
 

 
5 listopad 2022 r. (sobota) 

na Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym w Wieżycy 

 
Wiele osób zaczyna przygodę z malarstwem od innych farb, by w końcu dojrzeć do 

zainteresowania olejami. Wtedy pojawia się problem – jak zacząć? Jak się w tym połapać? 
Wiedza wydaje się niepewna i rozproszona.  

Na ASP za późno, a w Internecie nie wiadomo komu ufać.  
Dlatego przygotowaliśmy ofertę warsztatów na uzupełnienie tej luki. 

Po prostu, nauczysz się, jak malować farbami olejnymi.  
 

 

Zajęcia poprowadzi:  

Halina Julia Krzewniak – Prezes Stowarzyszenia Twórców                          
i Animatorów Kultury „TAK” w Lęborku. Pedagog i plastyk                             
z wykształcenia. Uczestniczka wielu krajowych i międzynarodowych 
plenerów i wystaw zbiorowych, a także dwóch własnych wielkich 

prezentacji retrospektywnych.  

Zajmuję się malarstwem olejnym i akrylowym. Interesuje się aranżacją 
wnętrz oraz scenografią. Tworzy elementy wystroju, które można było 
podziwiać m.in. na pokazie mody w Kinie FREGATA w Lęborku oraz 

szeroko rozumiane rękodzieło: aplikacje, filcowanie igłą, biżuteria, pisanki wieńce, zdobienie 
przedmiotów użytkowych.  

Laureatka nagród w dziedzinie malarstwa (w tym Stypendium Stefana Morawskiego - 

twórcy środowiska art. Słupska). Organizatorka Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego 

„Wybierz Lębork" oraz wiosennego i jesiennego Salonu Wystawowego. Uhonorowana 

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność oświatową i kulturalną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty malarstwa olejnego 

dla poczatkujących 



 

 
Termin:                    5 listopad 2022 (sobota) od 10:00-18:00 

Miejsce:    Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy  

 

Koszt:                            320 zł za udział w warsztatach.  
                                        Minimum 12 uczestników. 

  

 

 

Warsztaty trwają: 

godz. 10.00 do 18.00. 

 

W cenie zapewniamy uczestnikom: 

• pełne wyżywienie (obiad, kawa, deser);  

• opiekuna warsztatów; 
• instruktora; 

• podstawowe materiały do malowania (farby, pędzle, paleta, podobrazia, sztalug i inne 

materiały); 
• zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach.   

 

 

Uczestnicy – przywożą ze sobą odzież ochronną (np. fartuch, itp.) przydatną podczas zajęć 
warsztatowych. 

Warsztaty odbędą się wówczas, gdy będzie minimum 12 uczestników. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE 



 
ZGŁOSZENIA 

 

    

Prosimy osoby zainteresowane o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się 
pod linkiem 

 

https://forms.gle/5wbKnLJMhMEsnU5P8 
 

do dnia: 28.10.2022r. 

 

Zasady rekrutacji: 

1. Decyduje kolejność zgłoszeń  
 

Po otrzymaniu telefonicznej lub e-informacji zwrotnej o przyjęciu na warsztaty prosimy                 

o dokonanie wpłaty w wysokości 320,00 zł w ciągu dwóch dni. 
 

Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe o nr:  

26 1160 2202 0000 0000 4746 3115 

w tytule wpłaty należy wpisać „OLEJ – imię i nazwisko”                                                     

Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 50% wpłaty (tzw. wpisowego) za udział 
w sesji warsztatowej w przypadku rezygnacji przez uczestnika na 3 dni przed terminem 

zajęć. W terminie krótszym niż 3 dni - 100% wpłaty za warsztaty. 

 

 

KONTAKT 

   

Kaszubski Uniwersytet Ludowy 

Wieżyca 1, 83-315 SZYMBARK                

 

Koordynator zadania – Agnieszka Gleinert-Pobłocka,  
nr tel. 536 760 710,  

email: agnieszka.gleinert-poblocka@kul.org.pl 

 

https://forms.gle/5wbKnLJMhMEsnU5P8
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