
 

Dni Otwartych Pracowni Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów od kwietnia do czerwca 2015 

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,  
warsztaty; oferta 

dla całej rodziny 

Warsztaty ze 
zdobnictwa i 
malarstwa 
artystycznego. 
UWAGA: na 
warsztaty 

obowiązują zapisy 

Jerzy i Maria 
Wilk 

ul. Grodziska 
18, 
Owczarnia 
(Gmina 

Brwinów) 

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

Galeria 

Pomysłów 

„Pasja” - 

Pracownia 
Edukacji 
Artystycznej 

Rysunek, 
malarstwo 
(akwarela), 
decoupage, 
ceramika, 

filcowanie, rzeźba 

Każdy wtorek w 

godz. 9:00 - 11:00 

„Malowane 

Śniadanie”; Każdy 

czwartek w 
godz.18:00-20:00 

„Kreatywne 

wieczory z Pasją” 

Zwiedzanie 
pracowni, 
warsztaty - oferta 

dla całej rodziny 

(dzieci, młodzieży 

i dorosłych) 

Warsztaty 
edukacyjne: 
rysunek, 
malarstwo, 

rzeźba, 

decoupage, 
ceramika, 
filcowanie. 
UWAGA: na 
warsztaty 

obowiązują zapisy 

Dorota 

Płóciennik 

ul. Zawilcowa 
14, Kanie, 
Osiedle 

Słoneczne 

(Gmina 

Brwinów) 

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

ECRU Pracownia 
Florystyczna 

Florystyka, sztuka 
tworzenia 
kompozycji 

roślinnych 

Ostatnia niedziela 

miesiąca w godz. 

10:00 - 12:00 

Zajęcia z 

wykorzystaniem 

materiałów 

roślinnych, 

podpatrywanie 
przyrody w lesie i 
ogrodzie - oferta 

dla całej rodziny 

Warsztaty 
florystyczne, 
sztuka tworzenia 
kompozycji 

roślinnych, 

realizacje 

zamówień. 

UWAGA: na 
warsztaty 

obowiązują zapisy 

Ewa 

Gołębiewska 

ul. 

Franciszkańs

ka 10A, 

Otrębusy 

(Gmina 

Brwinów) 

www.ecrufloris.pl 
ewa@ecrufloris.pl 
Tel. 510 116 613 

http://www.artwilk.pl/
mailto:biuro@artwilk.pl
mailto:dorota.plociennik@wp.pl
mailto:ewa@ecrufloris.pl


 

Dni Otwartych Pracowni Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów od kwietnia do czerwca 2015 

EXPRIMERE 
Pracownia 
Florystyczna 

Florystyka Drugi wtorek 

miesiąca w 

godz.10:00 - 
12:00 

Warsztaty 
florystyczne dla 

dzieci i dorosłych 

Warsztaty 
florystyczne, 
realizacje 

zamówień. 

UWAGA: na 
warsztaty 

obowiązują zapisy 

Natalia Lato ul. 

Głowackiego 

6A, Otrębusy 

(Gmina 

Brwinów) 

www.exprimere.pl 
biuro@exprimere.pl 
Tel. 507 371 000 

Pracownia 

dekoracji wnętrz 

i haftu 

Artystyczny haft 

ręczny i 

komputerowy, 

dekoracja wnętrz 

Każda sobota 

miesiąca w 

godz.10:00 - 
12:00 

Zwiedzanie 
pracowni, 
prezentacja 
techniki haftu 

Artystyczny haft 

ręczny i 

komputerowy -
warsztaty dla 

dorosłych, 

doradztwo za 
zakresie dekoracji 

wnętrz. UWAGA: 

na warsztaty 

obowiązują zapisy 

Agata 
Puchalska 

ul. 

Słowackiego 

7, Otrębusy 

(Gmina 

Brwinów) 

agatka.puchalska@wp.pl 
Tel. 516 103 740 

http://www.exprimere.pl/
mailto:biuro@exprimere.pl
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Biblioteka 
Publiczna w 
Brwinowie im. W. 
Wernera 

Warsztaty – 

rękodzieło, robótki 

ręczne ( szydełko, 

druty, decoupage, 
projektowanie i 
wykonywanie 

biżuterii oraz 

galanterii z 

różnych 

materiałów, itp. ) 

Ostatni czwartek 

miesiąca w godz. 

17:00 - 19:30  

Zwiedzanie 
Biblioteki dla 

dzieci i dorosłych. 

Promocja zbiorów 

tematycznych o 
sztuce ludowej. 

Warsztaty – 

rękodzieło, robótki 

ręczne ( szydełko, 

druty, decoupage, 
projektowanie i 
wykonywanie 

biżuterii oraz 

galanterii z 

różnych 

materiałów, itp. ) 

Zwiedzanie 
biblioteki, 

wypożyczalnia i 

czytelnia dla 

dorosłych, dzieci i 

młodzieży, Galeria 

Artystyczna „Na 

Górce”, warsztaty 

rękodzielnicze 

Grażyna 

Nowocień 

BP - Filia w 

Otrębusach, 

ul. Wiejska 1, 

Otrębusy 

(Gmina 

Brwinów).  

bibliotekaotrebusy@poczta
.onet.pl, 

Tel: 22 758-50-79,  kom. 

608 078 126 

Olga Cieślak Batik, akwarela, 
tusz, ebru - 
barwienie papieru 

30 maja w godz. 
16:00 - 19:00 

Warsztaty z 
tworzenia 

notesów, książek 

artystycznych dla 

młodzieży i 

dorosłych 

Batik, akwarela, 
tusz, ebru - 
barwienie papieru. 
UWAGA: na 
warsztaty 

obowiązują zapisy 

Olga Cieślak ArtWilk - 
Pracownia 
Malarstwa 
Artystycznego
, ul. 
Grodziska 18, 
Owczarnia 
(Gmina 

Brwinów)  

olgacek@gmail.com 
Tel. 790 680 408 

Galeria Sirke 
Borzymowski Art 

Malarstwo i 

rękodzieło 

Drugi wtorek 

miesiąca w godz. 

15:00 - 17:00 

Zwiedzanie galerii 
artystycznej  

Malarstwo i 

rękodzieło 

Sirke 
Borzymowski 

(także jęz. 

niemiecki) 

ul. Wiewiórek 

76, 

Brwinów 

sirkeborzymowski@gmail.c
om 
Tel. 607 508 872 

mailto:bibliotekaotrebusy@poczta.onet.pl
mailto:bibliotekaotrebusy@poczta.onet.pl
mailto:olgacek@gmail.com
mailto:sirkeborzymowski@gmail.com
mailto:sirkeborzymowski@gmail.com
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Rodzinna 
Autorska 
Pracownia 
ARTEFAKT 

Witraż, malarstwo, 

techniki mieszane 

Trzecia niedziela 

miesiąca w godz. 

10:00 - 14:00 

Zwiedzanie 
pracowni i galerii 

Warsztaty 
indywidualne i 
grupowe dla 

młodzieży i 

dorosłych  - 

witraż, malarstwo, 

techniki mieszane 

UWAGA: na 
warsztaty 

obowiązują zapisy 

Piotr 

Łukasiewicz 

ul. Borsucza 
46, 
Podkowa 

Leśna 

www.podkowapracownia.c
om 
piotr.lukasiewicz@wp.pl 
Tel. 505 370 679 

INSPIRATORNIA 
- Pracownia 

Działań 

Twórczych 

filc, quilling, 
tkactwo, 

szydełkowanie, 

obręcze 

dziewiarskie, 

zajęcia muzyczne 

Druga niedziela 

miesiąca w godz. 

10:00 - 12:00 

Zwiedzanie 
pracowni i 
miniwarsztaty 

Warsztaty dla 

grup i osób 

indywidualnych, 

młodzieży i 

dorosłych. Zajęcia 

muzyczne i 
tworzenie 

instrumentów 

także dla dzieci. 

UWAGA: na 
warsztaty 

obowiązują zapisy 

Agnieszka 
Krzysiak, 
Katarzyna 
Cyrn-
Sawicka 

ul. Graniczna 

3, Milanówek 

a.krzysiak_xl@wp.pl 
Tel. 609 514 610 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.podkowapracownia.com/
http://www.podkowapracownia.com/
mailto:a.krzysiak_xl@wp.pl

