
Szkoła Rzemiosła POWOLI 
CICHAWKA 33 

Barbara Pociecha Zdebska 

 kontakt : biuro@jaksen.eu 
telefon: 669 095 555 

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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Wielkanocne warsztaty w Cichawce. 
Zapraszamy do pracowni Powoli na wiosenne 3 stopniowe warsztaty. Można wziąć udział we wszystkich, bądź 
tylko w wybranych zajęciach, które poprowadzą absolwentki Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła Artystycznego – 
Agnieszka Kucz i Sabina Bugaj. W trakcie warsztatów będziemy zachęcać do dzielenia się znajomością tradycji i 
zwyczajów okołowielkanocnych występujących w Waszych rodzinach, czy miejscowościach. Odkryjemy 
pochodzenie i znaczenie wielu z nich, porównamy, jak zmieniały się z upływem czasu.  

1. Warsztat  wyplatania koszyków z wikliny.  Własnoręcznie wykonacie od podstaw  wielkanocny koszyczek 
z wikliny i poznacie podstawowe sploty i techniki plecionkarskie. Taki koszyczek będzie absolutnie 
wyjątkowy i niepowtarzalny. Gwarantujemy dumę i satysfakcję z dzieła własnych rąk ☺ 

Dostępne terminy: 19, 20, 21 lutego, 12 marca 

2. Warsztat tworzenia  serwetek teneryfkowych / haftowanych haftem płaskim z ludowymi motywami, 
idealnych do wielkanocnych koszyczków. Własnoręczne wyhaftowanie serwetki to może być dopiero 
początek pięknej  pasji . Malowanie igłą na płótnie rozwija wyobraźnię, działa uspokajająco, wyciszająco. 
Czy jest lepszy sposób na relaks w gorącym, przedświątecznym harmidrze? 

        Dostępne terminy : 26, 27, 28 lutego, 13 marca 

3. Warsztat barwienia jaj wielkanocnych w barwnikach naturalnych (łupiny cebuli, czerwona kapusta, 
kurkuma) i wykonywania na nich przepięknych wzorów w wybranej technice: wydrapywanie/batik.  
Mówimy STOP kupnym naklejkom na pisanki i jajkom barwionym chemicznymi paskudztwami! Pokażemy 
proste i  naturalne metody zdobienia jaj, do powtórzenia  w domu! 

Dostępne terminy: 4 ,5, 6, 11 marca. 

Czas trwania warsztatów:  

4-5 godz.  wyplatanie koszyków,  

3-4 godz. haft, 

 3-4 godz. pisanki. 

Koszt:  

Warsztat 1:     80 zł/os. 

Warsztat 2:    35 zł/os. 

Warsztat 3:    35 zł/os. 

Serdecznie zapraszamy!  
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