
KATEDRA SZTUK FANTASTYCZNYCH 

Lp. Godzina Nazwa warsztatów PUFesor Akredytacja 

1. 12:00 – 13:30 Kamyczki wędrowniczki (gr. młodsza, 6-9 

lat) 
Czy chciał(a)byś przekonać się, jak daleko 
zawędruje stworzony przez ciebie #kamyczek? 

Dokąd go poniesie i jakie będzie miał po drodze 
przygody? A może chcesz sprawdzić, jak to jest 

stworzyć arcydzieło na małym formacie? Przyjdź 
na warsztaty na PUF i sprawdź sam/a! 

Opiekun lub uczestnik powinien mieć dostęp do 
Facebooka. 

Warsztaty dla par: opiekun – dziecko! 

 

Jagna i Kasia to szczecinianki, 

które poznały się dzięki 
Facebook’owej grupie #kamyczki. 
Choć wymieniły się już wieloma 

#kamyczkami, po raz pierwszy 
spotkają się osobiście na 

warsztatach i podzielą swoją wiedzą 
z uczestnikami! 

10 zł/para 

2. 14:00 – 15:30 Kamyczki wędrowniczki (gr. starsza, 10+) 
Czy chciał(a)byś przekonać się, jak daleko 

zawędruje stworzony przez ciebie #kamyczek? 
Dokąd go poniesie i jakie będzie miał po drodze 

przygody? A może chcesz sprawdzić, jak to jest 
stworzyć arcydzieło na małym formacie? Przyjdź 
na warsztaty na PUF i sprawdź sam/a! 

Uczestnik powinien mieć dostęp do Facebooka. 
 

10 zł/os 

3. 12:00 – 12:45 Wytwórnia różdżek – I tura (wiek: 6+) 

Wraz z Mistrzem Jędrzejem z Pomorz-An stwórz 
swoją jedyną i wyjątkową różdżkę rodem  
z książek o przygodach Harrego Pottera czy 

filmów „Fantastyczne zwierzęta…”. Poznasz nie 
tylko tajniki obrabiania drewna, ale również 

dowiesz się, jakich składników użyć, by była 

"... już kiedy byłem małym 

chłopcem, gdy brałem kawałek 
drewna do ręki, to od razu 
wyciągałem scyzoryk, który zawsze 

noszę w kieszeni, i zaczynałem 
strugać. Jak bym nie strugał, to 

10 zł/os 
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niezwykle magiczna i zgodna z twoją siłą i 
hartem ducha.  
 

zawsze wychodziła różdżka. Nie ma 
przypadków ...." 
(fragment wywiadu z Jędrzejem z 

Pomorz-An z Proroka Codziennego) 4. 13:00 – 13:45 Wytwórnia różdżek – II tura (wiek: 6+) 

Wraz z Mistrzem Jędrzejem w Pomorz-An stwórz 
swoją jedyną i wyjątkową różdżkę rodem z 

książek o przygodach Harry’ego Pottera czy 
filmów „Fantastyczne zwierzęta…”. Poznasz nie 
tylko tajniki obrabiania drewna, ale również 

dowiesz się, jakich składników użyć, by była 
niezwykle magiczna i zgodna z twoją siłą i 

hartem ducha. 
 

10 zł/os 

5. 14:00 – 14:45 Wytwórnia różdżek – III tura (wiek: 6+) 

Wraz z Mistrzem Jędrzejem w Pomorz-An stwórz 
swoją jedyną i wyjątkową różdżkę rodem z 
książek o przygodach Harrego Pottera czy 

filmów „Fantastyczne zwierzęta…”. Poznasz nie 
tylko tajniki obrabiania drewna, ale również 

dowiesz się, jakich składników użyć, by była 
niezwykle magiczna i zgodna z twoją siłą i 

hartem ducha. 
 

10 zł/os 

6. 13:00 – 14:00 Kij deszczowy - warsztaty plastyczne  
(9-11 l.) 

Na warsztatach wykonamy barwny, niezwykły 
instrument muzyczny- KIJ DESZCZOWY, 

którego odgłos przypomina szum padającego 
deszczu. Instrument znany od bardzo dawna, 
nazywany też "zaklinaczem deszczu", bowiem za 

Mariola Grochowska - w Pałacu 
Młodzieży od 1998 roku prowadzi 

Pracownię Plastyczną. Jest 
absolwentką Akademii Sztuk 

Pięknych w Poznaniu oraz Studiów 
Podyplomowych  z zakresu edukacji  
artystycznej  w  Akademii Sztuk  

10 zł/os 
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pomocą jego dźwięków można było sprowadzić 
deszcz w czasie suszy lub sprawić, żeby przestał 
padać.  

Pięknych w Warszawie.  Uważa, że 
sztuka jest niezbędna dla dzieci i 
potrzebna dorosłym. Dla jednych i 

drugich to rodzaj terapii, a także 
naturalny sposób poznawania i 

wyrażania siebie oraz świata. 
Sztuka wpływa na wyobraźnię, 

kreatywność, wrażliwość, 
odczuwanie emocji, kształtując tym 
samym osobowość człowieka.  

Chce, by uczestnicy zajęć 
przeżywali twórczą, fascynującą 

przygodę oraz rozwijali swoje 
zainteresowania i zdolności 

plastyczne. W tym celu 
wykorzystuję zdobytą wiedzę z 
zakresu pedagogiki, psychologii, 

arteterapii, sztuk plastycznych. 
 


