
cz  17-

20

pt    9-

12

pt   

15-18

sb    

9-12

sb  15-

18

nd    

9-12

1 Wire wrapping – wisior nic 8 ☺
2 Wire wrapping – kolczyki nic 8 ☺

3 Sutasz – kolczyki
nożyczki, matę do koralików, 

igły do koralików
10 ☺

4 Sutasz – wisior
nożyczki, matę do koralików, 

igły do koralików
10 ☺

5

Sutasz – bransoletka – część 1 – 

komplet warsztatów to dwa bloki 

po 3 godz.

nożyczki, matę do koralików, 

igły do koralików
10 ☺

6

Sutasz – bransoletka – część 2 – 

komplet warsztatów to dwa bloki 

po 3 godz.

nożyczki, matę do koralików, 

igły do koralików
10 ☺

7 Wiązanie siatki
iglica, szpatułki, nożyczki, 

ścisk stolarski
8 ☺

8
Pergamano – technika 

pergaminowa

podkładka pod myszkę, 

wypisany długopis, przybory 

do manicure, szpilki, 

nożyczki z cienkim ostrzem

10 ☺

9 Makrama nożyczki, tępa igła nr 22 8 ☺
10 Temari – bombki nożyczki, tępa igła nr 22 8 ☺

11
Pergamano – technika 

pergaminowa

podkładka pod myszkę, 

wypisany długopis, przybory 

do manicure, szpilki, 

nożyczki z cienkim ostrzem

10 ☺

12 Haft na tiulu tępa igła nr 24, nożyczki 8 ☺

13 Biżuteria z żywicy 12 ☺
14 Biżuteria z żywicy 12 ☺
15 Biżuteria z żywicy 12 ☺

16 Quilling
jeżeli jest - igła do quillingu, 

nożyczki
8 ☺

17 Quilling
jeżeli jest - igła do quillingu, 

nożyczki
8 ☺

18 Quilling dla dzieci
jeżeli jest - igła do quillingu, 

nożyczki
8 ☺

19 Haft złoty - "Meduza"

obcinaki do nici, nożyczki 

do haftu, gruba ostra igła z 

dużym oczkiem, okulary, 

jeżeli ktoś potrzebuje

10 ☺

20
Haft przestrzenny w wersji haftu 

muliną - "Oset z różową czuprunką"

nożyczki do haftu, gruba 

ostra igła z dużym oczkiem, 

okulary, jeżeli ktoś 

potrzebuje

10 ☺

Warsztaty Twórczo Zakręcone — Ustroń 18-21.10.2018 r.

INSTRUKTOR - wg 

alfabetu 
LP NAZWA WARSZTATU Co zabrać?

Liczba 
uczestnikó

w

Rozkład godzinowy warsztatów

Antunović-
Djapo Natalija 

Banak Monika

Baranowicz 
Anna

Bojakowska 
Danuta - 
Image Arte

pojemnik do przewozu 

gotowych prac np.. 

Śniadaniówka lub małe 

pudełko

Breś Monika

Chmielewska 
Dorota
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21
Rękawiczki z jednym palcem na 5 

drutach
komplet 5 drutów 10 ☺

22 Czapka w stylu BOHO na szydełku szydełko 10 ☺
23

Czapka z pomponem na drutach 

na żyłce 
druty z żyłką 10 ☺

24
Komin przekręcany w stylu BOHO 

na szydełku 
szydełko 10 ☺

25
Szydełko dla dzieci - podkładka 

pod kubek
szydełko, nożyczki 8 ☺

26 Koronka koniakowska - lampioniki
szydełka 0,75- 0,7 mm, 

nożyczki
8 ☺

27 Koraliki na krośnie

mata do koralikowania lub 

filc jako podkładka, igła do 

koralików, nożyczki

10 ☺

28 Oplatanie kaboszonu koralikami

mata do koralikowania lub 

filc jako podkładka, igła do 

koralików, nożyczki

8 ☺

29 Koraliki na krośnie dla dzieci

mata do koralikowania lub 

filc jako podkładka, igła do 

koralików, nożyczki

8 ☺

30
Zipper Art - biżuteria z zamka 

błyskawicznego
10 ☺

31
Zipper Art - biżuteria z zamka 

błyskawicznego
10 ☺

32
Zipper Art - biżuteria z zamka 

błyskawicznego
10 ☺

33 Haft artystyczny różnorodny 
nożyczki, igły do szycia, 

okulary jeżeli sa potrzebne
10 ☺

34

Wełną malowane - obrazy dla 

poczatkujacych i dla 

zaawansowanych

nożyczki, kubeczek na 

wodę, ramka ze szkłem jak 

na zdjęcie - max A4

12 ☺

35

Malowanie wełną na rzeczach 

użytkowych: szalach, beretach, 

swetrach

igły do filcowania, szal,czy 

beret czy czpkę itp. - w 

zależności co chce ozdobić, 

nożyczki, kubek na wodę, 

12 ☺

36 Mereżka artystyczna 
tamborek, nożyczki, okulary 

jeżeli potrzeba
10 ☺

37 Pierniki - zdobienie dla dorosłych 12 ☺
38 Pierniki - zdobienie dla dorosłych 12 ☺
39 Pierniki - zdobienie dla dzieci 12 ☺
40 Pierniki - zdobienie dla dorosłych 12 ☺
41 Pierniki - zdobienie dla dorosłych 12 ☺

Ciesielska 
Dorota 

Gała Zofia

Grzybek 
Mariola

Hońska-Guzik 
Katarzyna

igły do filcowania, nożyczki, 

okulary, jeżeli trzeba

Jędrzejczyk 
Urszula

Juroszek 
Renata

fartuszek, pudełko 

kartonowe (np. po butach) 

na gotowe pierniczki
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42

Szydełkowanie koralikami – 

ukośnik. Wstęp do robienia 

bombek i jajek

szydełko (ok. 0,8-1 mm), 

długopis, nożyczki, igła do 

koralików w rozmiarze 11/0, 

okulary

8 ☺

43
Oplatanie kryształków w kształcie 

wrzeciona + koralikowy łańcuszek

igłę do koralików w 

rozmiarze 15/0, nożyczki, 

matę do koralikowania, 

półfabrykaty do wykonania 

kolczyków lub zapięcie do 

bransoletki, okulary

8 ☺

44

Szydełkowanie koralikami – 

ukośnik. Wstęp do robienia 

bombek i jajek

szydełko (ok. 0,8-1 mm), 

długopis, nożyczki, igła do 

koralików w rozmiarze 11/0, 

okulary

8 ☺

45
Oplatanie kryształków okrągłych – 

rivoli Swarovskiego

igłę do koralików w 

rozmiarze 15/0, nożyczki, 

matę do koralikowania,  

połfabrykaty do wykonania 

kolczyków lub wisiorków, 

okulary

8 ☺

46

Foamiran – krzaczek róży – część 1 

– komplet warsztatów to dwa bloki 

po 3 godz.

nożyczki 10 ☺

47

Foamiran – krzaczek róży – część 2 

– komplet warsztatów to dwa bloki 

po 3 godz.

nożyczki 10 ☺

48 Foamiran – chryzantema nożyczki 10 ☺

49
Mixed media - do wyboru jajko / 

bombka
nic 8 ☺

50 Scrapbooking - Exploding box nic 8 ☺

51

Drewniane pudełko z 

zastosowaniem betonu, pudrów 

antycznych i odcisków 

nic 8 ☺

52 Jajka na bazie czarnego gessa nic 8 ☺

53 Haft przewlekany
małe ostre nożyczki, mały 

tamborek
8 ☺

54 Haft blackwork małe ostre nożyczki 8 ☺
55 Haft bargello

małe ostre nożyczki, mały 

tamborek
8 ☺

56
Bombka antyczna – transfer na 

schlagmetalu

ostre nożyczki, ulubione 

pędzle, fartuszek, okulary 

jeśli ktoś używa

10 ☺

57

Szkatułka patynowana – między 

malarstwem a mix mediami 

(malowanie bejcami łączone z 

technikami mix-mediowymi)

ostre nożyczki, ulubione 

pędzle, fartuszek, 

jednorazowe rękawiczki, 

suszarka do włosów jeśli jest, 

okulary jeśli ktoś używa

10 ☺

58
Róźe z wytłoczek na plastrach z 

brzozy

nożyczki, pistolet do kleju na 

gorąco - jeżeli jest 

(nieobowiązkowo)

10 ☺

59 Anioły z wikliny papierowej 

nożyczki, pistolet do kleju na 

gorąco - jeżeli jest 

(nieobowiązkowo)

10 ☺

60

Deocupage na bombkach 

lakierowanych lub z mikrokulkami 

szklanymi 

ostre nożyczki 10 ☺

Kaczor 
Weronika

Klabuhn 
Iwona

Kędzierska 
Katarzyna

Krawczyk 
Helena

Kreasfera 

Kuczek Janina
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61
Koronka teneryfowa dla 

początkujących

nożyczki, okulary jeżeli 

trzeba
8 ☺

62
Sznur na laleczce - warsztaty dla 

dzieci

nożyczki, okulary jeżeli 

trzeba
8 ☺

63
Koronka teneryfowa dla 

początkujących

nożyczki, okulary jeżeli 

trzeba
8 ☺

Lazar Ewa 64
Bombki choinkowe - malowanie 

brokatem - warsztaty dla dzieci
chęci 10 ☺

65
Lampion z kwiatem poinsecji z 

foamiranu 

duże i ostre nożyczki, 

zapalarka, pistolet na klej na 

gorąco jeżeli ktoś ma

10 ☺

66

Kielich komunijny + elementy 

dekoracyjne i zdobienie kwiatami - 

część 1 – komplet warsztatów to 

dwa bloki po 3 godz.

duże i ostre nożyczki, 

zapalarka, pistolet na klej na 

gorąco jeżeli ktoś ma

10 ☺

67

Kielich komunijny + elementy 

dekoracyjne i zdobienie kwiatami - 

część 2  – komplet warsztatów dwa 

bloki po 3 godz.

duże i ostre nożyczki, 

zapalarka, pistolet na klej na 

gorąco jeżeli ktoś ma

10 ☺

68

Jajo wysokości 15 cm baza + 

kwiaty + nauka układania 

dekoracji 

duże i ostre nożyczki, 

zapalarka, pistolet na klej na 

gorąco jeżeli ktoś ma

10 ☺

69
Róża szyfonowa lub satynowa do 

wyboru 

duże i ostre nożyczki, 

zapalarka, pistolet na klej na 

gorąco jeżeli ktoś ma

10 ☺

70 Małe kwiatuszki z foamiranu + róża

duże i ostre nożyczki, 

zapalarka, pistolet na klej na 

gorąco jeżeli ktoś ma

12 ☺

71
Haft wstążeczkowy - na 

materiałach Haft Pasji

nożyczki, tamborek o 

średnicy min. 22 cm, 

zapalniczka

10 ☺

72
Haft wstążeczkowy - igielnik / 

bombka

nożyczki, tamborek o 

średnicy 12-15cm, 

zaplniczka, 2 niepotrzebne 

płyty CD, igła do szycia 

ręcznego, okulary jeżeli są 

potrzebne

10 ☺

73
Haft wstążeczkowy - na 

materiałach Haft Pasji

nożyczki, tamborek o 

średnicy min. 22 cm, 

zapalniczka

10 ☺

74
Haft wstążeczkowy - igielnik / 

bombka

nożyczki, tamborek o 

średnicy 12-15cm, 

zaplniczka, 2 niepotrzebne 

płyty CD, igła do szycia 

ręcznego, okulary jeżeli są 

potrzebne

10 ☺

75 Koronka pętelkowa (igłowa)
małe ostre nożyczki, okulary, 

kilka małych agrafek
7 ☺

76
Koronka igłowa puncetto 

valsesiano

małe ostre nożyczki, okulary, 

kilka małych agrafek
7 ☺

77 Koronka pętelkowa (igłowa)
małe ostre nożyczki, okulary, 

kilka małych agrafek
7 ☺

Lazar 
Bogusława

Lisowska Ewa

Luty Mariola

Łubian 
Agnieszka
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78
Szycie na maszynie - szycie 

organizera na różne przydasie
8 ☺

79
Szycie na maszynie - poduszka 

patchwork
8 ☺

80
Szycie na maszynie - torebka 

listonoszka
chęci 8 ☺

81
Szycie na maszynie - kosmetyczka 

patchwork
chęci 8 ☺

82
Szycie na maszynie - torebka typu 

nerka
chęci 8 ☺

83 Pisanki ażurowe 8 ☺
84 Pisanki ażurowe 8 ☺
85

Pisanki batikowe pisane kistką i 

pisanki trawione kwasem
8 ☺

86
Pisanki batikowe pisane kistką i 

pisanki trawione kwasem
8 ☺

87 Robótki na paluszkach 12 ☺
88 Robótki na paluszkach 12 ☺

89 Kartonaż 10 ☺
90 Kartonaż 10 ☺

91

Scrapbooking - przestrzenna ramka 

shadowbox z kompozycją w 

środku, przerobioną z puszki po 

rybach

10 ☺

92 Kartki świąteczne i pudełko 10 ☺

93

Scrapbooking – Lawendowy 

albumik w kształcie serca – część 1 

– komplet warsztatów to dwa bloki 

po 3 godz.

10 ☺

94

Scrapbooking – Lawendowy 

albumik w kształcie serca – część 2 

– komplet warsztatów to dwa bloki 

po 3 godz.

10 ☺

95 Kartki rustykalne – 2 szt.

 klej Magic lub Czarodziej, 

pędzelek, nożyczki do 

wycinania małych 

elementów,

10 ☺

Marsowicz 
Agnieszka

chęci

Orłowski 
Joachim

mini szlifierka 

wysokoobrotowa jeżeli ktoś 

ma, okulary, mała lampka

Palewicz-Ryży 
Barbara

czyste ręce :D

Pamuła 
Hanna

nóż, grubszy pędzel, 

nożyczki

Posłuszny 
Agnieszka

 klej Magic lub Czarodziej, 

pędzelek, nożyczki do 

wycinania małych 

elementów, zdjęcie 

wielkości ok. 10x10 cm (do 

wstawienia do ramki)

 klej Magic lub Czarodziej, 

pędzelek, nożyczki do 

wycinania małych 

elementów
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96
Koronka klockowa dla 

zaawansowanych 

klocki do koronki, wałki, 

stojak - jeżeli jest, szpilki, 

nożyczki, okulary

6 ☺

97

Koronka klockowa dla 

początkujących – komplet 

warsztatów to dwa bloki po 3 godz.

klocki do koronki, wałek, 

stojak - jeżeli ktoś je ma, 

nożyczki, okulary, jeżeli są 

potrzebne

5 ☺

98

Koronka klockowa dla 

początkujących – komplet 

warsztatów to dwa bloki po 3 godz.

5 ☺

99

Koronka klockowa dla 

początkujących – komplet 

warsztatów to dwa bloki po 3 godz.

5 ☺

100

Koronka klockowa dla 

początkujących – komplet 

warsztatów to dwa bloki po 3 godz.

5 ☺

101
Koronka klockowa dla 

zaawansowanych 

klocki do koronki, wałki, 

stojak - jeżeli jest, szpilki, 

nożyczki, okulary

6 ☺

102 Malowanie na jedwabiu nic 10 ☺
103 Malowanie na szkle nic 10 ☺
104 Malowanie na jedwabiu nic 10 ☺

105
Scrapbooking – kartka w formie 

książki
nic 10 ☺

106

Scrapbooking – kartka w torebce 

lub exploding box – warsztaty dla 

dzieci

nic 10 ☺

107

Haft matematyczny dla 

początkujących (dorośli i dzieci) 

kartki świąteczne, zakładki lub 

zawieszki na choinkę

zwykła igła do szycia cienką 

nitką, nożyczki i jeśli 

potrzeba - okulary

10 ☺

108 Needlepoint dla początkujących

nożyczki, tępa igła do haftu 

kordonkiem (z dużym 

oczkiem), okulary

10 ☺

109 Mini witraże - biżuteria witrażowa fartuszki 12 ☺
110 Mini witraże - aniołki fartuszki 12 ☺

111
Haft koralikowy na kanwie (Toho nr 

15)- element broszki lub kafelek
10 ☺

112 Broszka koralikowa - Kokardka 10 ☺
113

Bransoletka z Toho nr 11 i kuleczek 

4 mm
10 ☺

Przeciszowska 
Monika

Ryba Anita

Rybska 
Marzena

Skubala 
Teresa

Stpiczyńska 
Katarzyna

Sumina-Ficek 
Natalia

igły do koralików, mata do 

koralików, nożyczki, okulary 

jeżeli trzeba
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114 Koronka koniakowska szydełko, nożyczki, okulary 7 ☺
115 Koronka koniakowska szydełko, nożyczki, okulary 7 ☺

116 Haft Sashiko 10 ☺
117 Koronka rumuńska 10 ☺
118 Frywolitka czółenkowa 10 ☺
119 Pin loom - szybkie tkanie 10 ☺
120 Koronka brugijska 10 ☺
121 Tkanie naszyjnika 10 ☺

122 Frywolitka na igle nożyczki, okulary 10 ☺
123 Frywolitka na igle nożyczki, okulary 10 ☺

124
Filcowanie na sucho - forma 

przestrzenna - leniwiec

igły  do filcowania (cienkie i 

grube), duża agrafa, igła do 

szycia,  małe nożyczki lub 

obcinak, okulary jeśli są 

potrzebne

10 ☺

125
Filcowanie na sucho - forma 

płaska - broszka - sowa lub gil

igły  do filcowania (cienkie i 

grube),zapinka do broszki, 

igła do szycia,  małe 

nożyczki lub obcinak, 

okulary jeśli są potrzebne

10 ☺

126 Trawienie miedzi - spinki do włosów 8 ☺
127 Trawienie miedzi - bransoletki 8 ☺
128 Trawienie miedzi - bransoletki 8 ☺
129 Trawienie miedzi - spinki do włosów 8 ☺

130
Beading – obszywanie kaboszonu 

koralikami

dobre nożyczki, mata do 

koralikowania (nie jest 

obowiązkowa),  igla do 

koralików

8 ☺

131
Makrama ze sznurka – lampion lub 

świecznik
8 ☺

132
Beading – obszywanie kaboszonu 

koralikami

dobre nożyczki, mata do 

koralikowania (nie jest 

obowiązkowa),  igla do 

koralików

8 ☺

133
Makrama ze sznurka – ozdoby 

ścienne, kwietnik 
8 ☺

Wojtas 
Mariola

Wrońska 
Dorota

Wrzecionko 
Helena

Zaczek Lidia

Zalewska 
Anna

strój roboczy lub uważać, 

żeby nie zachlapać ubrania 

(roztwór trawiący może 

odbarwić lub zniszczyć 

niektóre tkaniny)

Zalewska 
Beata 
"Tobatka"
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20
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12
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15-18

sb    

9-12

sb  15-

18

nd    

9-12

Breś Monika 18 Quilling dla dzieci
jeżeli jest - igła do quillingu, 

nożyczki
8 ☺

Gała Zofia 25 Szydełko dla dzieci szydełko, nożyczki 7 ☺
Grzybek 
Mariola

29 Koraliki na krośnie dla dzieci

mata do koralikowania lub 

filc jako podkładka, igła do 

koralików, nożyczki

10 ☺

Juroszek 
Renata

39 Pierniki - zdobienie dla dzieci fartuszek 12 ☺
Lazar 
Bogusława

62
Sznur na laleczce - warsztaty dla 

dzieci

nożyczki, okulary jeżeli 

trzeba
8 ☺

Lazar Ewa 63
Bombki choinkowe - malowanie 

brokatem - warsztaty dla dzieci
chęci 10 ☺

Rybska 
Marzena

106

Scrapbooking – kartka w torebce 

lub exploding box – warsztaty dla 

dzieci

nic 10 ☺

Skubala 
Teresa

107

Haft matematyczny dla 

początkujących (dorośli i dzieci) 

kartki świąteczne, zakładki lub 

zawieszki na choinkę

zwykła igła do szycia cienką 

nitką, nożyczki i jeśli 

potrzeba - okulary

10 ☺

Rapacka 
Magdalena

134
Jak prawidłowo robić zdjęcia i w 

prosty sposób je obrabiać.
nic ☺

Prelekcja - instruktaż 

Warsztaty dla dzieci

INSTRUKTOR - wg 

alfabetu 
LP NAZWA WARSZTATU Co zabrać?

Liczba 
uczestnikó

w

Rozkład godzinowy warsztatów
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