
DNI OTWARTYCH PRACOWNI PODWARSZAWSKIEGO TRÓJMIASTA OGRODÓW 
OD KWIETNIA DO CZERWCA 2016 (SPOTKANIA BEZPŁATNE)

Nazwa pracowni Technika artystyczna, 
rzemieślnicza

Dni otwartych 
pracowni Oferta pracowni podczas dni otwartych Ogólna oferta pracowni

Imię i nazwisko 
osoby do 
kontaktu

Adres pracowni Telefon, adres email, strona 
www

ArtWilk - 
Pracownia 
Malarstwa 
Artystycznego

Zdobnictwo i malarstwo 
artystyczne

Druga sobota 
miesiąca w godz. 

11:00 - 13:00

Zwiedzanie pracowni i wystaw,  miniwarsztaty; 
oferta dla całej rodziny 

UWAGA: na miniwarsztaty obowiązują zapisy

Warsztaty ze zdobnictwa i 
malarstwa artystycznego.

UWAGA: na warsztaty obowiązują 
zapisy

Jerzy i Maria Wilk ul. Grodziska 18
Owczarnia

www.artwilk.pl, 
biuro@artwilk.pl, 
tel. (22) 729 16 90

Galeria Pomysłów 
„Pasja” - 
Pracownia 
Edukacji 
Artystycznej

Rysunek, malarstwo 
(akwarela), decoupage, 
ceramika, filcowanie, 

rzeźba

Co drugi piątek 
miesiąca w 

godz.19:00 - 20:00

Zwiedzanie pracowni, wystawa prac, warsztaty 
- oferta dla całej rodziny (dzieci, młodzieży i 

dorosłych)
UWAGA: na warsztaty obowiązują zapisy:

1. „Dzieje się dzieje” - wybrana technika
2. „Święty spokój” - kreatywne kolorowanie dla 

dorosłych

Warsztaty edukacyjne: rysunek, 
malarstwo, rzeźba, decoupage, 

ceramika, filcowanie, artystyczne 
techniki relaksacyjne.

UWAGA: na warsztaty obowiązują 
zapisy

Dorota Płóciennik

ul. Zawilcowa 14, 
Kanie, Osiedle 

Słoneczne (Gmina 
Brwinów)

dorota.plociennik@wp.pl
Tel. 509 104 590

Biblioteka 
Publiczna w 
Brwinowie im. W. 
Wernera

Warsztaty – rękodzieło, 
robótki ręczne ( szydełko, 

druty, decoupage, 
projektowanie i 

wykonywanie biżuterii 
oraz galanterii z różnych 

materiałów, itp. )

Każdy czwartek 
miesiąca w godz. 

17:00 - 19:30

Zwiedzanie biblioteki dla dzieci i dorosłych. 
UWAGA: wskazany wcześniejszy kontakt z 

biblioteką dotyczący wybranej techniki

Zwiedzanie biblioteki, 
wypożyczalnia i czytelnia dla 
dorosłych, dzieci i młodzieży, 

Galeria Artystyczna „Na Górce”, 
warsztaty rękodzielnicze

Grażyna Nowocień
ul. Wiejska 1, 

Otrębusy (Gmina 
Brwinów).

bibliotekaotrebusy@poczta.onet.pl
Tel: 22 758-50-79,  
kom. 608 078 126

„Dyndałki” 
pracownia 
artystyczna 
Katarzyna 
Borkowska

Malarstwo, rysunek, 
szydełkowanie, biżuteria

8 kwietnia 17:00 - 
19:00

13 maja 17:00 - 
19:00

10 czerwca 16:00 
- 18:00

08.04 - „Namaluj obraz” - warsztaty malarskie
13.05. - „Rysunek i akwarela” warsztaty

10.06. - warsztaty z szydełkowania
UWAGA: na wszystkie warsztaty obowiązują 

zapisy

Malarstwo olejne i akwarela, 
rysunek, szydełkowania, tworzenie 

biżuterii
UWAGA: na warsztaty obowiązują 

zapisy

Katarzyna 
Borkowska

ul. Książenicka 37c, 
Owczarnia

kasiabork3@gmail.com

Galeria Sirke 
Borzymowski Art

Malarstwo i rękodzieło 
(szydełkowanie, filc, praca 

na drutach)

Drugi wtorek 
miesiąca w godz. 

15:00 - 17:00
UWAGA: w maju 
Galeria nieczynna

Zwiedzanie galerii artystycznej i miniwarsztaty 
UWAGA: obowiązują zapisy

Malarstwo i rękodzieło 
(szydełkowanie, filc, praca na 

drutach)

Sirke Borzymowski 
(także jęz. 
niemiecki)

ul. Wiewiórek 76,
Brwinów

sirkeborzymowski@gmail.com
Tel. 607 508 872

Artefakt
Rodzinna 
Autorska 
Pracownia

Witraż, malarstwo, techniki 
mieszane

9 kwietnia, 7 maja, 
4 czerwca w godz. 

11:00 - 13:00
Zwiedzanie pracowni i galerii

Warsztaty indywidualne i grupowe 
dla młodzieży i dorosłych  - witraż, 

malarstwo, techniki mieszane
UWAGA: na warsztaty obowiązują 

zapisy

Anna i Piotr 
Łukasiewicz

ul. Borsucza 46,
Podkowa Leśna

www.podkowapracownia.com
piotr.lukasiewicz@wp.pl

Tel. 505 370 679

Inspiratornia 
Pracownia
Działań 
Twórczych

filc, quilling, tkactwo, 
szydełkowanie, obręcze 

dziewiarskie

2 kwietnia 16:00 - 
17:30

Warsztaty zdobienia ubrań filcem igłowym.
W programie: zapoznanie z techniką filcu 

igłowego, modowe inspiracje z wykorzystaniem 
wełny czesankowej i próbka pracy tą metodą.
Uczestnicy mogą przynieść własne elementy 

garderoby takie jak rękawiczki, berety, swetry, 
spódnice wykonane z wełny. 

UWAGA: warsztat przeznaczony jest dla osób 
powyżej 12 r.ż, obowiązują zapisy

Warsztaty dla grup i osób 
indywidualnych, młodzieży i 

dorosłych. 
UWAGA: na warsztaty obowiązują 

zapisy

Agnieszka 
Krzysiak ul. Graniczna 3, 

Milanówek
a.krzysiak_xl@wp.pl

Tel. 609 514 610


