
 

Pracownia Rękodzieła 

Artystycznego 
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Zaprasza na zajęcia plastyczne  

w każdy wtorek o godz. 18.10  

w sali 51 w Międzynarodowym Domu 

Kultury w Międzyzdrojach 

W tym półroczu będziemy m.in. :  

filcować na mokro, wykonywać transfer na drewnie i 

poduszkach, ozdobne torebki i opakowania na prezenty, 

donice z gipsu, ozdoby z zimnej porcelany, palmy, kartki i 

ozdoby świąteczne. 

Na bezpłatne zajęcia zapraszamy osoby dorosłe oraz młodzież 

od 12 roku życia. (liczba miejsc ograniczona) 



TO JUŻ ROK PRACOWNI RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO „IMPRESJE”  

Pracownia Rękodzieła Artystycznego „Impresje” działająca przy MDK w 

Międzyzdrojach obchodzi swoje pierwsze urodziny. Została założona w styczniu w 2014 roku 

przez Annę Piecyk i Monikę Jakubowską.  

Przez rok działalności uczestniczki zajęć mogły nauczyć się różnych technik m.in.: 

quillingu, decoupage, filcowania na sucho, papierowej wikliny, karczocha, malowania na 

szkle, bombek kusudama. Instruktorki pokazały również, jak wykorzystać na pierwszy rzut 

oka niepotrzebne rzeczy i wykonać z nich oryginalne oraz przydatne ozdoby. Z plastikowych 

butelek powstawały kwiaty i motyle do gumek oraz opasek, a ze skarpet i pończoch można 

było wyczarować przepiękne maskotki dla dzieci. Wszystkie prace, które wykonały 

uczestniczki można było kupić na kiermaszu wielkanocnym i bożonarodzeniowym w MDK.  

Podczas zajęć Panie wykonały wazon techniką quillingu na licytację dla Zbyszka 

Mittelstadt. Na Dzień Dziecka uszyły maskotki, które zostały rozdane najmłodszym. Prace 

również można było nabyć 11 stycznia 2015 r. wspomagając w ten sposób 23 finał WOŚP. 

Początek roku sprzyja nowym pomysłom, których nie brakuje instruktorkom. W 

najbliższym czasie będzie można nauczyć się na zajęciach, jak wykonać osłonkę na butelkę z 

papierowej wikliny, filcować na mokro, stworzyć własnoręczne pudełko na prezenty oraz 

ozdoby z zimnej porcelany.  

Serdecznie dziękujemy Ośrodkowi Pomocy Społecznej oraz Międzynarodowemu 

Domowi Kultury w Międzyzdrojach za sfinansowanie materiałów na zajęcia. Podziękowania 

należą się również kwiaciarniom „Tulipan” i „Fiołek” w Międzyzdrojach, Pani Joli 

Nyrkowskiej oraz samym uczestniczkom.  

Zajęcia odbywają się w każdy wtorek o godz. 18.10 w Międzynarodowym Domu 

Kultury w sali nr 51. Serdecznie zapraszamy wszystkich dorosłych i młodzież od 12. roku 

życia. (liczba miejsc ograniczona) 


