
PUF 2020 – warsztaty 
Katedra Sztuk Fantastycznych 

 

Zapisy na warsztaty w dn. 27-29.01. (godz.12-17) oraz 30.01.(godz.9-13) 

 w Kasie Pałacu Młodzieży. Warsztaty są odpłatne, ponieważ zebrana kwota zostanie 

przeznaczona na zakup niezbędnych materiałów plastycznych.  

Opłata akredytacyjna za warsztaty wynosi 10 zł/os. 

 
Lp. Nazwa PUFesor 

1. FANTASTYCZNE MASKI (g. 11.00-12.30) 
 
Jednorożec, tygrys czy słodki kotek… Kim chciałbyś się stać, 
za kogo schować? 
Zapraszamy na warsztaty plastyczne, podczas których każdy 
będzie mógł stworzyć wyjątkową maskę, która pomoże mu 
przeobrazić się w jedno z fantastycznych zwierząt znanych  
z bajek i opowieści (z bajek i filmów). Zaprojektujemy 
maskę z kartonu, pomalujemy, pobawimy się fakturami 
i kolorami. 
 
WIEK: 7-10 lat 

 

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. 

2. KOSMICZNY ŚWIAT UFOLUDKÓW (g. 11:00 – 12:00) 
    
Świat gwiazd i planet jest dla nas coraz mniej tajemniczy, 
jednak nadal nie wiemy, jak wyglądają inni mieszkańcy 
kosmosu. Czy są zieloni? Czy są podobni do nas? Może są 
dużo mniejsi? Zapraszamy na warsztaty, podczas których 
dzieci wykonają obraz w technice kolażu, starający się 
odpowiedzieć na te pytania. A poprzez wykorzystanie folii 
fotoluminescencyjnej nasze ufoludki będą z nami również 
w nocy!  
 
WIEK: 5-8 lat 
 
 

 
 

Kamila Dobrowolska-Karaczewska –  
malarka z zamiłowania, członek 
Stowarzyszenia Artystów Integracji 
Europejskiej SAIE.  
Właścicielka i prowadząca warsztaty  
dla dorosłych i dla dzieci w autorskiej 
Pracowni na Pomorzanach (w-
pracowni.pl). 



Lp. Nazwa PUFesor 

3. JAK KOPIOWAĆ BEZ KSERO, CZYLI O DUŻYCH I MAŁYCH 
PIECZĄTKACH (g. 13:00 – 15:00) 
 
Podczas warsztatów będziesz mieć możliwość zapoznania 
się z linorytem czyli jedną z technik graficznych. Stworzysz 
własną grafikę- zaprojektujesz wzór, wytniesz go w 
materiale i odbijesz własnoręcznie na papierze, chociaż 
próbować możemy na wszystkim co zabierzesz ze sobą. 
Szczególnie dobrze sprawdzają się jasne koszulki i 
materiałowe torby! Dowiesz się jak powstawały pierwsze 
komiksy o Asterixie i Obelixie, jakie piętno odcisnęła grafika 
warsztatowa na literaturze oraz czym są i dlaczego warto 
kupić sobie wybieraki. Podczas pracy łatwo jest się 
pobrudzić, rękawiczki i kilka fartuchów gwarantowane,  
dla bezpieczeństwa polecam jednak ubrać się w ciuchy 
robocze! 
 
WIEK: 14+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Julia Żmuda - uczennica szczecińskiego 
"Plastyka", już od kilku lat spełniająca się 
artystycznie. Kształci się na kierunku 
grafiki warsztatowej, na co dzień tworzy 
biżuterię i ilustruje. Uwielbia kreatywnie 
spędzać czas z innymi ludźmi, rozmawiać  
i dzielić się doświadczeniami. Prowadząc 
warsztaty, sama chętnie się czegoś nauczy 
i pozna punkt widzenia uczestników. 

 


