
 

 

 

18 marca 2023r. (sobota) 

na Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym w Wieżycy.  
 

Chcesz nauczyć się robić na drutach? 

Albo może już kiedyś robiłaś, tylko chciałabyś sobie tę sztukę przypomnieć?  

Ten warsztat jest właśnie dla ciebie! 

Dzierganie na drutach przy odrobinie wprawy uspokaja ciało i duszę, relaksuje.  
Spróbuj a przekonasz się, że to łatwe! 

 

 

Zajęcia poprowadzi:  
Hanna Mówka- Była nauczycielka plastyki i języka francuskiego. Wielokrotna uczestniczka słynnych Wieżyckich plenerów rękodzielniczych w dziedzinie malarstwo olejne. Zawodowo już 
Emerytka. Prywatnie - mama dwójki dzieci.  
O sobie: „Pochodzę z Gdyni i mam korzenie trochę Poznańskie a trochę Mazowieckie.  Mając 5 lat podpatrując swoją babcię Milę, 
poprosiłam, żeby mi pokazała, jak się dzierga. I tak to się zaczęło…  

Zawsze dziergałam dla przyjemności. Robienie na drutach bardzo 

mnie uspokaja. Wzory wymyślam sobie na bieżąco lub biorę 
schematy z internetu. Najwięcej satysfakcji przynosi mi robienie swetrów na drutach. 
Często mieszam pracę na szydełku i drutach, żeby nadać wielokolorowość i 
wzorzystość. Nikt w rodzinie nie kupuje swetrów w sklepie, bo po co? 

Zrobiłam sobie nawet sukienkę do ślubu cywilnego (kiedyś były dwa śluby). 
Oczywiście nie zrobiłam profesury z dziergania ale codziennie poszerzam swoją wiedzę 
którą bardzo chętnie się z Wami podzielę! 
Lubię wszystkie działania plastyczne. We wszelkich zajęciach tego typu prowadzonych 
w KUL chętnie uczestniczę i sprawiają mi mnóstwo radości”. 

 

 

 

 

 

 

WARSZTATY  

Dziergania na drutach dla początkujących  



                                                                                                                        

 

 

Termin:                   18 marca 2023r.  (sobota) 

 

Miejsce:    Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy  

 

Koszt:                       220 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 dziergania (wełny, druty itp.); 

• poczęstunek (dwudaniowy obiad, deser, kącik kawowy); 

 

ZGŁOSZENIA 

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

 
https://forms.gle/hKe6KnsSFFnTWDGF6 

do dnia: 13.03.2023r. 

 

Zasady rekrutacji: 1. Decyduje kolejność zgłoszeń 

 

Po otrzymaniu telefonicznej lub e-informacji zwrotnej o przyjęciu na warsztaty prosimy o dokonanie wpłaty w wysokości 220,00 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: „WEŁNA – 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/hKe6KnsSFFnTWDGF6


                                                                                                                        

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


