
Rowerem po Drzewach

PRACOWNIA PLASTYCZNA

WARSZTATY PLASTYCZNE
2) Joanna Buczak, Anna Sieńkowska-Grynko 
Centralne Oko zawiruje  energią i kreatywnością! Zapraszamy do stworzenia 
wspólnego dzieła- każdy będzie mógł  zostawić swój artystyczny ślad! Oprócz tego 
posłużymy radą, jak rozpocząć swoją rysunkową czy malarską drogę. Przyjdź 
i zabaw się razem z nami.
www.centralneoko.blogspot.com                     fb:  Centralne -Oko

FLORYSTYKA I MASA MASY
3) Monika Kosicka, Agnieszka Walicht
Sztuka wykorzystania kwiatów do tworzenia różnych form przestrzennych oraz 
tworzenie kwiatów z mas plasycznych. 
fb: radosna twórczość. dymaczewo stare   mail: radosna_tworczosc@interia.pl
fb: kwiaciarnia �nezja. luboń

WARSZTATY Z TKANINĄ
4) Joanna Mróz
Wariacje z tkaninami - warsztaty artystyczne z Artmodą. Podczas warsztatów 
będziemy wyklejać tkaninami ulubione zwierzątka. Wykleimy także dużego 
zwierzaka. Będziemy projektować przytulanki,  a najciekawszy projekt zostanie po 
warsztatach uszyty w pracowni. Już teraz możecie pisać do nas maile, jakiego 
zwierzaka chcecie wspólnie wykonać: artmoda@artmoda.com.pl.
www.artmoda.com.pl           www.facebook.com/Artmodapolska

5) Na zajęciach uczymy rysować i malować, poznajemy różne techniki rysunkowe 
i malarskie oraz rzeźbimy. Sprawdź się przy sztalugach i zmierz się z rysunkiem 
węglem martwej natury. Dla dzieci mamy propozycję wykonania wiatraczka oraz 
zakładki do książki wg własnego pomysłu.
www.akademiarysunku.pl

WARSZTATY BĘBNIARSKIE
7) Hanna Kaczmarek, Ewa Wodzyńska 
Zapraszamy serdecznie wszystkich na spotkanie z muzyką i instrumentami. W 
programie znajdą się m.in. warsztaty bębniarskie, zabawy muzyczne dla 
najmłodszych, konkursy, pokazowe lekcje gry na instrumentach, a także występy 
uczniów Instytutu Muzycznego Via Artis. Przekonajcie się, że przygoda z muzyką 
może być fascynującym przeżyciem dla każdego, bez względu na wiek.
www.viaartis.pl                           www.ewart.com.pl

WARSZTATY INSTRUMENTALNE
8)  Joanna Sykulska
Prezentacja i warsztaty z klasycznymi instrumentami.

PRACOWNIA LUXART
9) Organizatorzy LuxFest
www.facebook.com/LuxFest1

GRANIE NA PODKOWACH 
10) Małgorzata Pięta, Jan Kurek
Autorskie, eksperymentalne warsztaty muzyczne wykorzystujące metalowe 
podkowy. Dzieci uczyć się będą uzyskiwać nietypowe dźwięki przez naukę gry pod 
okiem doświadczonych muzyków.
FB  Fundacja Kaczyna z Kulturą na TY

WARSZTATY WOKALNE
11) Ewa Nawrot 
Muzyczny live act polegający na rozśpiewaniu każdego, kto będzie przejawiał taką 
chęć. Zaśpiewamy utwór Pharrella Williamsa „Happy” razem z wokalistami ART 
OF VOICE STUDIO oraz zarejestrujemy każdy występ, jako ścieżkę dźwiękową do 
klipu, będącego wizytówką muzyczną rozśpiewanych Poznaniaków.
ww w.artofvoicestudio.pl            Art Of Voice Studio na FB

PRACOWNIA MUZYCZNA

PRACOWNIA TAŃCA

19) Urodzeni do tańca. Urodzeni do bycia lepszym. Born to Dance zapraszają na 
warsztaty w 4 blokach tematycznych do strefy streetdance: Blok Electro Robot – 
Popping, Blok BańkaZaBańkę – Breakdance, Blok HipHopotam-  Hip Hop, Blok 
Afryka – Azonto.
www.btdance.pl                       Born-To-Dance na FB

WARSZTATY PARKOUR
20) Klub Sportowy Flow Motion
Warsztaty z podstawowych technik sztuki efektywnego przemieszczania się oraz 
tańca breakdance. Klub Sportowy zaprezentuje także swoje wyjątkowe 
umiejętności w czasie pokazu.
www.�owmotion.pl                FlowMotion na FB

PRACOWNIA ŚWIĄT BLISKICH

21) LUPA Pracownia Artystyczna
Miejsce zadedykowane budowaniu relacji i interakcji wśród przybyłych na 
wydarzenie rodzin, dzięki wykorzystaniu specjalnie zaprojektowanych kalendarzy 
– niezapominajek.
www.lupa.enterart.org     fb LUPA Pracownia Artystyczna

PRACOWNIA EKSPERYMENTÓW

WARSZTATY NAUKOWE
22) Marcelina Antas
Zapraszamy wszystkich Małych Inżynierów do niesamowitej przygody. Na gości 
czeka naukowe szaleństwo: pokazy z suchym lodem, wielkie bańki mydlane, 
warsztaty z robotyki i eksperymentów. Pokazy będą prowadzone przez pełnych 
pasji i humoru instruktorów, dla których nauka to prawdziwe hobby. Zaspokojona 
zostanie ciekawość świata zarówno u tych młodszych jak i starszych.
www.malyinzynier.pl       mały inżynier na FB

PRACOWNIA PODWÓRKO

23) Agnieszka Kaminiarz
Wydarzenie dla dzieci, aby mogły  poznać zabawy z rówieśnikami bez użycia 
komputerów czy telefonów. Nie będzie to zwykła zabawa: przeniosą się do czasów 
dzieciństwa rodziców! W co się bawili kiedy byli w ich wieku? Podchody, Dwa 
ognie, Guma, a może Zabawa w  chowanego? To i wiele innych zajęć pozwoli 
Twojemu dziecku poznać atrakcje,dzieci które musiały zadowolić się kilkanaście 
lat temu! Grupach rówieśnicze, fantastyczna atmosfera, świeże powietrze. 
www.trenerseniorów.pl     Agnieszka Kaminiarz – trener Seniorów na FB

STREFA MOTO
24) Dariusz Krupa
Strefa zorganizowana specjalnie z myślą o wszystkich miłośnikach czterech kół, 
również tych najmłodszych. Zapraszamy do strefy MOTO Carrera Cars Team, 
gdzie będzie można spróbować swoich sił na profesjonalnym torze wyścigowym 
dla modeli w skali 1:32 oraz w symulatorze jazdy wyścigowej za kierownicą.
www.tptd.pl                   Poznań Track Day na FB

25) Krystian Grzegorzewski, Rafał Rembowski
Uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się z podstawami jazdy na desce 
oraz udoskonalić umiejętności. Specjalnie z tej okazji na terenie pl. Wolności 
rozstawione zostaną przeszkody do wykonywania ewolucji. W warsztatach może 
uczestniczyć każdy, gdyż fundacja zapewnia wyposażenie w postaci deskorolek. 
Nigdy nie jest za późno na naukę jazdy, dlatego zapraszamy wszystkich. Osoby 
zainteresowane kupnem deskorolki dla swoich pociech będą mogli zdobyć 
najważniejsze informacje dotyczące zakupu pierwszej deskorolki.
www.fundacjaisk.pl   www.facebook.com/FundacjaISK

STREFA SCENICZNA

26) Teatr Magdaleny Szmigiel-Taube
„Miasto gra” – „Bum, bum, tra, ta, ta. Miasto głośno dla nas gra! Bum, bum,  tru, tu, 
tu. Taki hałas zawsze tuuu”. To refren piosenki i zapowiedź pewnej miejskiej 
historyjki. Pewnego razu, w pewnej zielonej krainie, mały Mini zostaje „porwany” 
przez wiatr i gubi się w mieście. Miasto jest głośne, miasto jest duże i czy jest w nim 
ktoś podobny do niego? Tak zaczyna się miejska, pełna zabawnych przeżyć 
przygoda Mini, który poznaje przyjaciół, a jednocześnie uczy   się   wskazówek, 
które pomogą unikać pewnych kłopotów        
www.kiddieco.pl

27) zespół LUMIKULU
www.facebook.com/Lumikulu

RODZINNY TARG

WARSZTATY Z DIETETYKI
28) dr Katarzyna Krych-Garsztka, Agata Kantorska
Warsztaty o zdrowym żywieniu „Ogród na talerzu” skierowane do dzieci w wieku 
przedszkolnym, szkolnym oraz rodziców. Na warsztatach będziemy: poznawać 
owoce i warzywa, komponować zdrowe zupy i sałatki owocowe, budować piramidę 
zdrowego odżywiania, zachęcać dzieci do codziennego jedzenia owoców i 
warzyw. Warsztaty mają charakter zabawowo-edukacyjny. Podczas zabawy 
będziemy patrzeć, dotykać, wąchać, rysować i ruszać się.

WARSZTATY KULINARNE
29) Aleksandra Kopczyńska
Poprzez kuchnię poznamy różne kultury, sprawdzimy co jadają ludzie w innych 
krajach. Poznamy też kilka przypraw, których nie używa się w polskiej kuchni. Co 
godzinę to sałatka pochodząca z innego kraju. 
 

30) COACHING RODZINNY
Laura Ćwikła
Konsultacje i porady coachingowe dla całych rodzin.

PRACOWNIA „POZNAŃSKI FYRTEL”

1) Zapraszamy dzieci do „Poznańskiego fyrtla” na zajęcia, prowadzone przez 
animatorów Wydawnictwa Miejskiego „Posnania” oraz Empiku. W czasie zajęć 
„Przecinek i kropka” dzieci poznają historię alfabetu, pisma i druku, proces powstawania 
książek, a także wezmą udział w głośnym czytaniu.
Podczas warsztatów „Budujemy Poznań” mali konstruktorzy przeniosą się w dawne 
czasy, kiedy Poznań był małą osadą na Ostrowie Tumskim i podejmą wyzwanie 
zbudowania miasta. Uczestnicy poznają historię i architekturę Poznania, rozwiną swoją 
wyobraźnię przestrzenną, a przede wszystkim będą się świetnie bawić!
W programie również zajęcia plastyczne związane z miejskimi legendami i tradycjami.
12:30 – 13:30 – zajęcia „Przecinek i kropka”
13:30 – 14:30 – zajęcia „Budujemy Poznań”
14:30 – 16:00 – zajęcia plastyczne o tematyce poznańskiej

PRACOWNIA „SKŁAD KULTURALNY”

6) Zajęcia prowadzone przez  osoby związane z księgarnią "Skład Kulturalny". W 
programie:
Fiknijmy koziołka z kornelem Makuszyńskim – słoneczna przejażdżka z bohaterami 
książek dla dzieci. Stemple Pana Kornela - artystyczne pyrki. 
Zabawa z  Elmerem, słoniem w kolorową kratkę – spotkanie, warsztaty, czytanie 
opowieści o Elmerze (współpraca z wydawnictwem Papilon). 
Dorysuj –zabawa z wyobraźnią.
Oko na przyrodę – poznaj, powąchaj, dotknij, posmakuj.
Ponadto smaczne książkowe konkursy.

STYLIZACJA / TWORZENIE BIŻUTERII
31) Nikt lepiej nie zaprojektuje fryzury niż profesjonalni styliści i fryzjerzy za pomocą 
idealnie dobranych do tego celu kosmetyków. Specjalnie dla Państwa, pracownicy 
studia fryzjersko-kosmetycznego „Milion” będą układać włosy Waszych pociech! 
Sprawdźcie ich umiejętności i kreatywność! Koki? Warkocze? Irokez? A może 
własny pomysł? Sprawdź jak szalenie mogłoby wyglądać Twoje dziecko, 
powierzając je umiejętnościom profesjonalnych stylistów ze Studia Milion! Do tego 
wspólne tworzenie biżuterii czyli „zrób to sam” dla młodych dam.
www.studiomilon.pl

01 czerwca 2014 r. niedziela 12°°-16°°
Dzień Dziecka na Pl. Wolności

MEDIA
PUNKT

FOTO
STUDIO

COACHING

PUNKT ORGANIZATORA 

17) Luiza Niedźwiecka-Kowalonek i Michał Kowalonek
Stowarzyszenie Enter Art
LUPA Pracownia Artystyczna
www.dziendziecka.enterart.org
www.facebook.com/PracowniaLupa
www.enterart.org     
www.lupa.enterart.org 

WARSZTATY Z HARMONIJKĄ
14) Krzysztof Gąszewski
Inspirujące, dające mnóstwo wrażeń audiowizualnych podstawy gry na harmonijce.
www.gaszewski.pl

PRACOWNIA CHARAKTERYZACJI

CHARAKTERYZACJA
18) Magdalena Stolarska
www.facebook.com/StolarniaMagdaStolarska

WARSZTATY GITAROWE
12) Joanna Jaskólska, Rafał Bielawski 
Nasze stoisko to muzyczne barwy życia czyli malowanie najprawdziwszej gitary, 
rysowanki i wylepianki muzyczne dla najmłodszych, budowanie prostych 
instrumentów muzycznych, zabawy z kolorowymi BumBumRurkami dla Małych i 
Dużych oraz możliwość spróbowania swoich sił z gitarą w ręku.                                                         
www.swiatgitary.com.pl              swiatgitary na FB

WARSZTATY PERKUSYJNE
13) Daniel Karpiński 
Warsztaty z wykorzystaniem profesjonalnego zestawu perkusyjnego oraz bębnów 
djembe. Dla uczestników przewidziano także emocjonującą zabawę na 
najszybszego perkusistę.
www.drumshop.pl   fb drum shop 

PRACOWNIA DZIENNIKARSKA „OKO”

WARSZTATY REPORTAŻOWE
15) Wanda Wasilewska, Michał Kowalonek
Miejsce, w którym na bieżąco tworzone będą fotografie dźwiękowe oraz reportaże 
związane z trwającym wydarzeniem „Rowerem po drzewach”. Będzie można 
dowiedzieć się, jak wygląda praca w radiu, wypowiedzieć się, a tym samym mieć 
swój w udział w reportażu z wydarzenia.

WARSZTATY FOTO-STUDIO
16) Anna Kołeczek-Berczyńska, Norbert Jankowski, Krzysztof Matusiak
Specjalnie zaaranżowane studio fotograficzne, w którym będzie można zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcie z tegorocznej edycji Dnia Dziecka pod okiem 
profesjonalnych fotografów. Jest to także punkt spotkań mediów.
Ania Kołeczek-Berczyńska : pasikonline.blogspot.com,        Anna Kołeczek-Berczyńska 
FOTOgra�a na FB
Norbert Jankowski : www.kursfoto.pl                        centrum.kreacji.multimedialnej na FB


