
INSPIRUJĄCE WAKACJE 
 
Uwaga - fantastyczna wiadomość!  
Nie musicie rozstawać się z DK INSPIRO na czas wakacji! 
Specjalnie dla Was - spragnionych wzmocnionej dawki twórczych wrażeń – przez cały lipiec 
organizujemy warsztaty INSPIRO! 
 
Po raz pierwszy w historii Świata! 
Tygodniowe wyprawy twórcze dla dzieci w wieku 5-6 lat oraz 7-11 lat 
W tym roku po raz pierwszy organizujemy pięciodniowe cykle warsztatowe dla dzieci.  
W każdym tygodniu warsztatów przygotowaliśmy dla Was niezwykłą wyprawę w wymarzony świat. To 
Wy stworzycie w INSPIRO miejsce, w którym chcielibyście zamieszkać, a w jego upiększeniu, ulepszeniu, 
wypełnieniu niespotykanymi pomysłami i w przeżyciu mnóstwa przygód pomogą Wam magowie, 
rzezimieszki, beduini oraz zarówno tysiącletni jak i całkiem młodzi architekci. Zapraszamy wszystkich 
małych twórców rządnych przygód i wyzwań, pełnych energii i pomysłów do zrealizowania! 
W programie konstruowanie, taniec, teatr, malowanie, obmyślanie, przebieranie, budowanie, lepienie – 
różnorodnie i pasjonująco, jak zawsze w INSPIRO. Co tydzień 37 godzin wspaniałej frajdy. 
 
Tygodniowe wyprawy twórcze 
Startujemy codziennie o 7.30 rano! 
7.30 - 8.00 czas na przywitanie 
8.00 - 10.30  warsztaty 
10.30 - 12.00 przerwa na obiad (catering), odpoczynek i wspólne zabawy 
12.00 - 14.30 warsztaty 
14.30 - 15.00 do zobaczenia 
 
Grupa maximum 10 osób. (warsztaty płatne) 
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny na www.inspiro.org 
koordynator:  Barbara Maczyńska tel. 501-138-495 
 
 
Tydzień pierwszy (9-13 lipca) 
WYZWANIE W GANDAWII. TAJEMNICE WIEKÓW ŚREDNICH 
Prowadzą : Agnieszka Nowakowska i Paulina Małek 
 
Już niedługo, dziewiątego lipca, na tydzień otworzą się wrota do wehikułu czasu, który przeniesie nas do 
średniowiecznej krainy Gandawii. Wejdź do świata baśni, by przeżyć niezapomnianą przygodę. Czy 
chcesz zmierzyć się ze złą wiedźmą, spotkać się ze starym magiem i pokonując wiele przeszkód rozwiązać 
wielką zagadkę? Jeśli tak - wskakuj z nami do wspólnej zabawy. Będziemy robić magiczne amulety, 
zobaczymy jak powstawało średniowieczne miasto, sprawdzimy ile skarbów można znaleźć u kupca na 
jarmarku, będziemy tańczyć w kręgu i świetnie się bawić. 
 
Na koniec urządzimy wielki gandawiański festyn rodzinny, na którym odbędzie się turniej rycerski  i 
wspaniała uczta. Niezwykłe niespodzianki zgotujemy także rodzicom. Zapraszamy! 
 
Paulina Małek: pasjonatka tańca, historyk z zacięciem opowiadacza, związana z teatrem od strony 
scenograficznej i choreograficznej. 



 
Podczas warsztatów dowiemy się jak głęboka mądrość ludowa mieszała się z magią i zabobonem, 
poznamy codzienność starego grodu wcielając się w kupców i rzezimieszków, zostaniemy porwani do 
tańca w kręgu, przyrządzimy uzdrawiające mikstury, weźmiemy udział w zajęciach ruchowych i 
relaksacyjnych przy dźwiękach średniowiecznej muzyki dworskiej i zgłębimy zamkowe tajemnice od 
kuchni. 
 
Agnieszka Nowakowska: Ilustratorka książek dla dzieci, edukatorka sztuki, w INSPIRO prowadzi zajęcia 
dla najmłodszych artystów oraz przeprowadza fascynujące eksperymenty z młodymi odkrywcami. 
 
Na warsztatach nauczymy się oswajać zjawy i wszelkiej maści potwory, zaprzyjaźnimy się także z elfami i 
innymi mieszkańcami gęstego boru. Wyruszymy w podróż wyposażeni w sakiewki pełne przydatnych 
drobiazgów. Wypróbujemy swoją pomysłowość konstruując eksperymentalne zbroje, tarcze i wojenny 
ekwipunek, a także...wachlarze snujące własne opowieści. Stworzymy również niezwykłą, 
średniowieczną pracownię krawiecką i zbadamy zaskakujące zastosowania znaków herbowych. 
 
Tydzień drugi (16-20 lipca) 
ORIENTUJ SIĘ ! ŚWIAT ARABSKI OD A DO Z. 
Prowadzą : Anna Grajewska i Barbara Mączyńska 
 
Czy wiesz którędy biegły szlaki arabskich podróżników? Kto odkrył pierwszy aparat fotograficzny? Jaki 
jest sposób na orientalny wzór? Podczas wspólnej arabskiej przygody poznamy od podszewki świat 
„Baśni z tysiąca i jednej nocy”, w którym magiczna moc dżinnów i latających dywanów przeplata się z 
niezwykłymi zdobyczami i wynalazkami. Poznamy tajniki arabskiej medycyny, stworzymy pasty, mikstury 
i kremy lecznicze o niezwykłych właściwościach i przygotujemy się do trudnej operacji! Odegramy 
krzykliwy arabski bazar, gdzie wśród zapachów, gwaru i kurzu spróbujemy znaleźć coś cennego! 
Sprawdzimy również czy może nam się dziś do czegoś przydać pełna przepychu i koloru orientalna 
architektura. 
Orientuj się! to pięć dni działań, przygód i indywidualnych odkryć z bohaterami i podróżnikami świata 
arabskiego. 
 
Na zakończenie warsztatowego tygodnia wyczarujemy orientalny smak i klimat na scenie INSPIRO. 
Zaprosimy wszystkich rodziców na egzotyczny spektakl, oraz zaprezentujemy niezwykły, obrazkowy 
słownik arabskich odkryć! 
 
Anna Grajewska: Historyczka sztuki, edukatorka. Uczy o sztuce i przez sztukę. W INSPIRO przeprowadza 
dzieci na drugą stronę lustra – w niezwykłe światy artystów XX wieku. 
 
Podczas warsztatów ruszymy śladem arabskich podróżników i udamy się w ekspedycję badawczą po 
okolicy. Odkryjemy genezę dobrze nam znanych przedmiotów i wynalazków. Skonstruujemy aparat 
fotograficzny i nauczymy się produkować papier. Swoje odkrycia i spostrzeżenia zbierzemy w formie 
obrazkowego słownika. Nauczymy się opowiadać historie nie tylko słowami, ale także za pomocą 
wzorów i kolorów. 
 
Barbara Mączyńska: Edukatorka sztuki, miłośniczka teatru. W INSPIRO wyzwala teatralną ekspresję i 
zamiłowanie do magii sceny zarówno u dzieci jak i młodzieży. 
 



Na warsztatach dowiemy się czy można wytańczyć arabski ogród oraz jak brzmi muzyka fontanny. 
Spróbujemy wychwycić niezwykły rytm wschodniego poematu i przeprowadzimy niebezpieczną operację 
na odnalezionym wśród piasków beduinie, nie stroniąc od czarów! Będziemy odkrywać egzotykę orientu 
i interpretować swoje wrażenia za pomocą głosu, ruchu, mimiki i gestu. Przygotujemy także bajeczne 
kostiumy i rekwizyty oraz prawdziwie orientalną scenerię dla działań teatralnych. 
 
Tydzień trzeci (23-27 lipca) 
PLAC BUDOWY. ARCHITEKTURA I DESIGN 
Prowadzą: Aleksandra Pięta i Piotr Wiśniewski (NOBO design) oraz Marta Tomasiak 
 
Czym tak naprawdę zajmuje się designer i architekt? Czy w tydzień można zaprojektować i zbudować 
prawdziwy dom? W INSPIRO można! 
Zapraszamy do pracowni  architektury i designu! Od kuchni, przez salon aż do ogrodu. Wylejemy 
fundamenty, wybudujemy ściany, urządzimy pokoje. Czy straszna nam będzie brudna robota i prace na 
wysokościach? Dołącz do nas! Ekipa dzielnych Architektów i Designerów poszukiwana! 
 
Po tygodniu warsztatów na nasz Plac Budowy zaprosimy rodziców i dzieci na prawdziwą parapetówkę! 
Wydamy wspólną ucztę na powstałym podczas warsztatów tarasie i zaprosimy wszystkich do 
świętowania przy zbudowanym przez nas, unikatowym stole! 
 
 
Aleksandra Pięta, Piotr Wiśniewski: Projektanci grafiki użytkowej i produktu, założyciele grupy 
projektowej NOBO design, pasjonaci polskiego wzornictwa i słodyczy;) w INSPIRO prowadzą Pracownię 
Dizajnu. 
 
 
Wspólnie zaprojektujemy idealny dom dla rodziny Milusińskich. Stworzymy wymarzony dom przyszłości. 
Jak będzie wyglądać lodówka za 100 lat? Czy lepsza dla środowiska jest wanna czy prysznic w łazience? 
Zastanowimy się jak zabezpieczyć szafki w kuchni przed najmłodszym członkiem rodziny Milusińskich? 
To wszystko i jeszcze więcej na warsztatach, na których zaprojektujemy najwspanialsze mieszkanie. 
 
 
Marta Tomasiak: Architektka krajobrazu i animatorka kultury. Na codzień dyskutuje z dziećmi na tematy 
architektoniczne, prowadząc niezwykłe warsztaty. W INSPIRO koordynowała także zupełnie wyjątkowy 
projekt “Podziel kwadrat”. 
 
Nasza pracownia architektoniczna w INSPIRO dostała prawdziwe zlecenie! Trzeba zaprojektować dom 
dla Milusińskich. Co więcej, trzeba go potem zbudować! 
 
Podczas warsztatów czeka nas szkicowanie i projektowanie oraz sprawdzenie swoich pomysłów w 
praktyce. Architektoniczne główkowanie przeplatać będziemy zajęciami ruchowymi. Postawimy 
rusztowania, wylejemy fundamenty i będziemy pracować na wysokościach konstruując prawdziwy dach. 
Zbudujemy taras by było gdzie odpoczywać podczas letnich dni, wybierzemy kolor ścian do salonu i 
zdecydujemy o liczbie pokoi. 
Czy Milusińskim spodoba się nasz projekt? 
 
 
 



Rodzinne popołudnia w DK INSPIRO 
Od dziewiątego lipca, trzy razy w tygodniu, wczesnym popołudniem, zapraszamy całymi rodzinami na 
niezwykłe wspólne warsztaty - dwie godziny pasjonujacej zabawy i nowych odkryć w świecie arabskich 
pustyń, średniowiecznych bestii, ruchomych ogrodów i marsjańskich wypraw robotów! Na bezpłatne 
warsztaty - rodzinną przygodę z instruktorami INSPIRO - zapraszamy w każdy poniedziałek, środę i piątek 
od 9 do 27 lipca! 
 
(warsztaty bezpłatne - zapisy - ilość miejsc ograniczona) 
 
09.07.2012 poniedziałek godz. 16.00 - 18.00 
Warsztat rodzinny. Bestiarium, czyli potwór potrzebny od zaraz. 
Prowadzenie: Agnieszka Nowakowska 
Bestie i potwory zaludniały ludzką wyobraźnię nie tylko w średniowieczu. Czy jednak zawsze trzeba z 
nimi walczyć? My spróbujemy nauczyć się rozpoznawać i rozumieć przeróżne fantazyjne stwory  i 
odkryjemy, że w każdym z nich drzemią obok groźnych, także przyjacielskie cechy. Dzieci wraz z 
rodzicami wspólnymi siłami „ujarzmią” swojego potwora – z papierów, materiałów, drutów, gąbek i 
innych ciekawych materii powstaną ogromne, ale niegroźne rzeźby do wspólnego bestiariusza. 
 
11.07.2012 środa godz. 16.00 - 18.00 
RoboWarsztaty rodzinne. Wyprawa na Mount Everest. 
prowadzenie: Maciej Dąbrowski 
Zorganizujemy robowyprawę na Mount Everest. Roboty przygotujemy do pokonywania stromych 
zboczy, ciasnych szczelin i groźnych osuwisk. Tylko najlepsze konstrukcje dotrą na szczyt! Zapraszamy do 
zabawy dzieci wraz z rodzicami (opiekunami). W czasie dwugodzinnych zajęć rodzinne drużyny tworzyć 
będą roboty, które wezmą udział we wcześniej zaplanowanej konkurencji. W czasie zajęć radą i pomocą 
służyć będą instruktorzy INSPIRO. Gwarantujemy wspaniała zabawę i mnóstwo emocji. 
 
13.07.2012 piątek godz. 16.00 - 18.00 
Warsztat rodzinny. Rozejrzyj się! Muzeum artystyczno-botaniczne 
Prowadzenie: Paulina Małek 
Zainspirowani średniowiecznym „ogrodem zamkniętym” zastanowimy się jak natura wpływa na sztukę i 
czy sama także może być sztuką. Zabawimy się w koneserów malarstwa szukając inspirujących obrazów, 
ale nie w muzeum. Jak i gdzie? Przekonaj się osobiście! Botaniczno-artystyczne rodzinne eksponaty 
odkryte podczas wspólnego spaceru złożą się na niezwykłą galerię sztuki. 
 
 
 
16.07.2012 poniedziałek godz. 16.00 - 18.00 
Warsztat rodzinny. Jak się kończy ta bajka ? 
Prowadzenie: Anna Grajewska 
Dzięki intrygującym zakończeniom baśni księżniczka Szeherezada co noc ratowała swoje życie. W trakcie 
warsztatów zapoznamy się z wybranymi historiami ze zbioru „Baśni tysiąca i jednej nocy” i spróbujemy 
stworzyć ich nowe zakończenie. Powstałe finały baśni zilustrujemy własnoręcznie wykonanymi slajdami. 
Warsztaty zakończymy slajdowiskiem połączonym z opowieścią wymyślonych historii. 
 
18.07.2012 środa godz. 16.00 - 18.00 
Warsztaty rodzinne. Lądowanie na Marsie.   
prowadzenie: Maciej Dąbrowski 



Grupa robotów skonstruowana w INSPIRO wyląduje na Marsie. Jej zadaniem będzie zbadanie 
niedostępnych marsjańskich terenów, pobranie próbek gleby i dostarczenie ich do statku kosmicznego, 
który zabierze je z powrotem na Ziemię. Zapraszamy do zabawy małych i dużych! W czasie 
dwugodzinnych zajęć rodzinne drużyny tworzyć będą roboty, które wezmą udział we wcześniej 
zaplanowanej konkurencji. W czasie zajęć radą i pomocą służyć będą instruktorzy INSPIRO. 
Gwarantujemy wspaniała zabawę i mnóstwo emocji. 
 
 
20.07.2012 piatek godz. 16.00 - 18.00 
Warsztat rodzinny. Sen o azulejos. 
Prowadzenie: Barbara Mączyńska 
Wyruszamy na fascynującą wędrówkę śladem błyszczących, kwadratowych płytek, które wraz z 
niespokojnymi Arabami rozprzestrzeniły się po Świecie. Wciągnięci w wir różnobarwnych, mozaikowych 
dekoracji stworzymy niezwykłe wzory własnych azulejos, a także, wspólnymi siłami, zaprojektujemy i 
wykonamy ogromny mural z naszych płytek – znaków. A może my sami zmienimy się w żywą mozaikę? 
Zapraszamy na niezwykłe eksperymenty z arabskim zdobnictwem! 
 
23.07.2012 poniedziałek godz. 16.00 - 18.00 
Warsztat rodzinny. Usiądź wygodnie! 
Prowadzenie: NOBO design - Aleksandra Pięta, Piotr Wiśniewski 
Krzesła, sofy, fotele, bujaki i pufy... to dobrze znane nam przedmioty. Przecież większość dnia spędzamy 
w pozycji siedzącej. Więc musi być zdrowo i wygodnie! Zainspirowani najnowszymi projektami siedzisk, 
każdy z nas stworzy swoje idealne krzesło. Pamiętajmy o swoich potrzebach. Fotele mogą masować 
plecy, mogą być super mobilne, samozaścielające się gdy uśniemy przed telewizorem lub wyposażone w 
uchwyt na pilota, który ciągle się gubi. Musimy pamiętać tylko o jednym - ma to być nasze wymarzone 
siedzisko. Gotowi do spełniania swoich najskrytszych siedziskowych marzeń, odważni i wygodniccy - 
spotkajmy się zapraszamy na warsztaty. 
 
25.07.2012 środa godz. 16.00 - 18.00 
Warsztaty rodzinne. Do góry nogami. 
prowadzenie: Maciej Dąbrowski 
Weźmy pod lupę roboty! Przyjrzyjmy im się dokładnie i sprawdźmy czy mają koła, czy nogi? Czy lubią 
leżeć na brzuchu, czy może wolą na plecach? A jak wygląda robot na odwrót? W czasie warsztatów 
zbudujemy zwariowane roboty, które udowodnią, że wszystko jest możliwe. Powstaną maszyny, których 
nie da się wywrócić i takie, które potrafią poruszać się wisząc “do góry nogami”! Zapraszamy do zabawy 
małych i dużych. W czasie dwugodzinnych zajęć rodzinne drużyny tworzyć będą roboty, które wezmą 
udział we wcześniej zaplanowanej konkurencji. W czasie zajęć radą i pomocą służyć będą instruktorzy 
INSPIRO. Gwarantujemy wspaniała zabawę i mnóstwo emocji. 
 
 
27.07.2012 piątek godz. 16.00 - 18.00 
Warsztat rodzinny. Przy-domowy ogród na kółkach 
prowadzenie: Marta Tomasiak 
Czy ogród może się ruszać? Jeździć, a może latać? 
Oczywiście, że tak! Zapraszamy dzieci i rodziców do zbudowania mobilnych ogrodów na kółkach. 
Będziemy skręcać, wiercić, malować i oczywiście sadzić. Zaprojektujemy własne ogrody i będziemy 
obserwować dokąd nasze dzieła na kółkach zawędrują. Czy ogród stworzony podczas warsztatów 
zostanie w domu kultury? A może wyprowadzimy go na spacer?! 



 
 
 
Miasto dzieci 
Powracamy ze sprawdzonymi i lubianymi szaleństwami w niepołomickim parku!!! Już 1 lipca serdecznie 
zapraszamy na pierwsze otwarte rodzinne warsztaty 
 
(otwarte warsztaty bezpłatne) 
 
 
BIENNALE KANAP I KANAPEK 
W niedzielę, pierwszego lipca, serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny na piknikowe biennale kanap i 
kanapek. 
Wśród zieleni niepołomickiego parku wspólnie powitamy wakacje i pożegnamy wspaniały, pełen 
wydarzeń, niespodzianek i dobrej energii rok z domem kultury INSPIRO. Zapraszamy na fantastyczny, 
słoneczny i smakowity rodzinny relaks. Potrzebne będą koce, deseczki i nożyki do krojenia, coś do picia, 
smakołyki na kanapki i….pompon. Po co pompon? To właśnie będzie Wielka Wakacyjna Niespodzianka. 
Oprócz pompona (lub pomponów – im więcej tym lepiej) można też przynieść wszystkie niepotrzebne 
włóczki jakie znajdziecie w domu. W programie wykonywanie pysznych kanapek do natychmiastowego 
zjedzenia oraz najpiękniejszej rodzinnej kanapki – wizytówki – specjalnie na pyszne biennale. 
A do tego….no właśnie, aby się przekonać co przygotowaliśmy na pożegnanie roku INSPIRO przybądźcie 
do parku w Niepołomicach pierwszego lipca. Zdradzimy tylko, że warto zabrać ze sobą wszystkich 
członków rodziny, oraz pudełko z niezwykłymi rekwizytami znalezionymi w szafie i na strychu. Podczas 
inspirujących sesji zdjęciowych powstaną zupełnie niezwykłe portrety rodzinne!   
 


