
Szkoła Rzemiosła POWOLI 
CICHAWKA 33 

Barbara Pociecha Zdebska 

 kontakt : biuro@jaksen.eu 
telefon: 669095555 

Szkoła Rzemiosła POWOLI stworzona została przez absolwentki Uniwersytetu Ludowego 
Rzemiosła w Woli Sękowej. Zdobytą wiedzę, doświadczenie i inspiracje z zaangażowaniem chcą 

przekazywać dalej.  

Przedstawiamy proponowane warsztaty organizowane przez POWOLI. Większość zajęć odbywać 
się będzie w Cichawce 33, ale chętnie zorganizujemy je także u Państwa, jesteśmy otwarci na 

wszelkie propozycje. Podane wielkości grup, miejsce, czas, koszta mają charakter informacyjny 
podlegają indywidualnym ustaleniom i zmianom. Preferujemy grupy ok. 10-12 osób, jest to 
idealna ilość do przyjemnej nauki i jednoczesnego odpoczynku. Do zajęć zapewniamy bez 

dodatkowych opłat wszystkie niezbędne narzędzia i materiały. ZAPRASZAMY! 
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POWOLI
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Zajęcia z haftów, tkactwa, malowania i wikliniarstwa prowadzić będzie Agnieszka Kucz, 
Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej. 

Warsztaty rękodzieła „sztuka Ebru” 

Temat zajęć: Sztuka Ebru 

Technika: malowanie na wodzie  

Uczestnicy: dzieci/młodzież/dorośli 

Liczba uczestników: od 5 do 15 osób 

Cele: poznanie historii, narzędzi i techniki malowania na wodzie. Wykonanie własnego obrazu na canvas 
lub podobraziu, ozdobienie torebki prezentowej lub literki kartonowej. 

Czas: 2-3 godziny  

Materiały i narzędzia: farby, woda zagęszczona, pędzelek, kuweta, grzebień, szpikulec, kubeczki 
plastikowe, wykałaczki, papier, torebki papierowe szare, podobrazie lub płótno canvas, literki kartonowe, 
chusteczki higieniczne. 

Cena warsztatów: 30zł/osoba 

Warsztaty rękodzieła „koszyczek wiklinowy wielkanocny owalny” 

Temat zajęć: Koszyczek wiklinowy wielkanocny owalny 

Technika: plecionkarska- wiklina 

Uczestnicy: młodzież/dorośli 

Liczba uczestników: od 5 do 10 

Cele: nauka technik plecionkarskich. Wykonanie koszyczka 

Czas: 8 godzin? Lub 2 spotkania po 4-5 godzin 

Materiały i narzędzia: wiklina, sekatory, szpikulce, spryskiwacze 

Cena warsztatów: 60 zł/osoba 
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Warsztaty rękodzieła „ozdoby Bożonarodzeniowe” 

Temat zajęć: Choinka wiklinowa/kula/wieniec-stroik świąteczny Bożonarodzeniowy lub Wielkanocny 

Technika: plecionkarska- wiklina 

Uczestnicy: młodzież/dorośli 

Liczba uczestników: od 5 do 10 

Cele: nauka technik plecionkarskich. Wykonanie choinki 

Czas: 4-5 godzin 

Materiały i narzędzia: wiklina, denka ze sklejki, ozdoby?, sekatory, szpikulce, spryskiwacze 

Cena warsztatów: 60-80 zł/osoba 

Warsztaty rękodzieła „tkana poduszka” 

Temat zajęć: Poduszka tkana 40x40cm 

Technika: tkactwo 

Uczestnicy: dzieci/młodzież/dorośli 

Liczba uczestników: od 5 do 10 osób 

Cele: nauka podstawowych splotów tkackich. Zaprojektowanie, utkanie i uszycie własnego jaśka. 

Czas: 4 do 6 godzin 

Materiały i narzędzia: ramy tkackie, osnowa-knot/sznurek, tasiemki, włóczki, sznurki, wkład do 
poduszki materiał na tył, guziki/zamki 

Cena warsztatów: 60- 80 zł/osoba (w zależności od materiałów)  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Warsztaty rękodzieła „koronka teneryfowa” 

Temat zajęć: Koronka teneryfowa 

Technika: koronka teneryfowa 

Uczestnicy: młodzież/dorośli 

Liczba uczestników: od 5 do 8 

Cele: Poznanie techniki koronki teneryfowej + krótka historia 
Wykonanie własnej większej lub paru małych koronek według instruktarzu krok po kroku na gotowych 
tekturkach.  

Czas: 4-6 godzin 

Materiały i narzędzia: igły, kordonki i nici, kartoniki 

Cena warsztatów: 50-60 zł 

Warsztaty rękodzieła „biżuteria koronkowa” 

Temat zajęć: Biżuteria koronkowa 

Technika: koronka frywolitkowa 

Uczestnicy: młodzież/dorośli 

Liczba uczestników: od 4 do 8 osób 
  
Cele: nauka techniki koronki frywolitkowej. Wykonanie bransoletki/kolczyków tą techniką. 

Czas: 4-6 godzin 

Materiały i narzędzia: czółenka, kordonki 30tex6(50g/270m)  
Ariadna Ada 10/Ariadna Muza 10, szydełka 

Cena warsztatów: 40-60zł/osoba 
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Warsztaty rękodzieła „własne mydło” 

Temat zajęć: Mydło 

Uczestnicy: dzieci/młodzież/dorośli 

Liczba uczestników: od 5 do 20 osób 

Cele: poznanie składu chemicznego i procesu wyrobu mydła. Stworzenie własnej kompozycji dodatków i 
wyprodukowanie mydła. 

Czas: 4 do 6 godzin 

Materiały i narzędzia foremki, barwniki, NaOch, olej rzepakowy, masło shea, olej kokosowy, sok z aloesu, 
olej słonecznikowy, olejki eteryczne, dodatki do mydła. 

Cena warsztatów:  60zł/osoba 
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Warsztaty rękodzieła „dywanik” 

Temat zajęć: Dywanik  

Technika: haft krzyżykowy 

Uczestnicy: młodzież/dorośli 

Liczba uczestników: od 5 do 10 osób 

Cele: poznanie techniki haftu krzyżykowego. Wykonanie dywanika na kanwie 

Czas: 6 godzin 

Materiały i narzędzia: tasiemki z ubrań, siatka 

Koszty: siatka/kanwa zweigart 50x100 cm- 22 zł 
Tasiemki z ubrań? 
Instruktor-30zł/h 

Cena warsztatów: 60zł/osoba 

Warsztaty rękodzieła „ręczniczek/poszewka” 

Temat zajęć: Spersonalizowany ręczniczek/poszewka ;) 

Technika: haft krzyżykowy 

Uczestnicy: młodzież/dorośli 

Liczba uczestników: od 5 do 10 osób 

Cele: poznanie techniki haftu krzyżykowego. Wykonanie monogramu według wzoru na ręczniczku/
poszewce 

Czas: 4 do 6 godzin 

Materiały i narzędzia: poszewki/ręczniki, igły do haftu krzyżykowego, mulina 

Cena warsztatów: 60zł/osoba 
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Warsztaty rękodzieła „haft krzyżykowy” 

Temat zajęć: Zakładka do książki/medalik na blaszce/tekturce/ozdobienie wieczka pudełka 

Technika: haft krzyżykowy 

Uczestnicy: dzieci/młodzież 

Liczba uczestników: od 5 do 10 osób 

Cele: poznanie techniki haftu krzyżykowego. Wykonanie przedmiotu według wzoru.  

Czas: 4 godziny 

Materiały i narzędzia: blaszki/tekturki, igły do haftu krzyżykowego, mulina, wzory 

Cena warsztatów: 60zł/osoba 
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Zajęcia z tworzenia biżuterii prowadzić będzie Sabina Bugaj, absolwentka Uniwersytetu Ludowego 
Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej. 

Warsztaty  rękodzieła „biżuteria koralikowa”. 
Warsztaty przeznaczone są dla młodzieży (od 12 lat) i dorosłych zainteresowanych tworzeniem autorskiej biżuterii 
ze szklanych koralików. Wspomagają rozwój motoryki manualnej, koncentracji uwagi i kreatywności. Są wspaniałą 
okazją do relaksu i nabycia nowych umiejętności. 

Warsztaty mają charakter cykliczny, przewidziane są 1 zajęcia w tygodniu, przez 1miesiąc.  

Czas trwania pojedynczych warsztatów: 3 godz.  

Ilość osób w grupie: min. 10 

 Zajęcia poprowadzi absolwentka Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej, Sabina 
Bugaj.  

Cena warsztatów: 30-40 zł/osoba za jedne zajęcia, około 120zł/osoba za całość 

Zajęcia 1.  

Bransoletka ściegiem siateczkowym.  

Uczestnicy nauczą się wykonywać bransoletkę ze szklanych koralików ściegiem siateczkowym. Zajęcia rozpocznie 
krótki (15 min.)wykład na temat tradycji wykonywania biżuterii z koralików na całym świecie, ze szczególnym 
uwzględnieniem kultur ludowych. Po wykładzie nastąpi prezentacja biżuterii wykonanej w omawianej technice 
przez prowadzącą. Następnie zostaną rozdzielone materiały i rozpocznie się praktyczna część zajęć, po 
zakończeniu których uczestnicy zabierają do domów gotowe wyroby. 

Materiały: koraliki szklane, igły, zapięcia metalowe, nici do biżuterii , nożyczki, podkładki                                         
(silikon, filc). 
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Zajęcia 2. 

Pierścionek ściegiem peyote. 

Na warsztatach uczestnicy nauczą się wykonywać pierścionek- obrączkę ściegiem peyote. W trakcie pracy 
prowadząca opowie o tradycji wykonywania biżuterii tą techniką. Gotowe prace dumni uczestnicy zabierają ze 
sobą. 

Materiały: koraliki szklane, igły, nici do biżuterii, nożyczki, podkładki. 

             

Zajęcia 3. 

Kolczyki ściegiem brick stitch. 

Na warsztatach uczestnicy nauczą się projektować oraz wykonywać kolczyki ściegiem brick stitch. Wykonane 
prace kursanci zabierają do domów. 

Materiały: koraliki szklane, bigle metalowe, nici biżuteryjne, igły, podkładki, nożyczki. 
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Zajęcia 4.                        

Naszyjnik ściegiem siateczkowym- krywulka. 

Ostatnie w cyklu zajęcia poświęcone będą tradycyjnym ludowym naszyjnikom- krywulkom. Uczestnicy nauczą się 
wykonywać jedno piętro naszyjnika, samo już będące  rodzajem kolii. W trakcie pracy prowadząca opowie o 
tradycji wykonywania tego typu biżuterii na świecie, szczególnie w rejonie Karpat. Wykonaną  krywulkę 
członkowie grupy warsztatowej zabierają ze sobą. 

Materiały: koraliki szklane, igły, nici do biżuterii koralikowej, zapięcia metalowe, nożyczki, podkładki. 
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Warsztaty rękodzieła  „biżuteria koralikowa” 
Bransoletka koralikowa na krośnie. 

Zajęcia przeznaczone są dla osób ( od 12-tego roku życia) chętnych do nauczenia się projektowania i wykonywania 
biżuterii ze szklanych koralików na krośnie. Wspomagają rozwój motoryki manualnej, koncentracji uwagi i 
kreatywności. Są wspaniałą okazją do relaksu i nabycia nowych umiejętności.  

Czas trwania: 4 godziny. 

Ilość osób w grupie: 10 

Koszt warsztatów: 40 zł/osoba 

Warsztat poprowadzi absolwentka Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej Sabina 
Bugaj. 

Na zajęciach uczestnicy nauczą się projektować i wykonywać bransoletkę ze szklanych koralików tkaną na krośnie. 
W ramach wprowadzenia instruktorka zaprezentuje wyroby biżuteryjne wykonane tą metodą. Następnie zostaną 
rozdane materiały i przystąpimy do pracy. Gotową bransoletkę będzie można zabrać do domu. 

Materiały: 

Krosna, nici, mulina, igły, koraliki.
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