
OFERTA WARSZTATÓW 2022

ul. Bażyńskiego 29, 80-309 Gdańsk
pracownia.bazynskiego.29@gmail.com

Pracownia Bażyńskiego 29 to miejsce, w którym dzieje się magia
współpracy i coworkingu. Niegdyś pracownia architektoniczna,
dzisiaj pracownia artystycznego rękodzieła w różnych formach.

 
Oferujemy prowadzenie warsztatów twórczych, przetwórczych
oraz edukacyjnych. Warsztaty prowadzone mogą być w języku

polskim i/lub angielskim dla wszystkich grup wiekowych
zaczynając od 6 roku życia.



DODATKOWE INFORMACJE
Pracownię tworzymy wspólnie, jako 3 małe biznesy rękodzielnicze. Tam
tworzymy, spotykamy się i nawzajem inspirujemy. 

czyli Magdalena
Okuniewska. Projektuje

i tworzy ceramiczne
cuda inspirowane

przyrodą, w tym kafle,
mozaiki i limitowane

serie biżuterii. Tworzy w
zgodzie z zasadami less

waste.

czyli Lena Majewska.
Projektuje i tworzy

ekologiczne ubrania,
które powstają z

odzyskanych
materiałów takich jak

wełna, kaszmir i
bawełna. Swoją
produkcją dba o

planetę.

czyli Iga Tobolewska.
Maluje, haftuje i

projektuje. W swoich
pracach łączy tradycje z

nowoczesnością.
Zajmuje się

tradycyjnym haftem
kociewskim. Tworzy
obrazy akwarelowe.

Uwaga! Prowadzimy warsztaty również w języku angielskim. Przy
wyborze języka angielskiego doliczamy opłatę w wysokości 100 zł do całkowitej
ceny warsztatu. Zaawansowanie i ilość obcego języka używanego podczas
warsztatów zależeć będzie od możliwości językowych grupy, a także
omawianego tematu.

Warsztaty mogą również odbywać się w naszej Pracowni w Gdańsku (ul.
Bażyńskiego 29, Oliwa) z ograniczeniem liczebności grupy do maksymalnie 10
osób + opiekun/ka. Można łatwo dojechać do nas tramwajami nr 5, 6, 12 oraz
autobusami nr 149/249 (przystanek Bażyńskiego).

Oferujemy warsztaty dla grup zorganizowanych (tj. szkoły, przedszkola, firmy),
a także dla osób i grup prywatnych (np. z okazji urodzin, rocznicy, świąt etc.).

Magdalena Okuniewska, magokuceramics@gmail.com, +48 512481506, magoku.pl
 

Lena Majewska, coolawoola@gmail.com, +48 609977228, coolawoola.com
 

Iga Tobolewska, decotyw@gmail.com, +48 508735931, decotyw.com



1. Moduł edukacyjny
Rozmowa na temat regionów Polski.
Omówienie faktów dotyczących Kociewia.
Słówka kociewskie.

2. Moduł artystyczny
Przedstawienie haftu kociewskiego i jego historii.
Wspólne rozpoznawanie kwiatów i innych elementów haftu. 
Omówienie kolorów.
Tworzenie/kolorowanie kompozycji kociewskiej.

WARSZTAT KOCIEWSKI

KOSZT 150 - 300 zł + ew. koszty dojazdu
CZAS TRWANIA 1,5 - 3 h 
GRUPA przedszkole, szkoła podstawowa do kl. 4
PROWADZĄCA Iga Tobolewska, decotyw@gmail.com, 
+48 508 735 931, www.decotyw.com

W zależności od czasu trwania, tematy warsztatów będą omawiane bardziej lub mniej szczegółowo.
Cena zależy od czasu trwania warsztatu. Czas trwania wybiera grupa, jednak minimum to 1,5 h
(czyli np. 2 godziny lekcyjne). Istnieje również możliwość wprowadzenia niewielkich zmian po
wcześniejszym ustaleniu szczegółów z prowadzącą.

Te warsztaty łączą w sobie elementy edukacyjne i twórcze. Jako Kociewianka z urodzenia,
pochodząca ze stolicy Kociewia, pokażę jak wygląda tradycyjny strój kociewski, przybliżę
geografię i historię tego regionu w przystępny sposób, dostosowany do grupy wiekowej.
Razem poznamy kilka słówek w gwarze kociewskiej, a także zobaczymy, z jakich elementów
składa się tradycyjny haft kociewski. Podczas spotkania poszukamy odpowiedzi na wszystkie
pojawiające się pytania, a także otwarcie porozmawiamy o kulturze regionalnej.

Nasz wspólny projekt twórczy będzie opierał się na pracy z elementami haftu kociewskiego w
formie rysunku. Poznamy tradycyjne barwy haftu kociewskiego, a także stworzymy razem
nową kompozycję haftu lub nadamy barwy już gotowej kompozycji (w zależności od chęci i
wieku grupy). Do wzięcia udziału w projekcie twórczym nie jest konieczne zacięcie
artystyczne - będziemy pracować na gotowych wzorach elementów haftu, więc każdy będzie
mógł spełnić się w swojej wizji wzoru kociewskiego.

Materiały edukacyjne, czyli prezentacja, karty wzorów haftu kociewskiego i karty ze słówkami
gwary kociewskiej przygotowuje i udostępnia prowadząca. Prowadząca zapewnia również
papier do rysowania.
Materiały artystyczne (do wyboru): kredki, pastele, kredki świecowe, pisaki,
ołówki, długopisy zapewnia grupa. 



KOSZT 50 zł/osoba (w tym około 30 zł za materiały)
CZAS TRWANIA 1,5 h
GRUPA 10 i więcej lat, maks. 20 osób 
PROWADZĄCA Magdalena Okuniewska,
magokuceramics@gmail.com, +48 512 481 506, www.magoku.pl

Warsztat dzieli się na trzy części:

Część pierwsza: rozmowa.
- czym jest upcycling i czym różni się od recyklingu?
- jak możemy wykorzystać upcycling w codziennym życiu i w sztuce?

Część druga: wspólne przygotowanie do warsztatów.
• wspólne przygotowanie miejsc pracy,
• tniemy gumki na bransoletki 
• mieszamy korale z różnych materiałów przy okazji rozmawiając o ich różnorodności i
pochodzeniu

Część trzecia: projektowanie i tworzenie.
• na podkładkach układamy wybrane wzory i nawlekamy na gumkę,
• mierzymy i zawiązujemy
• sprzątamy miejsca pracy

TWORZENIE BRANSOLETEK UPCYCLINGOWYCH Z
ELEMENTAMI CERAMIKI

Warsztaty te są jednocześnie edukacyjne i twórcze. Poznajemy na nich ekologiczne
podejście do tworzenia, które potem może zostać przełożone na codzienne życie. Razem
przechodzimy przez proces tworzenia biżuterii według własnego projektu. Każdy uczestnik
kończy warsztaty z własnoręcznie wykonaną bransoletką, która staje się ozdobą życia
codziennego i miłym przypomnieniem ekologicznego podejścia do życia. 

Wszystkie potrzebne materiały zapewnia prowadząca.



WARSZTAT PROJEKTOWANIA EKOLOGICZNEJ MODY

KOSZT 250 - 400 zł (w tym materiały) + ew. koszty dojazdu
CZAS TRWANIA 1,5 - 3 h 
GRUPA szkoła podstawowa i ponadpodstawowa
PROWADZĄCA Lena Majewska, coolawoola@gmail.com, 
+48 609977228, coolawoola.com

W zależności od czasu trwania oraz grupy wiekowej, warsztaty będą bardziej lub mniej szczegółowo
wprowadzać dzieci lub młodzież w temat ekologicznej mody. Cena zależy od czasu trwania warsztatu
oraz ilości użytych materiałów. Czas trwania wybiera grupa, jednak minimum to 1,5 h (czyli np. 2 godziny
lekcyjne). Istnieje również możliwość wprowadzenia niewielkich zmian po wcześniejszym ustaleniu
szczegółów z prowadzącą.

1. Moduł edukacyjny
a.   demaskujemy zasadzki tak zwanej 'szybkiej mody'
b.   opowiadamy o tym, co w modzie kochamy najbardziej
c. odkrywamy jak wygląda niezwykła metoda traktowania ubrań w duchu 'ekonomii
cyrkulacyjnej'

2. Moduł artystyczny
Tworzymy na podstawie gotowych szkiców modeli szalone kolaże wg naszych pomysłów na
ekologiczne ubrania. Kolaże będą wykonane ze skrawków materiałów udostępnionych przez
prowadzącą.
Warsztat łączy w sobie elementy edukacyjne i twórcze. Dzieci dowiedzą się jakie konsekwencje
ponosimy używając ubrań „na jeden sezon”. Będziemy wspólnie szukać rozwiązań jakie ubrania
wybierać oraz jak o nie dbać, by nam dłużej służyły. Uczestnicy dowiedzą się również jakie
materiały są najbardziej ekologiczne i jak dzielić się ubraniami, gdy już nie będą nam potrzebne.
A wszystko to w duchu ekonomii cyrkulacyjnej.
Część twórcza, to czysta zabawa projektowania. Gdzie z fragmentów materiałów uczestnicy
stworzą kolaże na gotowych sylwetkach modelowych. By na końcu opowiedzieć grupie o swoich
wyborach i zabawie.

MATERIAŁY
Każdy uczestnik dostanie sylwetkę(ki) szkicowych modeli/modelek na arkuszu A3.
Skrawki materiałów do wykonania kolaży (projektów).
Materiały zapewnia prowadząca.



1. Rozmowa
Omówienie chamsy jako symbolu, jego znaczenia, wariacji i historii.
Omówienie podstawowych zasad malowania akwarelą.

2. Tworzenie
Przegląd przykładów i inspiracji.
Wybór kolorów i symbolu.
Malowanie tła
*przerwa na schnięcie*
Malowanie symboli. 

3. Dzielenie się sobą. 
Chętni dzielą się swoją twórczością i przemyśleniami.

WARSZTAT AKWARELI - SYMBOL CHAMSY

KOSZT 55 zł/osoba (w tym ok. 25 zł materiały)
CZAS TRWANIA 2h
GRUPA 15 i więcej lat, max. 10 osób
PROWADZĄCA Iga Tobolewska, decotyw@gmail.com, 
+48 508 735 931, www.decotyw.com

Warsztat chamsy łączy w sobie spotkanie artystyczne ze spotkaniem towarzyskim i
poniekąd duchowym. Razem poznajemy symbol chamsy i jego znaczenie ochronne.
Całe spotkanie odbywa się w swobodnej atmosferze i polega na równoległych
rozmowach oraz tworzeniu własnej akwarelowej chamsy. Talent artystyczny nie jest
konieczny do wzięcia udziału w warsztacie, jednak pomoże w wykonaniu własnej
pracy.
Przy rytmach spokojnej muzyki będziemy wspólnie przechodzić przez proces
tworzenia swojego symbolu ochronnego. Na koniec, osoby chętne podzielą się swoimi
wrażeniami i przemyśleniami związanymi z przebytym spotkaniem. Rozstajemy się po
upływie ustalonego czasu i każdy wychodzi z własnoręcznie namalowaną chamsą.

Wszystkie potrzebne materiały zapewnia prowadząca.


