
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Pracownia TWÓRCZY ŻAR 

Pracownia Działań Twórczych „TWÓRCZY ŻAR”  powstała w 2005 roku z 

inicjatywy Bożeny Justyny. Placówka będąca  prywatną alternatywą kreatywnego 

rozwoju dla dzieci, młodzieży, jak również dorosłych.  

W 2018 r. na bazie doświadczeń uzyskanych podczas wieloletniego działania,  

została utworzona Fundacja Twórczy Żar. 

Fundacja  
TWÓRCZY ŻAR 

Łódź, ul. Centralna 43 

Tel. 508 489 853  

www.działania-twórcze.com 



 
 

Fundacja Twórczy Żar. 

Proponujemy  edukację plastyczną o charakterze pracy i zabawy twórczej, 

wpływającej na rozwój wyobraźni, niezależnego, samodzielnego myślenia oraz 

ekspresji twórczej.   

Biorąc udział w zajęciach, dzieci, młodzież oraz dorośli mają możliwość 

wypowiedzenia się w różnych technikach w zakresie m.in. malarstwa, rysunku, 

rzeźby, grafiki, tkaniny artystycznej.  

Podczas zajęć plastycznych uczestnicy zapoznają się z wartościami 

plastycznymi takimi jak: barwa, faktura, bryła, kreska, forma przestrzenna oraz ich 

wzajemnymi układami. Poznają również różne rodzaje kompozycji.  

Prace malarskie realizujemy na różnych tworzywach, m.in.: tkanina, szkło, 

papier, gips, filc. 

Rzeźby, płaskorzeźby tworzymy z różnych materiałów takich jak glina, gips, 

mydło, masa papierowa, masa solna, materiały przyrodnicze, tworzywa sztuczne.  

Uczestnicy mają możliwość poznania różnych technik graficznych: linorytu, 

gipsorytu, monotypii.   

Realizujemy również tkaniny drukowane i tkane z użyciem włóczek, dzianin, 

tkanin, materiałów przyrodniczych. 

Co roku poszerzamy ofertę o nowe twórcze techniki i tworzywa plastyczne tj. 

filcowanie, mozaikę, papier czerpany, ceramikę, witraż, szkło topione, pergamano. 

Wykonane prace pozostają własnością ich twórców. 

Uwieńczeniem naszej pracy są organizowane corocznie wystawy prac 

uczestników, za każdym razem w nowym, twórczym miejscu. 

Prowadzimy zajęcia w ciągu roku szkolnego jak również organizujemy zajęcia 

podczas ferii i wakacji, w tym plenery artystyczne dla dorosłych. 

 

Prowadzimy warsztaty w szkołach, przedszkolach, instytucjach kultury, 

bibliotekach, stowarzyszeniach na terenie Łodzi i województwa łódzkiego. 

 

 



 
 

                 

 

 

             

Przykładowe prace 



 
 

      

Techniki plastyczne 
 

Zajęcia plastyczne w Naszej Pracowni stwarzają okazję  

do eksperymentowania, poznawania i ćwiczenia nowych technik plastycznych, jak 

również tworzenia własnych środków wyrazu plastycznego, np. poprzez łączenie 

kilku technik.  

Dokładamy starań, aby każde zajęcia były realizowane innymi, różnorodnymi 

technikami plastycznymi, tak, aby każdy z uczestników mógł odnaleźć najlepszy 

środek do wyrażania swoich emocji i idei. 

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje ze strony uczestników. 

 

Techniki plastyczne i środki artystyczne, z których korzystamy podczas zajęć to: 

 rysunek (ołówek, węgiel, tusz, kredki, pastele suche i olejne, kredki do 

malowania po ciele, różne materiały); 

 malarstwo (farby plakatowe, farby akrylowe, farby olejne, farby akwarelowe, 

farby do malowania na szkle, farby do malowania palcami, różne materiały); 

 rzeźba, płaskorzeźba (glina, gips, masa solna, papier mache, plastelina, mydło, 

drut, różne materiały, w tym materiały naturalne), 

 grafika (linoryt, linoryt kolorowy z matrycy traconej, monotypia); 

 tkanina artystyczna (włóczka, papier, dzianiny, różnego typu materiały); 

 filcowanie (na mokro i na sucho); 

 mozaika (szkło, ceramika); 

 witraż tiffanyego, witraż angielski;  

 ceramika, ceramika raku; 

 inne (m. in. decoupage, collage, frotaż, papier czerpany, fusing). 

  

 

 

 



 
 

Grupy wiekowe 
Proponujemy grupy zróżnicowane wiekowo: 

 Dzieci w wieku 4- 7 lat 

Odpowiednio stymulowane dzieci w wieku 4 - 7 lat wyrażają za pomocą 

własnych środków plastycznych swoje osobiste doświadczenia, doznania. 

W trakcie działalności artystycznej, która integruje ich uczucia, wyobraźnię  

i myślenie, dzieci zdobywają wiedzę, twórczo poznają rzeczywistość. 

 Dzieci w wieku 8 - 10 lat 

Do udziału w zajęciach zapraszamy dzieci z klas I - III, które posiadają 

zdolności plastyczne,  jak i te dzieci, które chciałyby udoskonalić swoje 

umiejętności plastyczne i rozwinąć swój potencjał twórczy. 

 Dzieci w wieku 11 - 13 lat oraz młodzież 14 -  18 lat   

Dzieci starsze kl. IV – VI i młodzież biorąc udział  

w proponowanych zajęciach plastycznych będą mogły rozwinąć zdolności 

plastyczne oraz przygotować się do edukacji w szkołach plastycznych, 

gimnazjach, ponadgimnazjalnych i wyższych. 

 Dorośli   

Dorosłym proponujemy szereg warsztatów z zakresu filcowania, mozaiki, 

witrażu, fusingu, ceramiki, papieru czerpanego, tkaniny artystycznej i innych. 

Oferujemy także zajęcia regularne z zakresu rysunku i malarstwa.   

          Prowadzimy zajęcia w kameralnych grupach do 10 osób (przeważnie grupy są 

3-6 osobowe).      

Czas trwania zajęć: 105 minut dla dzieci w wieku 4 – 7 lat, 120 minut dla 

dzieci starszych oraz 180 minut dla młodzieży i dorosłych. 

 

         Zajęcia plastyczne prowadzą doświadczeni plastycy, specjaliści wychowania 

plastycznego, z przygotowaniem pedagogicznym, posiadający dużą wrażliwość na 

drugiego człowieka i jego potrzeby. 



 
 

Dane kontaktowe 
 

Działania-twórcze.com  

FUNDACJA „TWÓRCZY ŻAR” 

91 - 503 Łódź, ul. Centralna 43 

 

Informacje i zapisy: 

Bożena Justyna 

tel. 508 48 98 53 

mail: zajecia.tworcze@gmail.com 

www.działania-twórcze.com 

 

 Dojazd:  

 tramwaj nr 3 (przystanek Centralna w stronę Wycieczkowej),  

 autobus nr 60 D (przystanek Tęczowa przy Centralnej)  

mailto:zajecia.tworcze@gmail.com

