
 

„ZIMOBRANIE KULTURY – WARSZTATY ARTYSTYCZNE” 

W INKU SZCZECIŃSKIM INKUBATORZE KULTURY 

20.02-24.02.2017 

 

PROGRAM: 

 

PONIEDZIAŁEK |20 LUTEGO 

 

9:00 – 11:30 | Spotkanie z filmem „Mały Książę” (2015, reż. Mark Osborne) + dyskusja, 

  prowadzenie: Michał Chaszkowski-Jakubów  

11:30 – 12:00 |Przerwa 

12:00 – 14:30 | I grupa – Gotowi do lotu, prowadzenie: Marek Szymański, Go4idea.pl 

  II grupa – Gipsoryt w grafice warsztatowej, prowadzenie: Hanna Wysocka 

 

WTOREK| 21 LUTEGO 

 

9:00 – 11:30 | Spotkanie z filmem „Królestwo” (2015, reż. Jacques Perrin) + dyskusja, 

  prowadzenie: Michał Chaszkowski-Jakubów 

11:30 – 12:00 | Przerwa 

12:00 – 14:30 | I grupa – Florystyka w zimobraniu tyka, prowadzenie: Łukasz Wierzbiński 

  II grupa – Gotowi do lotu,  prowadzenie: Marek Szymański, Go4idea.pl 

 

ŚRODA | 22 LUTEGO 

 

9:00 – 11:30 |Spotkanie z filmem „Czarownica” (2014, reż.  Robert Stromberg)  

  + dyskusja, prowadzenie: Michał Chaszkowski-Jakubów  

11:30 – 12:00 | Przerwa 

12:00 –14:30 | I grupa – Nić typografii, prowadzenie: Ada Krawczak, Magdalena  

  Chojnowska 

  II grupa – Florystyka w zimobraniu tyka, prowadzenie: Łukasz Wierzbiński  

 

CZWARTEK | 23 LUTEGO 

 

9:00 – 11:30 | Spotkanie z filmem „Alicja po drugiej stronie lustra” (2016, James Bobin)  

  +dyskusja, prowadzenie: Michał Chaszkowski-Jakubów  

11:30 – 12:00 | Przerwa 

12:00 – 14:30 | I grupa – Lucky i patyczaki – od bezkręgowców do kręgowców,   

  prowadzenie: Katarzyna Wojciechowska 

  II grupa – Nić typografii, prowadzenie: Ada Krawczak, Magdalena  

  Chojnowska 

 

PIĄTEK | 24 LUTEGO 

 

9:00 – 11:30 | Spotkanie z filmem „Ralph Demolka” (2012, reż. Rich Moore) + dyskusja, 

  prowadzenie: Michał Chaszkowski-Jakubów  

11:30 – 12:00 | Przerwa 

12:00 – 14:30 | I grupa –  Gipsoryt w grafice warsztatowej , prowadzenie:    

  Hanna Wysocka 

  II grupa – Lucky i patyczaki – od bezkręgowców do kręgowców,   

  prowadzenie: Katarzyna Wojciechowska 

 

http://www.filmweb.pl/person/Mark+Osborne-69300


 

WARSZTATY 

 

Spotkanie z filmem + dyskusja 

Prowadzenie: Michał Chaszkowski-Jakubów 

W Pałacowym kinie INKU codziennie zostanie zaprezentowany inny film: „Mały Książę” 

(2015, reż. Mark Osborne), „Królestwo” (2015, reż. Jacques Perrin), „Czarownica” (2014, 

reż.  Robert Stromberg), „Alicja po drugiej stronie lustra” (2016, James Bobin) oraz „Ralph 

Demolka” (2012, reż. Rich Moore). Repertuar został dobrany specjalnie dla uczestników  

Zimobrania w taki sposób, aby zachęcić ich do późniejszej dyskusji. Podczas spotkań z 

filmem dzieci zapoznają się tajnikami poznawania filmów. 

Michał Chaszkowski-Jakubów – dziennikarz, animator kultury, organizator wydarzeń 

kulturalnych, w szczególności filmowych. Publikował w Magazynie Kulturalnym HOT 

Szczecin oraz HOT Poznań, miesięczniku polonijnym Moje Coventry, jak również portalu 

wroclove.pl. Do lutego 2016 roku właściciel offowej galerii sztuki „Galeria K4”. Poza 

działalnością filmową był też autorem i koordynatorem projektu wydania książki 

„Szczecin. Pamiętam, że…” stanowiącej zbiorowy pamiętnik miasta pisany 

wspomnieniami jego mieszkańców. Jako prezes Stowarzyszenia Kultury i Integracji „in 

tractU” opracował i koordynował kilkadziesiąt pokazów filmowych we Wrocławiu. Od 

początku 2015 roku rozpoczął działalność kulturalną w Szczecinie, gdzie w ramach 

działań Stowarzyszenia „in tractU” zorganizował ponad setkę pokazów filmowych. Jest 

autorem projektu „Filmowych Wtorków” w szczecińskim Cafe Hormon, jak również „Kina 

na Łasztowni”. W czerwcu 2016 był pomysłodawcą i głównym organizatorem 

pierwszego w historii Sali Symfonicznej Filharmonii  w Szczecinie pokazu filmowego 

połączonego ze spotkaniem aktorki Agaty Kuleszy. Od 2017 roku koordynuje w 

Pałacowym kinie INKU cykl premierowych i przedpremierowych seansów filmowych 

niedostępnych w innych szczecińskich kinach. 

 

Gotowi do lotu 

Prowadzenie: Marek Szymański, Go4idea.pl 

To zajęcia, na których polecimy do wybranego przez uczestników zakątka świata. Tym 

bardziej będzie to ekscytująca podróż, gdyż polecimy tam mini dronem! Na miejscu 

dzieci dowiedzą się w jaki sposób działa mini dron i jak go użytkować w bezpieczny 

sposób. Mając do dyspozycji swoją wyobraźnię, papier i taśmę klejącą stworzymy 

niecodzienną mapę miejsc, które warto odwiedzić. Uczestnicząc w zajęciach oprócz 

dobrej zabawy zdobędą wiedzę z zakresu fizyki i geografii. Gotowi do lotu?  

 

Marek Szymański –- animator kultury, z wykształcenia nauczyciel. Posiada świadectwo 

kwalifikacji operatora drona (UAVO). Pasjonat nowych technologii oraz aktywnego 

wypoczynku. Pomysłodawca zajęć pn. "Gotowi do lotu” jednego z projektów 

edukacyjnych realizowanych w ramach prowadzonej działalności Go4idea.pl. Podobne 

zajęcia realizował wielokrotnie w placówkach szkolno-wychowawczych i podczas 

wydarzeń okazjonalnych. Zaangażowany w działalność społeczną w ramach 

prowadzonej Fundacji na rzecz rozwoju sztuki i promocji zdrowia – Kamienica 1. 

 

 

 

 

 

http://www.filmweb.pl/person/Mark+Osborne-69300


 

Nić typografii 
 

Prowadzenie: Ada Krawczak, Magdalena Chojnowska 

  

Czym jest typografia? Kim jest Typograf? Czy zastanawialiście się kiedyś na ile sposobów 

można napisać literę A? Na warsztatach dzieci będą miały okazje poznać podstawowe 

zasady dotyczące typografii – nauki o literach. Rozejrzymy się po świecie który 

oglądamy codziennie, ale nie do końca zdajemy sobie sprawę z jego istnienia. Efektem 

końcowym warsztatów będzie wykonanie tabliczki z swoimi inicjałami, którą każdy z 

uczestników będzie mógł zabrać do domu.  

 

Ada Krawczak  – projektantka graficzna, animatorka kultury i szczecinianka. Ukończyła 

Akademię Sztuki w Szczecinie, gdzie przez 3 lata była kuratorką galerii w Alei Fontann, od 

maja 2015 roku prowadzi własne studio projektowe Lines&Dots Studio, w którym oprócz 

projektowania graficznego zajmuje się również tkaniną artystyczną, tworząc kilimy 

inspirowane Bauhausem i stylem skandynawskim. Współpracuje ze szczecińskimi 

instytucjami kultury zarówno w działalności projektowej jak i artystycznej. 

Magdalena Chojnowska – ilustratorka ze Szczecina, ukończyła Akademię Sztuki na 

Wydziale Sztuk Wizualnych. Od zawsze zainteresowana ilustracją, komiksem, animacją i 

grami wideo. Ma wielką słabość do rzemiosła i w swoich pracach czerpie garściami ze 

sztuki prymitywnej i etnicznej. Czasem udaje jej się narysować coś, co podoba się innym 

ludziom i nawet dostaje za to wyróżnienia. 

 

 

Florystyka w zimobraniu tyka 
 

Prowadzenie: Łukasz Wierzbiński 

 

Pod okiem  Mistrza Florystyki dzieci wykonają swój autorski florystyczny projekt opierający 

się na wykorzystaniu specjalnej gąbki florystycznej.  Podczas warsztatu dzieci będą miały 

możliwość poznania wybranych gatunków roślin, a następnie wykorzystają je w swoich 

własnych kompozycjach.  Uczestnicząc w warsztacie nauczą się również zastosowania 

podstawowych technik florystycznych oraz poznają kreatywne sposoby wykorzystania 

różnych elementów roślinnych w celu wzbogacenia swoich prac. Po zakończeniu 

warsztatów każdy z uczestników otrzyma swoją pracę do domu – niech florystyczna 

przygoda idzie dalej w świat! 

 

Łukasz Wierzbiński –  od najmłodszych lat miłośnik roślin, nie tylko ozdobnych, Mistrz 

Florystyki. Pierwsze doświadczenia we florystyce zdobywał na praktykach w 

zaprzyjaźnionych kwiaciarniach i firmach ogrodniczych. W październiku 2015 r. zdobył 

tytuł Mistrza Regionu Wielkopolsko – Zachodniopomorskiego w II Krajowych 

Florystycznych Mistrzostwach Regionów SFP. W dniu 26 lutego 2016 roku w IX 

Międzynarodowych Mistrzostwach Florystycznych Polski organizowanych przez 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa (SITO), które 

odbyły się w ramach Targów Special Days oraz Gardenia na terenie Międzynarodowych 

Targów Poznańskich został laureatem pierwszego miejsca uzyskując  tytuł 

Międzynarodowego Mistrza Polski w kategorii seniorów. W lipcu 2016 roku obronił tytuł 

magistra ogrodnictwa w specjalizacji Rośliny Ozdobne i Kształtowanie Terenów Zieleni. 

Dalsza chęć poznawania tajników florystyki doprowadziła do ukończenia 

Podyplomowych Studiów Forystyka ZUT.  W grudniu 2016 roku przystępując do egzaminu 

przed komisją branżową Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 

Szczecinie uzyskał tytuł Mistrza florystyki. Pasja i miłość do świata roślin była ogromną 

dawką energii, która doprowadziła do otwarcia pracowni florystycznej „ZIELNA” – 

miejsca w którym czas biegnie inną drogą. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gipsoryt w grafice warsztatowej 
 

Prowadzenie: Hanna Wysocka 

 

Uczestnicy warsztatów poznają podstawy grafiki warsztatowej, inaczej nazywaną 

artystyczną. Dowiedzą się, czym jest matryca, dlaczego litery należy robić w odbiciu 

lustrzanym, w jaki sposób wykonać odbitki bez użycia prasy drukarskiej i jak je sygnować. 

Finalnie dzieci nauczą się tworzyć gipsoryty i wykonają własnoręczne, unikalne odbitki 

graficzne, które każdy będzie mógł zabrać ze sobą. 

 

Hanna Wysocka – ukończyła z wyróżnieniem grafikę na Wydziale Sztuk Wizualnych na 

Akademii Sztuki w Szczecinie w 2016 roku. Jest laureatką wielu stypendiów i konkursów 

artystycznych. Do swojego bagażu doświadczeń artystycznych może zaliczyć wystawy 

na terenie kraju i zagranicą. 

 

 

Lucky i patyczaki – od bezkręgowców do kręgowców 
 

Prowadzenie: Katarzyna Wojciechowska 

 

Lucky to 3-letnia labradorką, która zaprezentuję swoje psie sztuczki oraz zagra z 

uczestnikami warsztatów w mega grę planszową. Na zajęciach zostaną omówione 

zasady bezpiecznego kontaktu z psem oraz zostaną poruszone tematy związane z 

emocjami ludźmi oraz zwierząt. Lucky to nie będzie jedyne zwierzę, które dzieci będą 

mogły poznać. Kolejnymi gośćmi będą patyczaki, poznamy ich sposób życia. 

 

Katarzyna Wojciechowska – kocha zwierzęta, z zamiłowania jest nauczycielką przyrody, 

a swoich uczniów zaraża miłością do zwierząt. W swojej szkole wraz z uczniami zajmuję się 

mikrohodowlą patyczaków, których hodowla jest inspirująca. Jest członkiem 

Stowarzyszenia „Po To Jestem”, które zajmuje się dogoterapią. Opiekuje się swoim 

czworonogim przyjacielem Lucky – 3-letnią labradorką. Zajęcia z psem prowadzi od 

zawsze i uwielbia dzielić się swoją wiedzą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


