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27 czerwca -  
1 lipca 

Mielenko Gryfińskie 
"Kreatywne sałatki" 
Maria Mościcka 
godz. 16.00 - 18.00 
Warsztaty kulinarne, podczas których 
dzieci nauczą się przyrządzać smaczne, 
zdrowe i kolorowe sałatki. W trakcie ich 
przygotowywania i konsumowania 
uczestnicy warsztatów będą mieli 
możliwość doskonalenia zmysłów zapachu 
i smaku. Tygodniowe spotkania będą 
świetną okazją do kreatywnego spędzenia 
wolnego czasu i zdobycia nowych 
umiejętności kulinarnych. 

Stare Brynki 
"Blisko natury" 
 Wanda Kozłowska   
godz. 17.30 - 19.30 
Podczas zajęć postaramy się przybliżyć 
uczestnikom możliwości, jakie stwarza nam 
natura. Jak wykorzystać to, co rodzi ziemia? 
W jaki sposób dbać o otaczający nas świat? 
W czasie tygodniowych warsztatów 
skorzystamy z doświadczenia i wiedzy ludzi 
starszych. Posadzimy też kwiaty wokół 
świetlicy. 

4 - 8 lipca Sobieradz 
"Rzeźbienie na wesoło" 
Danuta Świderek 
godz. 13.00 - 15.00 
Podczas naszych spotkań warsztatowych 
poznamy interesującą, choć niełatwą 
technikę rzeźbienia gwoździem w płytkach 
gipsowych. Kolejnym etapem zajęć będzie 
ich malowanie i lakierowanie. Na koniec 
przygotujemy profesjonalną wystawę 
naszych prac, którą będą mogli odwiedzić 
wszyscy chętni. 

Borzym 
"Drugie życie papierowej rolki" 
Justyna Mendyk 
godz.  15.00 - 17.00 
Ideą warsztatów jest pokazanie dzieciom, 
jak ciekawie można wykorzystać 
przedmioty, które wydają się nam 
bezużyteczne. Tym razem zajmiemy się 
wykonywaniem pięknych ozdób  
i przydatnych przedmiotów z tekturowych 
rolek, czyli pozostałości chociażby po 
papierowych ręcznikach lub aluminiowej 
folii. 

11 -15 lipca Wełtyń 
"Tańcowała igła z nitką" 
Roksana Baczewska 
godz. 13.00 - 15.00 
Pięciodniowe warsztaty szycia to 
kreatywny cykl zajęć mający na celu naukę 
szycia, zarówno ręcznego, jak  
i maszynowego. Przy słowach wiersza Jana 
Brzechwy zatytułowanego "Tańcowała igła 
z nitką" zaczniemy od szycia prostych 
ściegów i przyszywania guzików,  
a skończymy na uszyciu wytworów 
własnego projektu. 

Chwarstnica 
"Tańcowała igła z nitką" 
Iwona Łakomiec 
godz. 16.00 - 18.00 
Zapraszam chętnych na kreatywne 
warsztaty szycia i wyszywania. Będziemy 
projektować i samodzielnie wykonywać 
ozdoby oraz zwierzątka z filcu i wypchane 
watą maskotki, które mogą być 
podarunkiem na różne okazje. Nauczymy 
się różnych technik szycia oraz 
przyszywania guzików i ozdób. 



18 - 22 lipca Dołgie  
"Recykling, czyli drugie życie" 
Katarzyna Nowicka  
godz. 12.00 - 14.00 
Podczas pięciu spotkań wykorzystamy 
plastikowe butelki po napojach, które na 
co dzień uważamy za niepotrzebne. 
Okazuje się, że można z nich wykonać 
piękne i przydatne przedmioty: doniczki, 
karmniki dla ptaków, wazony czy piękne... 
kwiaty. 

Nowe Czarnowo 
"Drugie życie surowców wtórnych" 
Sylwia Rzeszotarska 
godz. 13.00 - 15.00 
Podczas pięciodniowych warsztatów 
zaproponuję dzieciom wykonanie 
przeróżnych pięknych przedmiotów, które 
można wykonać z niepotrzebnych już 
naszym zdaniem surowców wtórnych. 

25 - 29 lipca Bartkowo 
"Bartkowo dawniej i dziś” 
Elżbieta Kasprzyk 
godz. 10.00 – 12.00 
Pięciodniowe warsztaty mają na celu 
stworzenie wystawy, która pokaże, jak 
przez lata zmieniało się Bartkowo. Nasza 
praca będzie więc wspomnieniem 
minionych lat. Podczas warsztatów 
będziemy malować, fotografować  
i przygotowywać reportaże. Wystawa 
zostanie zaprezentowana podczas  
7. Festiwalu Twórczości Ludowej, który 
odbędzie się w 6 sierpnia w Bartkowie. 

Czepino 
"Różne rzeczy z gazety" 
Emilia Leszczyńska 
godz. 15.00 - 17.00 
W czasie warsztatów ich uczestnicy poznają 
kreatywne pomysły na wykorzystanie 
papieru gazetowego. Przez pierwsze trzy 
dni poznamy techniki wyplatania wianków  
i koszyków z papierowej wikliny oraz 
metodę skręcania rurek do wyplatania. 
Pozostałe dwa dni spędzimy na tworzeniu 
okolicznościowej piniaty, czyli zabawki 
wypełnionej tajemniczymi przedmiotami. 

1 - 5 sierpnia Drzenin 
"Zabawa z roślinami" 
Marlena Gwiazda 
godz. 14.00 - 16.00 
Warsztaty mają na celu pokazanie, że 
rośliny, głównie owoce i warzywa, służyć 
mogą nie tylko do jedzenia, ale także do 
dekoracji i wykonania nietypowych 
bukietów. Zamiast tych tradycyjnych, czyli 
kwiatowych, mogą powstawać bukiety 
owocowo-warzywne. Myślę, że wszyscy 
doskonale będą bawić się podczas tego 
tygodnia, a dzieci zainteresują się 
walorami naszych roślin. 

Daleszewo 
"Bajkowo-kolorowo" 
Anna Żamojda 
godz. 16.00 – 18.00 
Głównym bohaterem warsztatów będą 
bajki. Uczestnicy pięciodniowej zabawy 
wybiorą swoje ulubione bajki, będziemy je 
wspólnie oglądać, wykonywać bajkowe 
ilustracje i przygotujemy wystawę naszych 
prac. Na koniec wykonamy bajkowe  
i kolorowe galaretki oraz smakowite sałatki 
owocowe. Nasze spotkania będą miały na 
celu rozbudzenie zainteresowania literaturą 
wśród najmłodszych i rozwijania ich 
twórczej ekspresji, wrażliwości oraz niczym 
nieskrępowanej wyobraźni. 

8 - 12 sierpnia Krzypnica 
"Kartoflowy zawrót głowy" 
Barbara Kłonowska 
godz. 12.00 - 14.00 
Podczas pięciu warsztatowych dni dzieci 
poznają kartofla od podszewki. Dowiedzą 
się - skąd się u nas wziął, ile jest jego 
odmian oraz o tym, że można go używać 
nie tylko do jedzenia, ale także do 
zrobienia chociażby pieczątek. Będziemy 
również przygotowywać najbardziej znane 
i smaczne potrawy, których głównym 
produktem jest ziemniak, czyli frytki, 
placki ziemniaczane czy też chipsy. 

 



16 - 19 sierpnia Krajnik 
"Tydzień europejski" 
Dominika Bojko 
godz. 16.00 - 18.00 
Wyjątkowo od wtorku zapraszam na 
niezwykle interesujące warsztaty dla 
wszystkich ciekawych świata! Dzięki 
różnym zabawom poznacie kraje Unii 
Europejskiej, ich kulturę, tamtejsze 
zwyczaje mieszkańców czy 
charakterystyczne stroje. Poznamy też  
i namalujemy flagi  krajów czy ich mapy. 
Wykonamy prace plastyczne 
przedstawiające nasze wyobrażenie tych 
pięknych i różnorodnych miejsc. 

 

22 - 26 sierpnia Sobiemyśl 
"Szaleństwo z papierową wikliną" 
Elżbieta Florczak 
godz. 12.00 - 14.00 
Naszym podstawowym materiałem do 
pracy będzie tym razem papier. Z niego 
wykonamy tworzywo do dalszej pracy, 
czyli gazetowe rurki. Potem potrzebna 
nam już będzie jedynie nieskrępowana 
wyobraźnia, bo z papierowej wikliny 
można stworzyć prawdziwe cacka. 
Wszystkie będzie można oglądać podczas 
specjalnej wystawy, którą przygotujemy 
na zakończenie warsztatów. 

Wirów 
„Wariacje kulinarne” 
Aleksandra Świtelska 
godz. 14.00 - 16.00 
Warsztaty kulinarne będą miały na celu 
połączenie przyjemnego z pożytecznym. 
 Wakacje to czas zabawy, więc 
pięciodniowe warsztaty odbywające się  
w ostatnim ich tygodniu będą miały na celu 
osłodzenie gorzkich łez po błyskawicznie 
mijającym czasie wakacji i nieuniknionemu 
powrotowi do szkoły. Dzieci i młodzież 
przygotowywać będą wakacyjne smakołyki: 
 lody, gofry, sałatki owocowe, desery. 
Słodkościom nie będzie końca.  

 


