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Jak zorganizować świąteczne warsztaty integrujące klasę,  

o których dzieci z radością i pasją będą opowiadać wśród 

swoich rodzin? 

 

Przez rozwój cywilizacyjny, codzienny pęd za pieniędzmi, w dobie zalewającej 

nas z każdej strony „obczyzny” zapominamy o sobie, o swoich najbliższych i często  

o swoich wartościach. W świecie technologii oraz istnienia mnóstwa środków 

komunikacji, ludzie wydają się być dużo bardziej osamotnieni, skupieni na sobie 

i pochłonięci wyłącznie swoimi własnymi sprawami. Dzieci w tej rzeczywistości coraz 

więcej czasu spędzają przed komputerem, niekoniecznie wykorzystując go we 

właściwy sposób. Rozluźniają się więzi rodzinne, a członkowie rodzin stopniowo 

oddalają się od siebie. Czy tak musi być?  

 

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszą się warsztaty rękodzieła 

ludowego, podczas których uczestnicy zdobywają wiedzę na temat kultury i zwyczajów 

oraz własnoręcznie wykonują prace.  

Okres poprzedzający Boże Narodzenie oraz Wielkanoc jest doskonałą szansą 

na integrację dzieci, zapoznanie ich w interesujący i doświadczalny sposób z tradycją, 

wzmocnienie pozytywnych wartości płynących z historii. Poza tym stwarza możliwość 

samodzielnego przygotowywania ozdób, którymi dzieci mogą pochwalić się podczas 

rodzinnych spotkań.  
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Zajęcia tego typu prowadzone w szkołach i przedszkolach poszerzają wiedzę 

uczniów, wspomagają rozwój ich motoryki małej oraz rozwijają kreatywność. 

Umożliwiają również lepsze zintegrowanie dzieci poprzez wprowadzenie świątecznej 

atmosfery. Warsztaty prowadzone w grupach sprzyjają zacieśnianiu więzi oraz 

stworzeniu nowych relacji. Jednak przede wszystkim jest to okazja do doskonałej 

zabawy oraz stworzenia niezapomnianych wspomnień z pobytu w szkole, którymi  

z ekscytacją i radością  podzielą się ze swoimi rodzicami.  
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WARSZTATY TRADYCYJNEGO RĘKODZIEŁA 
LUDOWEGO - pisanki wielkanocne wykonane 
techniką batikową 

Cel warsztatów:  

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat tradycji 

oraz umiejętności praktyczne z zakresu 

zdobienia pisanek wielkanocnych techniką 

batikową, która polega na wielokrotnym 

barwieniu wydmuszki i nanoszeniu na nią 

rozgrzanego wosku pszczelego za pomocą 

szpilki krawieckiej. 

 Program: 

 Pokaz zdobienia pisanek wielkanocnych 

techniką batikową; 

 Zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi; 

 Prezentacja stroju ludowego z Podlasia; 

 Własnoręczne wykonanie pisanek przez uczestników (młodsze dzieci – jajko 

styropianowe). 

 Czas trwania: około 1 - 1,5 godz. 

 Cena: 15 zł/os. 

 Organizacja warsztatów:  

Warsztaty rękodzieła artystycznego z dojazdem do placówek, szkół, domów kultury, 

prowadzone są przez Magdę Rutkowską. Wszystkie materiały na warsztaty zapewnia 

organizator. Po zakończeniu zajęć uczestnicy otrzymują dyplomy oraz zabierają na 

pamiątkę wytworzone przez siebie przedmioty. Stopień trudności jak również czas 

trwania warsztatów dostosowany jest do możliwości  i wieku uczestników.   
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Nazywam się Magda Rutkowska 

Moja przygoda z tworzeniem dekoracji zaczęła się już w dzieciństwie.  

Odkąd sięgam pamięcią, tradycja i tradycyjne rękodzieło były obecne w moim domu, 

gdyż wychowałam się na Podlasiu, w rodzinie, gdzie Babcia i Mama będąc 

twórczyniami ludowymi 

wykonywały pisanki 

wielkanocne techniką 

batikową. Jako dziecko 

bardzo lubiłam i nadal lubię 

ten niezwykły okres 

przygotowywania pisanek, 

który sprzyja wspólnym 

rozmowom, wspólnemu 

spędzaniu czasu, kiedy w domu unosi się charakterystyczny zapach pszczelego 

wosku. Jest to nasza tradycja rodzinna, pielęgnowana i przekazywana z pokolenia na 

pokolenie. Babcia zawsze podkreśla, jak ważne jest ocalenie tradycji od zapomnienia 

i przekazanie jej kolejnym pokoleniom. Za działalność na rzecz Kultury Polskiej oraz 

dorobek twórczy moja Babcia Kazimiera Wnukowska została odznaczona Złotym 

Krzyżem Zasługi (odznaczenie przyznawane przez Prezydenta RP). To właśnie Jej 

postawa zainspirowała mnie do rozpoczęcia działań, mających na celu propagowanie 

twórczości ludowej. W związku z tym, zaczęłam prowadzić pokazy i warsztaty 

wykonywania pisanek techniką batikową w Muzeum Etnograficznym w Warszawie 

oraz w innych placówkach. 

Z wykształcenia jestem nauczycielem edukacji przedszkolnej 

i wczesnoszkolnej, filologiem oraz absolwentką MBA. Tworzenie dekoracji jest moją 

pasją, więc poza wielkanocnymi pisankami batikowymi wykonuję również inne 

dekoracje okolicznościowe, do których należą m.in. bombki i stroiki. Moim zdaniem 

odpowiednio dopasowane dekoracje są w stanie odmienić każde wnętrze, ożywić je  

i nadać mu charakter. To drobne rzeczy, które mogą wprowadzić wielkie zmiany. 

Najbardziej cieszy mnie widok osób, którym moje ozdoby sprawiły radość. 

Na podstawie osobistych doświadczeń śmiało mogę stwierdzić, iż kontakt  

z tradycją wpływa na człowieka w bardzo pozytywny sposób.  


