
 

 

 

11 marca 2023r. (sobota) 

na Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym w Wieżycy.  
 
 

Czym jest filcowanie na sucho? 

Magią, chwilą odpoczynku. 
Tworzeniem cudownych wzorów za pomocą cienkiej jak puch wełny. 

Radością ze starych rzeczy przyjmujących nową twarz. 
Satysfakcją z realizacji swoich pomysłów. 

Zajęciem, które ukołysze zszarpane nerwy i pozwoli przetrwać długie 
deszczowe wieczory. 

Jest sposobem na relaks 
 

Zajęcia poprowadzi:  
Agnieszka Gleinert-Pobłocka  
- Zawodowo - animatorka społeczno – kulturalna. Poza pracą - Jedna ze współzałożycieli/cielek Stowarzyszenia „Kaszubski Zakątek” w Kaplicy oraz Prezes i założycielka Koła Gospodyń 
Wiejskich PIOTROWIANIE z Piotrowa (gmina Somonino). Członkini grupy nieformalnej – Wiejska Kuźnia Pamięci „Szady Buk”, która organizuje wydarzenie Szady Buk – Potańcówka w 
lesie. Prywatnie - mama czterech synów i księżniczki. Uwielbia jeździć motocyklem. Zajmuje się też różnym rękodziełem, ale 

"filcowanie na sucho" to jej oczko - to pasja od kilku lat. Czaruje piękne wzory na szalach, torebka i itp. 
 

 Udział w warsztatach będzie szczególną okazją przeżycia, wespół 
z artystkami, szczególnych chwil w odtwarzaniu często już zapomnianych technik, wzorów, kompozycji, itp.  

 

 

 

 

WARSZTATY  

Filcowania na sucho  



                                                                                                                        

 

 

Termin:                   11 marca 2023r.  (sobota) 

 

Miejsce:    Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy  

 

Koszt:                       270 złotych za udział w jednodniowych warsztatach  

                                   Minimum 12 uczestników. 
 

Warsztaty trwają: 
 w sobotę godz. 10.00 do godz. 18.00. 

 

W cenie zapewniamy uczestnikom: 

• opiekuna warsztatów; 
• instruktora; 

• podstawowe materiały do filcowania (filcowe torebki, igły, wełny itp.); 
• poczęstunek (obiad, kawa, deser); 

 

ZGŁOSZENIA 

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

 

https://forms.gle/j3kJx1HB3RNgBmhj8 

do dnia: 6.03.2023r. 

 

Zasady rekrutacji: 1. Decyduje kolejność zgłoszeń 

 

Po otrzymaniu telefonicznej lub e-informacji zwrotnej o przyjęciu na warsztaty prosimy o dokonanie wpłaty w wysokości 270,00 zł w ciągu dwóch dni. Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe. 

 

Dane do przelewu 

Odbiorca: Kaszubski Uniwersytet Ludowy  

Konto nr: 26 1160 2202 0000 0000 4746 3115 Adres odbiorcy: Wieżyca 1, 83-315 Szymbark Tytuł przelewu: „FILC – 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. 

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE  

https://forms.gle/j3kJx1HB3RNgBmhj8


                                                                                                                        

 

 

KONTAKT 

Kaszubski Uniwersytet Ludowy Wieżyca 1, 83-315 SZYMBARK 

Koordynator zadania 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


