Maluje bez wytchnienia acz  

z natchnieniem głównie farbami olejnymi, wdając się od czasu do czasu w romans z akrylami, 
akwarelami czy kredkami.  Oprócz malarstwa sztalugowego zajmuje sie tworzeniem ilustracji  
do opowiadań dla dzieci ale także do mrożących krew w żyłach historii dla nieco starszych 
czytelników. 
 

 
POGROMCY SMOKÓW Z MAŁYM INŻYNIEREM – warsztaty z robotyki z Lego Mindstorms  
(wiek: 9-12 l., godz.: 14 – 15:30) 
 

Kusza jest bronią miotająca, wykorzystująca energię 
sprężystości do wystrzeliwania specjalnych strzał. Na 
warsztatach mali inżynierowie skonstruują  
i zaprogramują robotyczne kusze, wykorzystując 
zaawansowany zestaw klocków Lego Mindstorms. 

Komu uda się poskromić smoka? Zajęcia Małego Inżyniera mają charakter typowo praktyczny, 
rozwijają kreatywność, zdolności manualne i umiejętności techniczne.  
 
PUFesor: Mały Inżynier – lider na rynku edukacyjnych zajęć pozalekcyjnych, doskonale łączący 
nabywanie wiedzy z zabawą. Jego misją jest zaszczepianie wśród dzieci miłości do nauk ścisłych,  
a jego kadrę stanowią pracownicy naukowi, doktoranci i studenci kierunków politechnicznych.  
 

 
ZAPISY NA WARSZTATY: 18 – 20.02.2018 (w godzinach pracy Kasy Pałacu Młodzieży) 

OPŁATA AKREDYTACYJNA ZA WARSZTATY: 10 zł/os 
Ilość miejsc ograniczona! 


