
 

Warsztaty Wielkanocne 
 

Drodzy Studenci,  

Szanowni Rodzice, 

 

zapraszamy na wyjątkowe Warsztaty Wielkanocne  

z Osikową Doliną.  

Są to warsztaty rękodzieła – spotkanie z polską tradycją  

i naturą, nie tylko niezapomniana atrakcja dla dzieci ale  

i świetna zabawa. W czasie warsztatów każdy uczestnik 

otrzyma zestaw kreatywny i wykona pod opieką instruktorów Wielkanocnego Kurczaka 

(Poszukiwacze  

i Odkrywcy) lub Wielkanocnego Zająca 

(Młodzi Naukowcy i Eksperci). 

Zestawy wykorzystują unikatową technikę 

rękodzielniczą Aspen Crafting, bazującą na 

drewnie osikowym (Populus Tremula). 

Każdy uczestnik otrzyma wszystkie 

niezbędne materiały i akcesoria potrzebne do wykonania wzoru. 

Przed warsztatami, w czasie krótkiej prezentacji, wszyscy będą mogli także poznać historię 

tej ciekawej tradycji, właściwości drewna osikowego oraz zobaczyć niezwykłe realizacje 

wykonane z osikowego drewna.  

Warsztaty odbędą się w najbliższą sobotę 25.03 w siedzibie Uniwersytetu Śląskiego Dzieci w 

Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 4.  W warsztatach mogą wziąć udział zarówno studenci 

UŚD, jak i Wasze Rodzeństwo czy Koledzy, którzy nie są naszymi studentami. 

Warsztaty dla Poszukiwaczy i Odkrywców zaczynają się prezentacją o 12.30 i trwają do 14.20. 

Warsztaty dla Młodych Naukowców i Ekspertów zaczynają się prezentacją o 9.30 i trwają do 

11.20 

Zgłoszenia na Warsztaty Wielkanocne. 
Zgłoszenia studentów przyjmowane będą do końca tygodnia lub do wyczerpania miejsc.  
Zgłoszenia należy dokonać na adres mailowy: uniwersytet.slaski.dzieci21@gmail.com 
podając Imię i Nazwisko studenta, grupę oraz liczbę osób (potrzebnych zestawów), które 

wezmą udział w warsztatach.  

Na przykład: Jan Kowalski, Odkrywcy, 3 osoby.  

Udziału Rodziców, którzy nie będą potrzebowali dodatkowego zestawu nie trzeba zgłaszać. 

Opłata. 
Koszt udziału w warsztatach wynosi 40 zł od osoby. W warsztatach mogą też wziąć udział 

Rodzice (bez dodatkowego zestawu udział jest nieodpłatny).  
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Opłatę  za zajęcia (po uzyskaniu potwierdzenia o rozpoczęciu zajęć i przyjęciu zgłoszenia na 
warsztaty) należy uregulować do 24.03 przed warsztatami, na wskazane poniżej konto 
Uniwersytetu Śląskiego Dzieci:  
64 1050 1214 1000 0023 4388 1542.  
 
W tytule opłaty prosimy podać: 
Imię i Nazwisko Studenta, grupę, do której uczęszcza oraz dopisek Warsztaty Wielkanocne. 
 
Przykładowo: Jan Kowalski, Poszukiwacze, Warsztaty Wielkanocne. 
 
Prosimy także o przesłanie potwierdzenia dokonania wpłaty na adres: 
uniwersytet.slaski.dzieci21@gmail.com 
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