
 
                     

 
 

 

 

Program warsztatów rzeźbiarskich 

Sobota – 16 lipca 2022 

10:00 – 14:00 

 

Powitanie uczestników 

Zajęcia warsztatowe 

 Prezentacja na temat dziedzictwa kulturowego Karpat 
„Rzeźba na desce, płaskorzeźba, relief- tradycyjne motywy karpackie”  
Praca nad deską lipową o formacie ok. A4 

 wprowadzenie 

 projektowanie 

 zasady BHP pracy z dłutami 

14:00 Obiad 

14:30 – 18:00   poznawanie techniki i praca nad płaskorzeźbą 

 zabezpieczanie rzeźb bejcą lub drewnochronem 

19:00 Kolacja 

 

Niedziela – 17 lipca 2022 

9:00 Śniadanie 

10:00 – 13:00  Zajęcia warsztatowe 

 „Rzeźba pełna- świątki i im podobne” 
Praca z klockiem lipowym o wymiarach ok. 20x10x10cm 

 wprowadzenie 

 projektowanie 

 zasady BHP pracy z dłutami 

13:00 Obiad 

13:30 – 18:00  poznawanie techniki i praca nad rzeźbą pełną lub dokańczanie płaskorzeźby* 

 zabezpieczanie rzeźb bejcą lub drewnochronem 
 
* Wieloletnie doświadczenie w pracy z początkującymi rzeźbiarzami pokazuje, że każdy 
adept sztuki rzeźbienia w drewnie ma inne warunki przyswajania tej techniki. Dlatego 
propozycja, by pełnej rzeźby w drugi dzień podjęły się osoby, które po prostu dadzą 
radę. Rzeźba w drewnie jest wysiłkiem fizycznym, np. kobiety doskonale rzeźbią, jednak 
delikatniej i wolniej niż mężczyźni. Kto chce, może, więc w drugi dzień dokańczać i 
cyzelować swoją płaskorzeźbę. 

18:00 Podsumowanie i zakończenie warsztatów 

UWAGA: warsztaty, zakwaterowanie i wyżywienie są bezpłatne; dojazd na koszt własny. 

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 8 lipca 2022 r. na adres e-mail: 
instytut.regionalny.fundacja@gmail.com lub dostarczyć osobiście do Fundacji Instytut Regionalny, 35-064 
Rzeszów, ul. Rynek 16/1. 
 
Ilość miejsc na warsztatach ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń! 

 



 
                     

 
 

 

 

Warsztaty poprowadzi: 

Maria Kondrad – Artystka – plastyczka, malarka, rzeźbiarka, rękodzielniczka, początkująca ceramiczka. 
Absolwentka Wydziału Sztuki UR, Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie, wielu kursów plastycznych, 
rękodzielniczych i teatralnych. Miłośniczka edukacji permanentnej, m.in. Edukacji Domowej. 
Mieszka od 20 lat w moim siedlisku w Beskidzie Niskim, które nazywa Atelier KRZOKI, za wsią Stary Żmigród 
w woj. podkarpackim. Jej pasją jest tworzenie i rozwój osobisty.  
Aktywna uczestniczka wielu projektów kulturalnych i artystycznych, plenerów (m.in. rzeźbiarskich), wystaw i 
działań około-teatralnych.  
W 2005 r. ukończyła Uniwersytet Ludowy we Wzdowie, zdobywszy uprawnienia czeladnicze z rzeźby w 
drewnie w Izbie Rzemieślniczej w Rzeszowie. Od 20 lat uczy rzeźby na różnych warsztatach projektowych i 
dla turystów w Beskidzie Niskim. Od trzech lat wykładowczyni przedmiotu „Rzeźba” na Uniwersytecie 
Ludowym Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej.  
Maluje, rysuje, rzeźbi, tworzy instalacje rzeźbiarskie i na pograniczu technik, lalki-kukiełki, szyje unikatowe 
ubrania, edukuje. 

 


