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Rękodzieło artystyczne:                             
drewniane inspiracje- szkatułki na 
biżuterię, chusteczniki, metoda 
decoupage i inne techniki, ozdoby 
świąteczne, kartki okolicznościowe, 
zaproszenia 

 
 
 
1. Tworzenie to dla mnie przede wszystkim  

codzienna, artystyczna orka na ugorze. Pasja zawsze jest wielkim 

obciążeniem dla kieszeni i stosunków rodzinnych, trudno czasem 

pogodzić zwykłe, domowe obowiązki z ciągiem twórczym. To jak 

taniec na linie -boję się -ale chcę poczuć wiatr we włosach, chcę 

przemieniać swoje wizje i pomysły w realne przedmioty codziennego 

użytku lub nadać swój rys dekoracjom miłym dla oka. Jestem 

zmęczona, ale siadając do mojego hobbistycznego kącika, pozbywam 

się negatywnych emocji i każdą rzecz tworzę z radością. Dopieszczam, 

jak umiem najlepiej i wypuszczam w świat... Tak dzielę się tym 

zręcznie zrobionym szczęściem z innymi, i zawsze staram się być 

pozytywnie zakręconą "artystką-samoukiem". Jeśli ktoś chce to kupić-

to znaczy, że nie ma czego się wstydzić i trzeba robić tego więcej :-). 

 



 

 Moja pasja pozwala mi na  

 rozwój osobisty w kierunku, który znów się odradza po latach 

zachłyśnięcia się chińszczyzną. Wraca dobre, polskie rękodzieło, 

zrobione z lokalnych produktów, bazujące na lokalnych talentach, 

wieś znów się pokazuje w pięknych przedmiotach, warsztatach, 

tworzących się wsiach tematycznych. To wszystko otwiera drzwi na 

poznawanie nowych ludzi i ich pasji, na zwiedzania ciekawych miejsc, 

na naukę starych, zapomnianych technik i wzorów, na śledzenie 

nowości rynkowych związanych z hand made. Uczestniczę w wielu 

imprezach o charakterze festiwali, jarmarków czy kiermaszy. Moja 

pasja została zauważona w kraju i za granicą, współpracuję również z 

Kooperatywą 124, która wspiera lokalnych pasjonatów. Prowadząc 

artystycznego bloga jestem żywą inspiracją dla innych, zachęcam do 

szukania w sobie nieodkrytych talentów, prowadzę warsztaty z 

dziećmi, pokazuję w jaki sposób działa machina rękodzieła, gdzie 

spotkać innych twórców. Pokazuję i testuję różne techniki i materiały, 

z których tworzę szkatułki na biżuterię, deski, szafki na klucze, kartki, 

ozdabiam latarenki i tworzę jaja wielkanocne, czy też bombki 

bożonarodzeniowe. Dużo tego? Oczywiście - moja pasja to nie jeden 

sezon, to ciągnąca się latami bardzo ciężka, cierpliwa, wymagająca 

wielkiej precyzji praca, nauka i wielka radość z tworzenia.                                          

A to bywa szczęśliwie zaraźliwe - wiem o tym :-). 

  


