Artystyczne Warsztaty Rękodzieła z Wiórków Drewna Osikowego
„Nowoczesne wiórkarstwo”
dla
dzieci i młodzieży

Osikowe warsztaty są niebanalną formą edukacji, rozwoju kreatywności i zdolności
manualnych poprzez zabawę skierowaną do dzieci i młodzieży.
Technika tworzenia z osikowego łyka, to polska tradycja, która powstała w XIX wieku na
Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Całkowicie naturalny, delikatny surowiec z drewna osikowego
początkowo wykorzystywano do wyplatania kapeluszy, koszyków, mat czy dywanów. Z każdym
następnym dziesięcioleciem powstawały nowe formy, które pozwoliły na stworzenie ogromnej
kolekcji wzorów.
Dziś ogranicza nas już tylko wyobraźnia.
OFERTA SZCZEGÓŁOWA WARSZTATÓW:
1. MIEJSCE - warsztaty odbywają się w siedzibie Osikowej Doliny, 42-350 Koziegłowy ul.
Żarecka 52.
2. DLA KOGO - zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku szkolnym.
3. ILOŚĆ UCZESTNIKÓW - max. 100 – min. 17 dzieci. W przypadku gdy w warsztatach
będzie uczestniczyło mniej dzieci, zamawiający zobowiązany jest pokryć koszt brakujących
osób.
4. CZAS – warsztaty trwają 3 godziny zegarowe ( 180 min.).
5. TERMINY - warsztaty prowadzone są w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od
8:00 do 16:00. Terminy zajęć w innych dniach i godzinach ustalane są indywidualnie.
6. REZERWACJA - w celu ustalenia terminu warsztatów wymagana jest wcześniejsza
rezerwacja, należy skontaktować się mailowo: warsztaty@osikowadolina.pl
lub telefonicznie: tel. 34 366-14-95 / 535-595-695.
7. KOSZT WARSZTATÓW Z WIÓRKÓW DREWNA OSIKOWEGO:
a. 30,00 zł brutto od uczestnika (dziecka) w przypadku rezerwacji do 30-09-2019 r.
b. 33,00 zł brutto od uczestnika (dziecka) w przypadku rezerwacji od 01-10-2019 r.
8. KOSZT POSIŁKU - cena za posiłek wynosi 12,00 zł brutto od uczestnika.
9. OPIEKUNÓW - zapraszamy do bezpłatnego udziału w warsztatach i posiłku (1 opiekun na
10 dzieci bezpłatnie, dodatkowe osoby mogą uczestniczyć w warsztatach odpłatnie).
10. PŁATNOŚCI – nie przyjmujemy zaliczek i przedpłat. Istnieje możliwość wystawienia FV z
odroczonym terminem płatności.
11. ZAPEWNIAMY - surowiec, narzędzia i opiekę instruktorów w czasie trwania warsztatów.
12. PRACE - wykonane w trakcie warsztatów Uczestnicy zabierają ze sobą.
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Całoroczna tematyka warsztatów obejmuje:
• Wesołe, wiosenne ozdoby Wielkanocne
• Pachnące słońcem kwiaty na Dzień Mamy czy Dzień Babci
• Kolorowe postacie z dziecięcego świata bajek i osikowe ZOO
• Wyjątkowe, ekologiczne dekoracje Bożonarodzeniowe
Oferta zawiera ponad 40 programów podzielonych na bloki tematyczne. Każdy program, to
propozycja dwóch wzorów, które uczestnicy własnoręcznie wykonają w trakcie zajęć. Zajęcia
trwają 3 godziny zegarowe. Ponadto wszyscy mają możliwość bliższego poznania historii tej
zapomnianej, pięknej polskiej tradycji. W trakcie warsztatów uczestnicy zobaczą jak powstają
tradycyjnie osikowe wiórki za pomocą hebla. Poczują zapach i dotyk świeżo struganego drewna.
Uczestnicy przez cały czas warsztatów są pod opieką instruktorów z Osikowej Doliny,
którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w tworzeniu dekoracji z wiórków osikowych oraz w
prowadzeniu zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W siedzibie Osikowej Doliny, gdzie odbywają
się warsztaty uczestnicy mają udostępnioną salę ekspozycyjną. Znajdują się tam oryginalne wzory
wyrobów z wiór drewna osikowego. Dzieci i dorośli mogą zanurzyć się w świecie osikowych
dekoracji, gdzie czekają na nich duże Anioły, osikowa pani Sowa gąsienica Zuzia, zając Ryszard i
wiele innych postaci. Podczas warsztatów można dokonać zakupu osikowych pamiątek w naszym
sklepiku.
W sezonie od kwietnia do końca października zapraszamy na ogniska z pieczonymi
kiełbaskami, chrupiącym pieczywem, świeżymi warzywami oraz herbatką gdzie nasi Goście mają
do dyspozycji letni ogród pełen zieleni, kolorowych motyli i kwiatów. Na terenie ogrodu są stoły i
ławki pod namiotem, który chroni w przypadku drobnego deszczu czy palącego słońca. Mali
uczestnicy mają do dyspozycji koce i piłki, linę do przeciągania, tablicę kredową, worki do
skakania i chusty animacyjne. Czas na ogrodzie można spędzać na zabawie, podglądaniu życia
biedronek lub leniuchowaniu na kocyku w promieniach ciepłego słoneczka.
Surowiec jakim jest drewno osikowe jest bezpieczny dla alergików, nie jest alergenem.
Nowoczesne wiórkarstwo jest techniką rękodzielniczą, dlatego w trakcie warsztatów nie są
używane skomplikowane i niebezpieczne narzędzia, urządzenia elektryczne czy maszyny. Proces
tworzenia jest bezpieczny, a stopień trudności dopasowany do możliwości manualnych
uczestnika warsztatów w wieku od 6-ciu lat.
Oprócz wykonanych własnoręcznie wspaniałych dekoracji uczestnicy zabierają ze sobą
niezapomniane wrażenia i pozytywną energię jaką daje czas spędzony w świecie kolorowych
osikowych płatków. Nasze warsztaty będą niezwykłą atrakcją każdej wycieczki szkolnej ze
względu na możliwość bliskiego kontaktu z tą wyjątkową techniką rękodzielniczą, która poza
rejonem Koziegłów nie występuje nigdzie indziej na świecie. Osikowe ozdoby, które uczestnicy
zabiorą ze sobą do rodzinnych domów jeszcze przez długie miesiące będą przypominały o
zorganizowanej przez Państwa wspaniałej wycieczce.

Zapraszamy :)
Zespół Osikowej Doliny
Kontakt i rezerwacje:
e-mail warsztaty@osikowadolina.pl
tel. 535-595-695 / 34 366-14-95
www.osikowadolina.pl
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PROGRAMY WARSZTATÓW Z WIÓRKÓW OSIKOWYCH

Pod każdym zdjęciem kryją się propozycje, prosimy o wybór jednego programu.

Zaufali nam:

Urząd Marszałkowski Starostwo Powiatowe Prezydent miasta
Katowice
w Bełchatowie
Częstochowy

Urząd Miasta
CZOT
w Sosnowcu w Częstochowie

„METIS”
w Katowicach

RODN „WOM”
w Częstochowie

Przedszkola, Szkoły, Domy Kultury, WOM-y, WTZ-ty i DPS-y min. z:
Bełchatowa, Będzina, Białegostoku, Białego Kościoła, Bielska Białej, Biłgoraju, Bydgoszczy, Bytomia,
Brzeszcza Boru, Chorzowa, Czechowic-Dziedzic, Czeladzi, Częstochowy, Dąbrowy Górniczej, Dłużca, Gidel,
Gliwic, Gomunic, Imielina, Inowłodza, Jastrzębia Zdroju, Jaworzna, Kalet, Kamieńska, Katowic, Kęt, Kielc,
Kleszczowa, Kluczborka, Kłobucka, Knurowa, Kobieli Wielkich, Kochcic, Konopisk, Koszęcina, Koziegłów,
Krakowa, Krzeszowic, Krzeszowa, Krzykawy, Lasowic Małych, Legionowa, Lędzin, Lgoty Wielkiej, Ligoty
Woźnickiej, Lubecka, Lublina, Lublińca, Łaz, Łobodna, Łodzi, Makowa, Malborka, Międzyrzecza Podlaskiego,
Mikołowa, Mysłowic, Myszkowa, Myślenic, Nowego Sącza, Ogrodzieńca, Olkusza, Olsztyna, Opola,
Ornontowic, Osieka, Ostrowy, Oświęcimia, Orzesza, Pacanowa, Pajęczna, Panek, Paniówek, Piekar Śląskich,
Pławna, Płocka, Polkowic, Poraja, Poręby, Pszczyny, Puław, Radomska, Radzionkowa, Rędzin, Rudołowic,
Rogowa, Rogoźnika, Rudy Śląskiej, Rybnika, Rzejowic, Rzerzęczyc, Rzeszowa, Sandomierza, Sarnowa,
Siemianowic Śląskich, Siewierza, Sochaczewa, Sosnowca, Strzelec Opolskich, Strzyżowic, Szczekocin,
Szczercowa, Świętochłowic, Świnic Warckich, Tarnowskich Gór, Tarnowa, Tarnowa Opolskiego, Truskolasów,
Trzebini, Tucznawy, Tworoga, Tychów, Uniejowa, Ustronia, Wałbrzycha, Warszawy, Wielunia, Wierzchowiska,
Wisły, Wojkowic, Wojkowic Kościelnych, Wrocławia, Zabrza, Zawiercia, Zielonek, Żarek, Żor i Żywca.
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W OSIKOWEJ DOLINIE:

SZANUJEMY LUDZI,
ROŚLINY I ZWIERZĘTA

BAWIMY SIĘ

UŚMIECHAMY SIĘ

ROZMAWIAMY

INSPIRUJEMY

LUBIMY DOBRĄ
ATMOSFERĘ

CHWALIMY

SEGREGUJEMY
ŚMIECI

MAMY CZAS
DLA KAŻDEGO

DBAMY O CZYSTOŚĆ

EDUKUJEMY

KOCHAMY ZIEMIĘ

Referencje:
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