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Świetlik,

1

Bajkowa Ceramika, ul. Bukowa 12, 05-500 Piaseczno

2

Ceramika Bańka i Przepiórka, ul. Grzybowska 47a

Al. Solidarności 113. lok 21A, 00-140 Warszawa wejście

3

Ceramiczny kramik, ul. Ząbkowska 39a

z tyłu budynku, domofon 210, Klatka nr. 1, 7 piętro

4

Dobra Prasa, ul. Stalowa 69
DOT Manufacture, ul. Rydygiera 8 bud. 19 lok.8

6

FabLab powered by Orange, ul. Targowa 56

33

7

FOT-KA Paweł Kuśmider, ul. Tarczyńska 3a

Ursa, al. Antoniego Chruściela „Montera” 61/5
Warsztat Rzemiosł Artystycznych ,,Renesans”,
ul. Warszawska 9

8 HVILKA, ul. Częstochowska 7/9

34

Zetpety, ul. Wiktorska 22/1

9 KLITKA Atelier Galeria Cafe, ul. Stalowa 18 lok 28/29

35

Z10 STUDIO, ul. Zachariasza 10 lok. 11

10 Kolektyw111, ul. Konstruktorska 6
11 Kopuła.9 / Dom Twórczy im. A. Iwanickiego,

ul. Ustrzycka 9
12 Lumo Ceramic, ul. Erazma Ciołka 35 lok. 82
13 MadeByYou Sam pomaluj ceramikę, ul. W. Górskiego 6
14 MAKU – pracownia szkła, ul. Kozia 3/5 lok. 92B
15 Marta Puchłowska, ul. Kłopotowskiego 38/6
16 Mead Ladies, ul. Modzelewskiego 67/46
17 MedusaArt, ul. Ks. J. Popieluszki 21 lok. 316
18 moja lepa, ul. Małej Łąki 76 klatka 5 lokal 45
19 Moja Siostra Alchemicus, ul. Elsterska 8/ lokal 13
20 Naprawa Obuwia – Ryszard Witeska, ul. Inżynierska 1
21 Odnawialnia, ul. Korkowa 167
22 Pracownia ceramiczna KERAMOS – Krasińskiego 29,

ul. Krasińskiego 29 /202

1

4

Bajkowa Ceramika

Zapraszamy do świata kreatywnych zajęć dla dzieci i dorosłych. W małych grupach, pod opieką oddanych instruktorów tworzymy przyjazną atmosferę współpracy i przestrzeń
do realizacji pasji. Wierzymy, że właśnie w takich warunkach
budzi się w ludziach fantazja i prawdziwa radość tworzenia.
pracownia czynna 25 IX, w godz. 12.00-15.00
2

Ceramiczny kramik

Ceramiczny kramik to autorska „otwarta” pracownia
Barbary Kuczyńskiej. Można tam kupić ręcznie robioną
ceramikę, głównie użytkową – misy, miseczki, kubki,
patery, bądź zamówić coś według własnego pomysłu.
Jest możliwość skorzystania z oferty warsztatów indywidualnych lub grupowych, dla dzieci i dorosłych, które są
dostosowane poziomem i możliwościami dla każdego.
pracownia czynna 24 IX, w godz. 18.00-20.00

(do 6 windą i dalej schodami), szare drzwi
32

5

3

Dobra Prasa

DOBRA PRASA to inicjatywa Fundacji NA DOBRE na
warszawskiej Pradze. Od zawsze interesowała nas działalność artystyczno-rzemieślnicza. Tym razem zapraszamy
do udziału osoby zainteresowane kooperacją w dziedzinie
artystycznej grafiki warsztatowej.
pracownia czynna 24 IX, w godz. 12.00-22.00,
25 IX, w godz. 12.00-16.00
5

DOT Manufacture

Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE

Karolina i Marianna, założycielki DOT Manufacture,
pracują razem od momentu poznania się w szkole jubilerskiej. W Manufakturze projektują i wytwarzają gałki meblowe, uchwyty oraz wieszaki. Gałka do mebli to forma, która
daje ogromne możliwości zrealizowania potrzeby tworzenia
i pozwala na eksperymentowanie z nowymi kształtami
i materiałami. Ich ulubione tworzywa to drewno i emalia
jubilerska, która jest trudną techniką, ale pracę wynagradzają niezwykłe barwy i szkliste wykończenie.
pracownia czynna 24 IX, w godz. 15.00-21.00

Bańka i Przepiórka

Pracownia ceramiki Bańka i Przepiórka to wspólny
projekt małżeństwa - Maćka i Kaśki, którzy od kilku
lat próbują wspólnie zmienić swój sposób na życie,
trochę oderwać się od systemu i trochę zwolnić.
Bańka i Przepiórka nie tworzą marki, pracują tak jak
im podpowiada czucie. Uczą się patrzeć na materię tak,
żeby wydobywać z niej proste piękno.
pracownia czynna 24 IX, w godz. 12.00-20.00
interkatywne oprowadzanie: 24 IX, w godz. 13:00-14:00

23 Pracownia i Galeria Szkła Artystycznego, ul. Grójecka 79
24 Pracownia Julii Kromolickiej, ul. Andersa 29/260
25 Pracownia Krawiecka Tadeusz Kierepka,
26 Pracownia Par-Ter, ul. Łowicka 56 lok 1

Białołęka

27 Pracownia Szewska Tomasz Pietrzak, ul. Targowa 46
28 Ronja Ceramics, ul. Rydygiera 8, budynek 24, lokal 105
29 SOIL ceramics, ul. Ząbkowska 3 lok. 20/21

ul. Kruszyńska 31
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Wilanów

FOT-KA Paweł Kuśmider

Zakład fotograficzny z 70 letnią tradycją rodzinną.
Wykonujemy zdjęcia do dokumentów oraz odbitki
fotograficzne, reprodukcje starych zdjęć (odnawianie).
Realizujemy między innymi zlecenia na powiększenia fotograficzne małe i bardzo duże formaty, wywołujemy zdjęcia
na płótnie i piance. Na zamówienie wykonujemy sesje
w plenerze. Z naszych usług korzystają artyści fotograficy
wywołując zdjęcia wystawowe.
pracownia czynna 24 IX, w godz. 12.00-15.00
HVILKA

HVILKA to mała pracownia ceramiczna mieszcząca się na
warszawskiej Starej Ochocie. Pracownię prowadzę w pojedynkę. Tworzę naczynia z gliny i porcelany – lepię, odlewam,
czasami toczę na kole garncarskim. Zdobię również gotową
już porcelanę, dekoruję ją ręcznie rysunkami mojego
autorstwa w leśnych klimatach.
pracownia czynna 24 IX, w godz. 10.00-14.00
9

34

FabLab powered by Orange

FabLab powered by Orange (ang. fabrication laboratory) to
pracownia stworzona w Warszawie przez Fundację Orange
i Stowarzyszenie Robisz.to, wyposażona w zaawansowane
technologie takie jak drukarki 3d, plotery laserowe, frezarki
CNC, elektronika. Dzięki wsparciu trenerów można się
w niej nauczyć jak twórczo z tych technologii korzystać.
Zajęcia i pracownie są otwarte dla dzieci, młodzieży
i dorosłych, niezależnie od umiejętności i doświadczenia.
pracownia czynna 24 IX, w godz. 12.00-14.00

8

Rembertów

Włochy

NOC RZEMIOSŁA 
W WARSZAWIE 2022 
// Festiwal Warsztatów

6

7

ul. Śniadeckich 1/15

30 Sue Anne Art Studio – Studio Artystyczne Anna Lasik,

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.
Organizator: Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie”.
Partnerzy: Projekt Pracownie, FEBLIK, Dom Kultury KADR

KLITKA Atelier Galeria Cafe

Klitka, Atelier to pracowania fotograficzna i jednocześnie
galeria. Klitka specjalizuje się w zdjęciach retro, we współczesnych portretach, ale generalnie: Nic Co Fotograficzne
Nie Jest Nam Obce. W klitce jest też mini Cafe, tutaj można
usiąść przy filiżance kawy lub herbaty, posłuchać mużyki
i pooglądać zdjęcia, aktualną wystawę czy prace innych
artystów.
pracownia czynna 24 IX, 25 IXw godz. 11.00-15.00

Ursynów
wrzesień 2022

1

Piaseczno
21.09.2022 16:22:45

10 Kolektyw 111
Bliskie jest nam działanie we wspólnocie, dlatego
stworzyłyśmy nową przestrzeń pracy twórczej – Kolektyw 111.
Na 60m2 łączymy 6 kobiecych energii. Praca w kolektywie
to dla nas coś więcej niż działanie w jednej pracowni.
Stawiamy na otwartą rozmowę, wymianę spostrzeżeń
i wiedzy. Wzajemne wsparcie pobudza kreatywność,
a ta pozwala nam eksperymentować i cały czas się
rozwijać.
pracownia czynna 24 IX, w godz. 19.00-22.00,
25 IX, w godz. 12.00-17.00
11

Kopuła.9 / Dom Twórczy im. A. Iwanickiego

Nasza pracownia mieści się w perełce modernistycznej
architektury kopułowej na skalę europejską. Od jakiegoś
czasu funkcjonujemy jako kolektyw artystyczny, którego
misją jest również wzniecenie pamięci o tym zapomnianym
polskim architekcie. Działamy jako pracownia artystyczna,
galeria, ogród, kawiarnia i sklepik oraz pracownia
ceramiczna.
pracownia czynna 24 IX, w godz. 12.00-17.00
12 Lumo Ceramic
Lumo Ceramic to mała pracownia garncarska na warszawskiej Woli. Zajmujemy się głównie tworzeniem naczyń
dla klientów indywidualnych i restauracji oraz nauką toczenia na kole garncarskim wszystkich chętnych śmiałków,
również anglojęzycznych.
pracownia czynna 24 IX, w godz. 10.00-13.00
interkatywne oprowadzanie: 24 IX, w godz. 10.00-11.15
13 MadeByYou Sam pomaluj ceramikę
MadeByYou - Sam pomaluj ceramikę to wyjątkowe miejsce,
w którym nauczysz się malować i ozdabiać ceramikę: figurki, kubki, talerze, miski, kafle... Do wyboru czeka na Ciebie
ponad 100 różnorodnych form ceramicznych.
pracownia czynna 25 IX, w godz. 11.00-13.00
14 MAKU – pracownia szkła
Nazywam się Matylda Makulska. Maku Pracownia Szkła
to mój autorski pomysł na tworzenie szkła artystycznego
i użytkowego. Tworzę biżuterię, elementy dekoracyjne
i użytkowe takie jak ozdoby świąteczne, kafle, misy i talerze. Zajmuję się techniką Fusingu i opowiem na czym ta
technika szklarska polega. Pokaże Ci z jakich materiałów
korzystam, jakich narzędzi używam i jak wyglądają piece
szklarskie.
pracownia czynna 24 IX, w godz. 13.00-18.00
15 Marta Puchłowska
Pracownia jest częścią Przestrzeni Wieloplastyczej. Jest to
miejsce, na które składa się kilka indywidualnych pracowni
malarskich i innych twórczych działań. Mieści się w pięknej
kamienicy na Pradze Północ, gdzie sąsiaduje z Galerią 81°.
W pracowni Marta zajmuje się turecką techniką ebru, czyli
malarstwa na wodzie.
pracownia czynna 24 IX, w godz. 15.00-16.00
16 Mead Ladies
Kaja Nowakowska i Gosia Ruszkowska, botanik i etnografka;
autorki dwóch książek: „Dzikie smaki. Kuchnia zwariowanego zbieracza roślin” oraz „Dzikie kiszonki i inne fermentacje”.
Wspólnie prowadzą pełną roślin mokotowską pracownię.
pracownia czynna 25 IX, w godz. 19.30-22.00
17 MedusaArt
MedusaArt to pracownia biżuterii artystycznej i twórczych
procesów działająca od 2007 roku, jej założycielką jest Kinga
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Włodarczyk - artystka i socjolożka. Dewizą pracowni jest
tworzenie biżuterii w pojedynczych egzemplarzach, w duchu fantasy z nutą klimatów retro.
pracownia czynna: 24 IX, 25 IX, w godz. 16.00-21.00
18 moja lepa
Moja Lepa to pracownia ceramiczna. Realizujemy własne
projekty. Zajmujemy się uczeniem ceramiki, uczeniem
podejścia do gliny. Oswajamy świat rzemiosła. Pozwalamy na tworzenie ceramiki prostymi metodami ręcznego
wyrobu i zachęcamy do korzystania z koła garncarskiego.
Opowiadamy o dawnej ceramice. Inspirujemy uważnie
obserwując świat.
interkatywne oprowadzanie: 25 IX, w godz. 11.00-13.00
(co godzinę)
19 Moja Siostra Alchemicus
Moja Siostra Alchemicus to realizacja naszego wspólnego
marzenia o rodzinnej manufakturze, w której zajmujemy
się tym, co kochamy. Tworzymy własne koncepcje
projektowe naczyń dla restauracji oraz prywatnych
klientów i nieustająco badamy alchemię materii
ceramicznej. Naszym oczkiem w głowie są warsztaty
ceramiczne.
pracownia czynna 24 IX, w godz. 19.00-23.00
20 Naprawa Obuwia – Ryszard Witeska
Poznajcie Ryszarda Wieteskę – szewca, który w niewielkim
zakładzie na Pradze-Północ od blisko 50 lat naprawia buty.
To nie tylko mistrz w swoim fachu, to także jeden
z największych kibiców Legii Warszawa na Pradze.
Jego zakład to kameralne muzeum vlepek i pamiątek
związanych z warszawską Legią.
pracownia czynna 24 IX, w godz. 9.00-13.00
21 Odnawialnia
Odnawialnia to pracownia w Warszawie, która łączy
fanów starych mebli i stylu vintage we wnętrzach.
W ofercie pracowni znajdziesz warsztaty z zakresu renowacji i stylizacji mebli, warsztaty tapicerskie oraz kurs posługiwania się cykliną. Na naszych stronach obejrzysz prace
kursantów, pomysły na stylizacje mebli i przykłady aranżacji
jak łączyć stare meble ze współczesnymi wnętrzami.
pracownia czynna 25 IX, w godz. 10.00-18.00
interkatywne oprowadzanie: 25 IX, w godz. 10.00-13.00
22 Pracownia ceramiczna KERAMOS – Krasińskiego 29
Pracownia ceramiczna Stowarzyszenia Keramos to „pracownia z duszą”, „wchodząc do Waszej pracowni zamieniamy
światy”, „przychodzimy tu znormalnieć”, „lubimy zapach
tej pracowni” – tak mówią od lat o Pracowni nasi goście,
dawni i obecni uczestnicy zajęć, znajomi. Pracownia
od 30 lat prowadzi zajęcia z ceramiki. Pracownia znana jest
z nauki toczenia na kole garncarskim i unikatowej ceramiki
użytkowej, od lat organizuje wystawy połączone
ze sprzedażą.
pracownia czynna 24 IX, w godz. 15.00-21.00
25 IX, w godz. 15.00-20.00
Pokaz techniki NERIKOMI w godz.17.00-19.00
Pokaz toczenia na kole garncarskim –,,uczeń-nauczyciel’’
w godz.16.00-18.00
23 Pracownia i Galeria Szkła Artystycznego
Nasza pracownia specjalizuje się w wytwarzaniu
wyrobów artystycznych i jednostkowych dzieł sztuki
ze szkła. Podstawową stosowaną przez nas techniką
obróbki szkła jest technika fusingu. Tworzymy biżuterię
autorską, małe formy zdobnicze, szkło artystyczne użytkowe, kafle szklane, obrazy szklane, drzwi i ściany ze szkła

oraz rzeźby szklane. Realizujemy nawet najbardziej szalone
pomysły, a jedynym ograniczeniem w naszej pracy są fizyczno-chemiczne właściwości szkła.
pracownia czynna 24 IX, w godz. 12.00-20.00
25 IX, w godz. 15.00-20.00
24 Pracownia Julii Kromolickiej
Jestem pasjonatką formy i koloru. Zajmuję się projektowaniem i tworzeniem tkanin, materiałów eksperymentalnych,
ubiorów, kostiumów, dodatków. Czerpię inspirację z historii,
zapomnianych praktyk związanych z ubiorem. Wierzę
w drugie życie rzeczy, to co dla innych jest odpadem,
dla mnie jest świetnym surowcem.
pracownia czynna 24 IX, 25 IX, w godz. 12.00-16.00
25 Pracownia Krawiecka Tadeusz Kierepka
Tadeusz Kierepka uczył się zawodu od 16 roku życia
w pracowni swojego wuja Wincentego Grucy, jednego
z najlepszych i najbardziej cenionych krawców w przedi powojennej Warszawie. Do licznego grona klientów należeli m.in. arystokraci z rodziny Potockich, Witold
Lutosławski czy Stefan Rachoń, dla którego frak szył jeszcze
jako młody rzemieślnik. Dziś klientami pana Tadeusza
są przede wszystkim młodzi prawnicy, bankierzy i inni
klienci pracujący w zawodach wymagających na co dzień
eleganckiego ubrania, ceniący sobie najwyższej jakości
ręcznie wykonane stroje.
pracownia czynna 25 IX, w godz. 10.00-14.00
26 Pracownia Par-Ter
Pracownia Par-Ter to miejsce aktywności dorosłych osób
z niepełnosprawnością. W naszej Pracowni uczą się one
różnorakiego rękodzieła. Jedna z naszych uczestniczek
specjalizuje się w hafcie (torby, obrus, fartuszki itp). Jest
to haft według jej autorskich wzorów oraz w jej
indywidualnym stylu.
pracownia czynna 25 IX, w godz. 11.00-15.00
interkatywne oprowadzanie: 25 IX, w godz. 11:00
27 Pracownia Szewska Tomasz Pietrzak
Zajmujemy się szewstwem miarowym i naprawkowym.
Wykonujemy również kanapy i akcesoria skórzane do
motocykli customowych. Cenimy indywidualizm naszych
klientów, oraz ich wysokie wymagania, w związku
z tym każda z rzeczy projektowana przez nas ma niepowtarzalny charakter i opuszcza pracownię tylko w jednym
egzemplarzu.
pracownia czynna 24 IX, 25 IX, w godz. 9.00-13.00
28 Ronja Ceramics
Ronja Ceramics to Wiktoria Rutkowska i Karolina Grzegorczyk. Od 5 lat tworzymy razem pracownię ceramiczną,
wtórej robimy różne rzeczy. Takie, które można używać i się
nimi cieszyć. Takie w które wkładay kawałek swojej myśli
i dotyku Nasze naczynia są minimalistyczne, proste i spokojne, żeby mogły służyć w różnych przestrzeniach: w kuchni,
w kawiarni, na łące.
pracownia czynna 24 IX, w godz. 17.00-21.00
29 SOIL ceramics
SOIL Ceramics to marka, która zajmuje się ceramiką
oraz warsztatami ceramicznymi. Założycielka, Marta Cylwik
ręcznie tworzy i maluje na zamówienie figurki zwierząt lub
odtwarza ich podobizny na kubkach, miskach czy talerzach.
Latem tego roku zaczęła wynajmować lokal, który sama
remontuje. Pragnie stworzyć przestrzeń otwartą na spotkanie ludzi i wspólne tworzenie.
pracownia czynna 24 IX, w godz. 12.00-18.00

30 Sue Anne Art Studio – Studio Artystyczne Anna Lasik
Założycielka pracowni Anna Zuzanna Lasik - urodzona
w Warszawie w rodzinie artystów plastyków. Pracuje jako
pedagog prowadząc warsztaty i szkolenia z malarstwa,
rysunku, projektowania mody, historii sztuki, ubioru oraz
krawiectwa.
pracownia czynna 24 IX, 25 IX, w godz. 12.00-16.00
31 Świetlik
To tutaj powstają zdjęcia portretowe Bartka Bartosińskiego, niepowtarzalne lampy i rzeźby marki Herywalery oraz
prace Dagmary Rosiak aka Digirigi. HERYWALERY / Bartek
Bartosiński Działa jako twórca obiektów w duchu upcyklingu. Stara się tworzyć rzeczy tak proste jak to możliwe, nie
rezygnując jednak z dozy niekontrolowanego szaleństwa.
DIGIRIGI / Dagmara Rosiak namiętnie podróżująca
artystka, która umiłowała sobie sitodruk, cienkopis, kredki,
akryl i zabawę między nimi.
pracownia czynna 24 IX, w godz. 19.00-22.00
32 Ursa
To małe, domowe studio, gdzie powstają autorskie lalki.
Zrobione z gałganków i czystej miłości. Te baśniowe stworzenia mają swoje imiona i włóczkowe serca. Laleczki
z reguły mieszczą się w kieszeni i chętnie podróżują
z właściciel/k/ami. W Ursie też można nabyć lub wykonać
własnoręcznie te magiczne słowiańskie motanki – lalki
mocy i ochrony.
pracownia czynna 25 IX, w godz. 10.00-22.00
33 Warsztat Rzemiosł Artystycznych ,,Renesans”
Działamy od 1996 roku i od tego momentu, poprzez nasze
dokonania, wyraźnie zaznaczamy swoją obecność na artystycznej mapie zarówno Polski, jak i Europy. Oprawa dzieł
sztuki od ponad 18 lat jest naszą elementarną i sztandarową
dziedziną. Tworzymy oprawy w stylistykach historycznych,
od renesansu przez art deco do współczesności. W każdym
projekcie stawiamy sobie najwyższe wymagania i nieustannie poszukujemy innowacyjnych rozwiązań doskonaląc
warsztat.
pracownia czynna 24 IX, 25 IX, w godz. 9.00-17.00
34 Zetpety
Zetpety to pracownia projektowo – rzemieślnicza skupiona
na naturalnych materiałach i procesach. Zajmuję się
ceramiką (toczenie na kole, odlewanie z mas lejnych),
tkaniem z włókien naturalnych takich jak len i konopie,
farbowaniem barwnikami roślinnymi (indygo). Podczas
warsztatów często wykorzystuję surowce z drugiego
obiegu.
pracownia czynna 24 IX, w godz. 11.00-18.00
35 Z10 STUDIO
Pracownia w sercu praskich Szmulek. Tutaj czas zatrzymał
się naprawdę.
Zapraszamy na warsztaty od podstaw i tych, którzy pracują
już z gliną. Nasze dwupoziomowe stare wnętrze kamienicy
i doświadczone instruktorki z ponad 15 letnim doświadczeniem z ceramiką, czekają na Was!
Skąd bierze się glina i jaka jest jej droga do naczynia użytkowego? Ile czasu trwa proces? Jaką technikę stosowali
starożytni i stosujemy także dziś? Glina, porcelana, fajans,
kamionka… Rzemieślniczki z Z10 STUDIO z przyjemnością
odpowiedzą na te pytania podczas interaktywnego oprowadzania po pracowni.
pracownia czynna 24 IX, 25 IX, w godz. 16.00-18.00
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