
Pracownia  
Świętego  
Mikołaja 

Pomóż nam  
przygotować święta!

Zapraszamy do jedynego  
tak magicznego miejsca  
w Olsztynie. 

Wyjątkowa oferta świątecznych zajęć  
dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży.  
Wszystkie zajęcia prowadzone są  
w pełni świątecznej scenerii.

ŚWIĘTA

2018



Święta Bożego Narodzenia 
już blisko. 
Odkryj z nami świąteczne 
historie, poznaj pomocników 
św. Mikołaja i weź udział w 
niesamowitych świątecznych 
warsztatach.

W samym sercu Olsztyna, w miejscu z praw-
dziwą tradycją, powstała unikatowa pracownia 
św. Mikołaja.
Pracownia to miejsce prowadzone przez elfy 
z prawdziwą pasją i doświadczeniem. 
Każde dziecko weźmie udział w świątecznych 
warsztatach. W trakcie wizyty w pracowni, 
uczestnicy mają możliwość własnoręcznego 
wykonania świątecznych ozdób, poznania  
regionalnych tradycji świątecznych oraz  
wysłuchania przepięknych wigilijnych opowieści.



Pracownia Śnieżynek:
 - dowiedz się jak dawniej wykonywano świą-
teczne ozdoby, 

 - poznaj oryginalną technikę zdobienia  
i zaprojektuj wyjątkową kartkę, 

 - własnoręcznie wypiecz niepowtarzalną kartkę 
ze świątecznymi życzeniami. 

Cukiernia Pani Mikołajowej:
 - poznaj sekretny przepis Pani Mikołajowej na 
biały lukier oraz sposoby jego barwienia,

 - wykaż się kreatywnością i wykonaj piękne 
piernikowe figurki,

 - pochwal się w domu swoim talentem cukier-
niczym, zabierając ze sobą pięknie ozdobione 
ciasteczka.

Wybierz świąteczny warsztat:

Każde zajęcia kończą się wysłaniem listu do św. Mikołaja

01. Propozycja
Czas: 1,5 godz
1 zajęcia

25 zł/os.

02. Propozycja
Czas: 3 godz
2 zajęcia

45 zł/os.

Warsztat Renifera:
 - poznaj Renifera Remka i wysłuchaj jego opo-
wieści o tradycji świątecznej,

 - naucz się różnych rodzajów gliny, jej właści-
wości i technik zdobienia,

 - samodzielnie wykonaj glinianą ozdobę na 
choinkę. 

Warmiński Warsztat Świąteczny:
 - poznaj warmińską tradycję zdobienia kafli, 
 - połącz tradycję ludową ze świątecznym kli-
matem,

 - wykonaj unikatową ozdobę na choinkę – 
świąteczny kafelek warmiński. 



Miejsce zajęć:
Manufaktura Sztuki 
ul. Staromiejska 1 Olsztyn 
(wejście przy Wysokiej Bramie) 

Organizatorzy:
Strefa Przygody
Manufaktura Sztuki

Rezerwacja zajęć:
575 500 320 
strefaprzygody.pl
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