
ZRÓB SOBIE DZIEŁO: rzemiosło wystawia się na widok
– popołudnie z rękodzielniczkami

(część wydarzenia „Siłaczki, wizjonerki, aktywistki. O współczesnych
rzemieślniczkach w działaniu”, 25-27 września)

Nadbałtyckie Centrum Kultury
25 września (niedziela), 14.00-18.00

wstęp wolny

W  ramach  niedzielnej  części  projektu  „Siłaczki,  wizjonerki,  aktywistki.  O  współczesnych
rzemieślniczkach w działaniu” spotkamy się z artystkami i rękodzielniczkami z Pomorza, Warmii i
Szwecji.  W  Ratuszu  Staromiejskim  zaprezentują  one  swoje  prace  oraz  zaproszą  na  serię
mikrowarsztatów i pokazów. Będzie można sprawić sobie coś pięknego.

Więcej:  https://www.nck.org.pl/pl/wydarzenie/5642/zrob-sobie-dzielo-rzemioslo-wystawia-sie-na-
widok-creative-waves-baltic-sisterhood

Sylwetki wystawczyń i opis ich działań w ramach wydarzenia:

ILONA DZIERZĘCKA (Brushes  with  Love)  wprawdzie  z  wykształcenia  jest  matematyczką,
a w jej  rodzinie nie ma tradycji  rzemieślniczych...  A jednak – w jej  życiu najpierw ważne były
szydełko i  druty,  potem koronka czółenkowa i  klockowa, następnie haft  strukturalny i w końcu
tradycyjne szczotkarstwo, którym zajmuje się od 6 lat. 
Prowadzi Brushes with Love – maleńką manufakturę, w której powstają ręcznie robione szczotki
i szczoteczki do pielęgnacji włosów i brody czy do suchego masażu twarzy i ciała. Każda szczotka
nawleczona jest ręcznie najwyższej jakości naturalnym włosiem zgodnie z regułami tradycyjnego
szczotkarskiego  rzemiosła.  Część  szczotek  zdobiona  jest  przez  artystów,  część  opraw  zaś
zachowuje naturalne usłojenie drewna – są tylko polerowane i olejowane. W ten sposób powstają
piękne  i  doskonałe  kosmetycznie  szczotki,  które  w  codziennym  użytkowaniu  cieszą  jakością,
trwałością i estetycznym wyglądem.
W internecie Ilonę i jej nawlekane z miłością szczotki znajdziecie tu www.brusheswithlove.eu i tu
www.instagram.com/brushes_with_love i jeszcze tu www.facebook.com/brusheswithlove.

W ramach „Zrób sobie dzieło: rzemiosło wystawia się na widok” Ilona zaprezentuje swoje ręcznie
wyrabiane szczotki.

BEATA GRUDZIECKA (ceramika malborska) – geografka, ceramiczka, muzealniczka, badaczka,
edukatorka, rękodzielniczka. Od 2014 roku prowadzi na Żuławach badania terenowe dotyczące fliz
holenderskich występujących na tym terenie. Wiedzą o flizach, czyli zdobionych płytach, którymi
wykłada się ściany lub podłogi dzieli się od kilku lat na na profilach „Żuławskie inspiracje” oraz
„Flizy  w  Polsce”  na  FB.  W  ramach  różnych  projektów  twórczo  współpracuje  z  polskimi
i holenderskimi ośrodkami.
Więcej: ceramikamalborska.pl oraz strony FB: „Żuławskie inspiracje” oraz „Flizy w Polsce”.

W ramach „Zrób sobie dzieło: rzemiosło wystawia się na widok”  Beata poprowadzi warsztaty
tworzenia biżuterii z flizowymi motywami oraz zaprezentuje swoje rękodzieło.

https://www.facebook.com/brusheswithlove
https://www.instagram.com/brushes_with_love/
http://www.brusheswithlove.eu/


KOŁO  GOSPODYŃ  WIEJSKICH  LALKOWY –  Koło  z  Lalkowych  ma  nie  tylko  bogatą
historię (powstało już w 1931 roku!), ale i równie bogatą teraźniejszość. KGW promuje kulturę
kociewską:  smakując  jej  tradycyjne  potrawy,  malując  jej  tradycyjne  wzory,  propagując  użycie
języka kociewskiego. Członkowie i członkinie koła reprezentują gminę na konkursach, wystawach
i imprezach w okolicy i daleko poza jej granicami.

W ramach „Zrób sobie dzieło: rzemiosło wystawia się na widok” Koło zadba, żeby nikomu nie
burczało w brzuchu! W sprzedaży będą m.in. własnoręcznie przygotowane ciasta, kawa i tradycyjne
pajdy chleba ze smalcem i ogórkiem.

NATALIA KOVALYSHYNA – Ukrainka z urodzenia, mieszkanka Gdańska z wyboru. Wieloletnia
pedagożka  i  nauczycielka,  koordynatorka  do  spraw  uczniów  z  doświadczeniem  migracyjnym,
gdańska wolontariuszka, członkini dwóch kadencji Rady Imigrantów i Imigrantek przy Prezydencie
Miasta  Gdańska,  dyplomowana  mistrzyni  sztuki  ludowej.  Haftem zainteresowała  się  w  szkole
podstawowej, uczyła się go od nauczycielki techniki oraz od mamy i siostry. Swoje umiejętności
doskonaliła  między innymi w szkole artystycznej.  Dziś  uczy młodszych i  starszych ozdabiania
serwet, obrusów, pościeli, a nawet garderoby.

W  ramach  „Zrób  sobie  dzieło:  rzemiosło  wystawia  się  na  widok” Natalia  poprowadzi
mikrowarsztaty z tworzenia haftowanych ozdób oraz zaprezentuje swoje rękodzieło.

KATARZYNA MAGIEROWSKA – hafciarka, której haft powiślański towarzyszy od dzieciństwa
– pierwszy kurs odbyła w świetlicy w Gniewskim Polu jako dwunastolatka. Dziś jest członkinią
Stowarzyszenia Twórców Ludowych i sama prowadzi kursy i warsztaty hafciarskie. Kilka z nich
poprowadziła w ramach naszej polskiej odsłony „Creative Waves”.
Oprócz wykonywania haftów jej wielką pasją jest poszerzanie wiedzy o historii tego rękodzieła.
Czerpie ją od starszych mieszkańców Powiśla oraz z powiślańskich instytucji kultury. Regularnie
prowadzi warsztaty rękodzielnicze, uczestniczy w jarmarkach i pokazach.

W  ramach  „Zrób  sobie  dzieło:  rzemiosło  wystawia  się  na  widok”  Kasia  wspólnie
z reprezentantkami Kwidzyńskiego Centrum Kultury pokaże, jak wykorzystać powiślańskie wzory
haftów  do  namalowania  ozdób  na  elementach  odzieży  oraz  zaprezentuje  swoje  rękodzieło.
Koniecznie przynieście z sobą coś, co chcielibyście_chciałybyście ozdobić – koszulkę, torbę, bluzę,
a wspólnie nadamy im nowe życie.

OLENA MELNYK – z wykształcenia projektantka krajobrazu, z pasji również rękodzielniczka.
Chętnie dzieli się swoimi kreatywnymi pasjami z innymi ludźmi. Tworząc biżuterię i ozdoby, Olena
wychodzi z założenia, że każda osoba jest wyjątkowa. Od czasów starożytnych kobiety dekorowały
siebie i swoje dzieci własnoręcznie tworzonymi ozdobami. Wkładając duszę w swoją pracę, starały
się podkreślić swoją indywidualność. My też możemy.

W ramach „Zrób sobie  dzieło:  rzemiosło  wystawia  się  na  widok” Olena  poprowadzi  warsztat
tworzenia autorskiej biżuterii (możecie stworzyć z nią broszkę, pierścionek czy spinkę do włosów)
i zaprezentuje własne rękodzielnicze ozdoby.

BEATA NAWROCKA – zajmuje się różnymi formami rękodzieła.  Wykonuje kompozycje przy
użyciu jutowego sznurka,  szkła z recyklingu i  materiałów naturalnych.  Zajmuje się quillingiem



(technika  z  rodzaju  papieroplastyki),  który  wykorzystuje  do  tworzenia  obrazków  i  kartek
okolicznościowych. Mieszka w Szwecji.

W ramach „Zrób sobie dzieło: rzemiosło wystawia się na widok” Beata poprowadzi warsztaty z
quillingu oraz zaprezentuje swoje rękodzieło.

HALINA ROSA –  artystka  ludowa,  malarka,  projektantka  odzieży  silnie  związana  ze  swoim
rodzinnym Podhalem, ale również ze Skandynawią, która stała się dla niej nowym domem i nowym
źródłem inspiracji. Zaczerpnięte z natury i kultury ludowej motywy Halina wplata w projektowane
przez siebie ubrania i wzory, którymi zdobi ręcznie malowane tkaniny. W Sztokholmie rozwinęła
biznesowo swoją pasję rękodzielniczą. Tu prowadzi również magazyn internetowy „The Designer”.
W  ramach  „Creative  Waves”  Halina  prowadziła  warsztaty  malowania  tkanin  zorganizowane
w Sztokholmie przez Intercult. 
Więcej: halinarosadesign.se, @halinarosadesign (IG), thedesigner.se.

W ramach „Zrób sobie dzieło:  rzemiosło wystawia się na widok” Halina  poprowadzi  warsztat
malowania na tkaninach oraz zaprezentuje swoje ręcznie malowane chusty.

MARTA SHURPAKOVA – graficzka i ilustratorka, absolwentka Wydziału Grafiki na Akademii
Sztuk Pięknych w Gdańsku. W swojej praktyce artystycznej na pierwszym miejscu stawia proces
wyszukiwania języka wizualnego i  eksperyment.  Uczestniczka wielu wystaw zbiorowych,  m.in.
III Biennale Tkaniny artystycznej w Poznaniu. 
Martę w internecie podejrzycie tu www.instagram.com/martashurpakova, a jej prace graficzne 
znajdziecie np. tu www.behance.net/martashurpakova.

W ramach „Zrób sobie  dzieło:  rzemiosło  wystawia  się  na  widok” Marta  poprowadzi  warsztat
oparty na „punch needle”, czyli kreatywnej technice haftu, którą uwielbiają zarówno początkujący,
jak i doświadczeni twórcy. Jest to niezwykła i szybko rozwijająca się technika, z pomocą której
można wykonać np. niepowtarzalne dekoracje czy dywaniki.

STOWARZYSZENIE  KOBIET  ZGORZAŁEGO  –  członkinie  stowarzyszenia  to  dla
przyjaciół.... Zgorzałki. 

W ramach „Zrób sobie dzieło: rzemiosło wystawia się na widok” Zgorzałki będą w swojej ofercie
miały domowe ciasta oraz ręcznie robione świece.

MAGDALENA TKACZYK (Tkaczykowa)  –  rękodzielniczka  z  Kociewia  wykorzystująca  w
swoich pracach elementy lokalnego haftu. Przez lata pracowała w morzeszczyńskim urzędzie, gdzie
zajmowała się promocją gminy. Poszukując sposobów na promowanie okolicy, odkryła siłę i piękno
kociewskiego haftu, który ostatecznie stał się dla niej sposobem na życie. 
Zaczerpnięte z tradycji kociewskiej wzory Magda wyszywa na ubraniach i ozdobach, maluje na
porcelanie czy przedmiotach codziennego użytku. Jak sama mówi, lubi kontrasty, dlatego używa
wyrazistych  barw,  a  tworząc,  czerpie  z  tego,  co  ją  otacza.  Rękodzieło  jest  czasochłonne,  ale
zdaniem Magdy,  czas  poświęcony na  stworzenie  czegoś  unikatowego  współstanowi  o  wartości
przedmiotu. 
W internecie znana jest jako Tkaczykowa: tkaczykowa.pl.

W  ramach  „Zrób  sobie  dzieło:  rzemiosło  wystawia  się  na  widok” Magda  pomoże  wam

https://tkaczykowa.pl/
https://www.behance.net/martashurpakova
https://www.instagram.com/martashurpakova/


samodzielnie wykonać etnodizajnerskie malunki na porcelanowych kubkach i zaprezentuje swoje
rękodzieło.

WIESŁAWA  TOKARSKA –  kobieta  o  wielu  pasjach:  szyje,  tworzy  biżuterię,  haftuje...
Z wykształcenia  jest  technikiem  odzieży  damskiej.  Przez  20  lat  prowadziła  w  Polsce  studio
krawieckie,  gdzie projektowała i  szyła  głównie suknie ślubne i  suknie do tańca towarzyskiego.
Obecnie bardzo często filcuje szale na jedwabiu – wytwarza je z bardzo delikatnej wełny merynosa
australijskiego. Podobnej techniki używa do tworzenia biżuterii, żakietów i torebek. Wśród jej pasji
jest również robienie biżuterii przy wykorzystaniu różnych technik. 
Lista  jej  zainteresowań,  upodobań  i  pasji  jest  długa:  haft  koralikowy,  haft  matematyczny,
pergamano,  quilling,  anioły,  obrazy trójwymiarowe,  kwiaty i  biżuteria  z  zimnej  porcelany oraz
foamiranu... 
Od 19 lat mieszka w Szwecji i  to właśnie tam była jedną z prowadzących warsztaty tworzenia
autorskiej biżuterii, które wiosną Intercult zorganizował w ramach projektu „Creative Waves”. 

W  ramach  „Zrób  sobie  dzieło:  rzemiosło  wystawia  się  na  widok”  Wiesława  poprowadzi
mikrowarsztaty  tworzenia  biżuterii  z  wykorzystaniem  różnych  metod  oraz  zaprezentuje  swoje
rękodzieło.

LUCYNA  LUCY  WACHNICKA –  malarka,  ilustratorka,  fotografka,  organizatorka  wystaw,
wiceprzewodnicząca sekcji artystów malarzy zrzeszenia artystycznego ProformArt w Sztokholmie.
Jej  prace prezentowane były w ramach licznych wystaw,  znajdują się w kolekcjach w różnych
krajach, m.in. we Francji, Polsce, Szwecji, Niemczech, Nowej Zelandii oraz USA. Lucyna maluje
akwarelą, akrylem oraz tworzy kolaże techniką mieszaną. Tworzy szkice ołówkiem, fotografuje.
Szydełkuje bajkowe postaci według własnych wzorów. Tworzy również rożnego rodzaju figurki
z użyciem zimnej porcelany.

W  ramach  „Zrób  sobie  dzieło:  rzemiosło  wystawia  się  na  widok” Lucy  zaprezentuje  swoje
rękodzieło.

NATALIA ZAŁĘSKA-PYĆ (Płonka Podleśna)  –  pasjonatka  zielarstwa i  życia  na wsi,  blisko
przyrody. Zgłębia symbolikę i tradycyjne zastosowanie roślin, a swoją wiedzą dzieli się podczas
warsztatów  oraz  spacerów  botanicznych.  Tworzy  unikalne  kompozycje  utlenianych,  dziko
rosnących roślin oraz mieszanki wonnych kadzideł.  Prowadzi warsztaty dzikiej  kuchni i  dzikiej
kosmetyki. Wie, co w trawie piszczy i co z której trawy ukręcić dla smaku, zapachu i urody. 
W internecie dzieli się wiedzą i prezentuje swoje naturalne twory (miody, kadzidła, świece, olejki
etc.)  jako  Płonka  Podleśna:  plonka-podlesna.pl/.  .  Znajdziecie  ją  również  tu:
www.instagram.com/plonka.podlesna/ i tu: www.facebook.com/plonka.podlesna.

W ramach „Zrób sobie dzieło: rzemiosło wystawia się na widok” Płonka zaprezentuje swoje smużki
i kadzidła. Spotkamy się z dymem roślin kadzielniczych, który był z nami od pokoleń – dym, który
unosi  się  i  oczyszcza  powietrze,  uspokaja  i  otula.  Jego moc znały  już  nasze  prababki.  Płonka
opowie o roślinach kadzielniczych – o tym,  jakie związki są w dymie i jak prawidłowo zacząć
zabawę  w  „smużenie”.  Pokaże  też,  jak  samodzielnie  wykonać  wonne  wiązki  z  samodzielnie
zebranych wonnych kadzielnych roślin.

https://www.facebook.com/plonka.podlesna
http://www.instagram.com/plonka.podlesna/
https://plonka-podlesna.pl/

