
Adres: Kaźmierz, ul. Rynek 9 (1 piętro, nad „Żabką”)
Interet: www.znajome.org 
E-mail: moje@znajome.org
Facebook:        fb.me/ZnajomeWarsztaty
Telefony: 601 784 848

Zapraszamy na:
◉  Warsztaty kreatywne, ceramiczne, szycie, szydełko

◉  Zajęcia dla dzieci i dorosłych

◉  Warsztaty integracyjne

◉  Imprezy urodzinowe

◉  Warsztaty dla szkół i przedszkoli

◉  Watę cukrową

Nasz tygodniowy plan zajęć:

Poniedziałek:  
◉  Warsztaty kreatywne dla maluchów 

godz. 16.45–17.45 
Świetlica Wiejska w Baranowie

Wtorek: 
◉  Warsztaty kreatywne dla maluchów 

godz. 16.30–17.30 
Świetlica Wiejska w Baranowie

Środa:
◉  Warsztaty kreatywne dla dzieci szkolnych, I grupa 

godz. 12.40–13.40 
Kaźmierz, ul. Rynek 9 
(Przyprowadzamy i odprowadzamy dzieci na świetlicę szkolną w Kaźmierzu)

Czwartek:
◉  Warsztaty kreatywne dla dzieci szkolnych, II grupa 

godz. 14.40–15.40 
Kaźmierz, ul. Rynek 9 
(Przyprowadzamy i odprowadzamy dzieci na świetlicę szkolną w Kaźmierzu)

Sobota:
◉  Od godz. 10 

Warsztaty ceramiczne dla dzieci, warsztaty ceramiczne dla dorosłych, 
nauka szycia lub inne – aktualne informacje na stronie www.znajome.org

Wszystkich chętnych zapraszamy!



Prowadzimy warsztaty artystyczne z elementami arteterapii dla dzieci 
i dorosłych. Z dziećmi, zarówno tymi przedszkolnymi jak i szkolnymi, 
pracujemy tak, by wykształcić w nich nie tylko wrażliwość na piękno, ale 
i gotowość do obrony własnego poczucia estetyki. Małe dzieci bawią się 
i przy okazji tworzą, usprawniając przy tym dłonie, przygotowując się do 
pisania, poprawiając zdolność koncentracji. Starsze przede wszystkim 
przekonujemy, że mogą tworzyć i mogą to robić po swojemu. 
Z radością widzimy jak młodzi uczestnicy naszych warsztatów rozkwitają, 
jak budzi się do życia ich kreatywność i chęć tworzenia, uspokajają 
negatywne emocje, poprawia umiejętność skupienia uwagi. Efektem 
ubocznym tych zajęć jest poprawa wyników w nauce. Ostatecznie nie bez 
powodu Einstein, dla wzmocnienia koncentracji, dziergał na drutach.

Ulotka wydana w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej

W naszym sklepiku można znaleźć piękne, oryginalne drobiazgi z ceramiki, tkaniny, wełny czy sznurka. Realizujemy także konkretne, spersonalizowane zamówienia, pojedyncze lub grupowe.

Na warsztatach 

dla dorosłych 

oraz zajęciach 

rodzinnych stawiamy 

na spotkania, dobre 

rozmowy, tworzenie, 

ucieczkę przed 

stresem i wypoczynek. 

Przy dobrej kawie, 

w miłym towarzystwie 

szyjemy, dziergamy, 

tworzymy z gliny 

i rozmawiamy.

Organizujemy również ciekawe 

i twórcze, połączone z warsztatami 

imprezy integracyjne dla dzieci 

lub dorosłych (na miejscu, 

w Kaźmierzu, lub dojeżdżamy 

w wybrane miejsce), kreatywne 

urodziny dla dzieci (połączone 

z warsztatami i watą cukrową dla 

każdego!), warsztaty artystyczne 

w szkołach i przedszkolach.


