
Harmonogram warsztatów 

RĘKODZIEŁO I DECOUPAGE NA KANIÓWCE - PIASEK
WTORKI - godz.17.00-19.00

Koszt zajęć 30zł

DATA TEMAT OPIS

I SEMESTR 8 zajęć

14
PAŹDZIERNIK

Obraz decoupage z 
efektem koronki.

Wykonamy piękny obraz z 
motywem decoupage oraz 
zaskakującym efektem koronki.

28
PAŹDZIRENIK

Cd. Obraz decoupage z 
efektem koronki.

Wykonamy piękny obraz z 
motywem decoupage oraz 
zaskakującym efektem koronki.

10
LISTOPADA
poniedziałek

Bombki decoupage Wykonamy piękne ozdoby 
świąteczne w postaci bombek 
zdobionych decoupage

25 
LISTOPADA

Bombki zdobione 
od środka decoupage.

Ozdobimy bombki świąteczne 
wykonane z plexi techniką 
decoupage od środka. 



9 
GRUDNIA

Kompozycja świąteczna 
w doniczce

Od podstaw wykonamy 
dekorację świąteczną w formie 
drzewka bożonarodzeniowego w
doniczce decoupage

*zdjęcie przedstawia podobną pracę, jednak
na zajęciach wykonamy nieco inny projekt

16 
GRUDNIA

Cd. Kompozycja 
świąteczna w doniczce

5
STYCZEŃ
poniedziałek

Naczynie szklane  
decoupage ze złoceniami.

Ozdobimy szklany przedmiot za 
pomocą decoupage z papierem 
ryżowym, serwetką oraz 
specjalnymi złoceniami i 
reliefami. Wykonamy piękny 
talerz lub lampion.

* Na zdjęciu lampion wykonany tą techniką

20 
STYCZEŃ 

Cd. Naczynie szklane  
decoupage ze złoceniami.

II SEMESTR 12 zajęć

17
LUTY

Technika cukrowa w 
decoupage – komplet 
wieszak z obrazkiem.

Ozdobimy wieszak ubraniowy 
zaskakującą techniką cukrową i 
motywem decoupage oraz 
wykonamy obrazek z 
wykorzystaniem tej techniki.

24 
LUTY

Cd. Technika cukrowa w 
decoupage – komplet 
wieszak z obrazkiem



10
MARZEC

Pisanki decoupage. Zaprojektujemy samodzielnie 
formę dekoracji i ozdobimy dużą
pisanką styropianową techniką 
decoupage, spękaniami i 
cieniowaniami pittorico – 
wielokolorowymi.

24 
MARZEC

Kompozycja wielkanocna Wykonamy kompozycję o 
tematyce wielkanocnej z 
elementami decoupage i innymi 
ozdobami.

31
MARZEC

Wiosenna patera 
decoupage.

Ozdobimy szklany talerz 
spękaniami jednoskładnikowymi
i decoupage „na odwrót”. 
Powstanie bardzo dekoracyjny, a

14 
KWIECIEŃ

Cd. Wiosenna patera 
decoupage



jednocześnie praktyczny 
przedmiot, który można 
wykorzystać jako talerz na 
łakocie.

28 
KWIECIEŃ

Doniczka shabby chic Wykonamy piękną ozdobną 
doniczkę za pomocą techniki 
shabby chic i szablonów.

12
MAJ

Wielobarwne cieniowanie
powierzchni – efekt 
marmuru.

Wykonamy obraz decoupage z 
efektem marmuru. Nauczymy się
ciekawego cieniowania 
powierzchni oraz uzyskiwania 
efektu powierzchni marmurowej 
na desce.

26 
MAJ

Cd. Wielobarwne 
cieniowanie powierzchni 
– efekt marmuru.

9
CZERWIEC

Lampion decoupage. Wykonamy piękny lampiony z 
kielicha. Wykorzystamy do tego 
papier ryżowy w kilku kolorach, 
zwykłe serwetki oraz reliefy. 

23 
CZERWIEC

Cd. Lampion decoupage.



30
CZERWIEC

Transfer w decoupage – 
tabliczka z napisem.

Wykonamy tabliczkę w 
ciekawym kształcie, którą można
zawiesić przed wejściem do 
domu lub na drzwi, z dowolnym 
napisem, za pomocą transferu i 
techniki decoupage

RAZEM 20 zajęć /30zł/zajęcia
płatność:
całość – 600zł
I sem. – 240zł / I rata 120zł do 14.10, II rata do 9.12 /
II sem. – 360zł / I rata do 17.02, II rata do 28.04 /

Umowę na zajęcia podpisują Państwo na semestr, natomiast płatność uiszczamy
według wytycznych wyżej. Umowę należy podpisać z Pszczyńskim Centrum

Kultury i tam wpłacić pieniądze za zajęcia.

Sylwia Michalska

Decoupage na Kaniówce 
w tym sezonie organizowany jest we współpracy z Pszczyńskim Centrum Kultury, 
prowadzącą zajęcia pozostaje w dalszym ciągu Sylwia Michalska. 

Na warsztaty obowiązują zapisy. 
Zapraszamy wszystkie zainteresowane zajęciami osoby, ponieważ będzie można uzyskać
wszelkie informacje, porozmawiać z prowadzącą oraz zapisać się na zajęcia.
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