A-gadki szmatki Waldemar Pobudkiewicz
ul. Puławska 111 lok.41
02-707 Warszawa
Tel. 603853031
e-mail: a.gadkiszmatki@gmail.com
https://www.facebook.com/a.gadkiszmatki/

"A-gadki szmatki" to autorska marka. Stworzona z myślą o osobach, które
poszukują niebanalnych a nawet awangardowych, ręcznie wykonanych
przedmiotów. Są to wyroby z duszą, tworzone z ogromną pasją i sercem ale
również z wielką starannością i dbałością o szczegóły. Nieustannie poszukujemy
nowych materiałów i technik aby projekty były nowatorskie. Wierzymy, że
HandMade może być modny!

Agnieszka Dorasińska
tel. 537540431

Na stoisku będzie można zakupić ręcznie wykonane zakładki do książek z
pięknymi obrazkami zatopionymi w przeźroczystej życicy. Ponad to w swojej
ofercie posiadam zakładki do książek oraz spinki do mankietów z minerałami
typu agat, noc Kairu, jaspis. Dodatkowo wykonuję również biżuterię i inne
drobiazgi biżuteryjne.

ALDI-ART Aldona Gil
Bilcza, ul. Cisowa 33
26-026 Bilcza
691-670-799
www.aldi-art.pl
sklep@aldi-art.pl

ALDI-ART zajmuje się projektowaniem, tworzeniem i zdobieniem
nieszablonowych, unikatowych wyrobów artystycznych wykonanych ręcznie
takich jak:
- Koszulki bawełniane malowane ręcznie
- Koszulki bawełniane z nadrukiem wydrukowane w mojej pracowni
- Obrazy mojego autorstwa i reprodukcje
- Obrazy i obrazki decoupage
- Przedmioty (szkło, drewno, metal) zdobione techniką decoupage i malarską
- Świece i świeczniki ozdobne (technika malarska i decoupage)
- Kartki okolicznościowe
- Ozdoby świąteczne (bombki, stroiki, pisanki)

Allegoria - Anna Piesio

ul. Sasankowa 3
05-126 Nieporęt
tel: 605 284 621
strona: www.allegoria.com.pl
e-mail: allegoria.art@gmail.com

Swoją przygodę z technikami artystycznymi rozpoczęłam od zdobienia
różnych przedmiotów. Filcowanie, w którym się zakochałam, to technika
pozwalająca na tworzenie oryginalnych i niepowtarzalnych rzeczy, które
spotykają się z uznaniem moich klientów. Filcowanie jest tą techniką
kreatywności artystycznej, w której się realizuję, a oczekiwania i pozytywne
opinie odbiorców moich prac, chęć dzielenia się wiedzą i możliwość dotarcia
do szerszych kręgów pasjonatów, osób poszukujących oryginalnych i
niebanalnych przedmiotów sprawiły, że postanowiłam stworzyć własną
pracownię i własną markę.

Anna Miernik
ul Janowskiego30/5
25-550 Kielce
tel 530-584-584
Obecnie prowadzę wraz siostrą 2 fanpage na Facebooku dotyczące naszego
rękodzieła. Jest to strona
CudMódMalinka(https://web.facebook.com/CudMiodMalinkaAnnaMiernik/?ref
=settings) i
Szydełkomanki( https://web.facebook.com/Szydelkomanki/?ref=settings).
Robimy na szydełku i drutach dekoracje do domu(obrusy, serwety, bombki,
odzież i dodatki oraz wiele innych), a także ze wstążek art. do wystroju
mieszkań, sal weselnych, dodatki i dekoracje na śluby, chrzciny i inne
uroczystości jak również dekoracje z drewna, styroduru i inne. Szydełkowanie
jak i wykonywanie dekoracji jest naszą pasją od wielu lat. Każdy znajdzie u nas
coś dla siebie :).

ARA przy
Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej
26-225 Gowarczów
ul. Plac XX lecia nr 25
tel. 48 672-43-95
/www.facebook.com/KulturaGowarczow/
mail: ckial@onet.pl

Amatorski Ruch Artystyczny /ARA/ - warsztaty plastyczne dla dorosłych.
Grupa działa od 2011 roku przy Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w
Gowarczowie. Zajęcia realizujące tematy z dziedziny technik zdobniczych i
artystycznych mają charakter cykliczny (3-4 h/tydzień). Uczestniczki ARA
zapoznały się z wieloma technikami m.in. malarstwo na drewnie /ikony i
anioły/, wiklina papierowa, krawiectwo zdobnicze, decoupage, mix-media,
malarstwo na płótnie, zdobienie przedmiotów użytkowych i okolicznościowych.
Prace prezentowane są podczas wystaw, wernisaży, aukcji oraz na stoiskach
gminnych. Aktualnie grupę tworzy 8 osób.

Beata Sznajder

Adres: ul. Bobrowiecka 3a/228, 00-728 Warszawa
Tel: 605-896-188
Mail: atka__7@wp.pl
https://www.facebook.com/Atkowo/

Wykonuję na szydełku biżuterię z koralików toho (bransoletki, naszyjniki,
kolczyki, breloczki). Tworzenie splotów szydełkowo-koralikowych stało się
moją pasją, której oddaję się z ogromną przyjemnością w każdej wolnej chwili.

Craft Point

Nawrot 108
90-029 Łódź
www.craftpoint.pl

Craft Point to miejsce na wyrażenie siebie poprzez tworzenie unikatowych
przedmiotów. Dzieł, które wyrażają swoją formą odejście od masowości i
wtórności w codziennym życiu, nieskrępowaną swobodę wyobraźni.
Praca z gliną wymaga cierpliwości i czasu ale jednocześnie daje dużo radości i
satysfakcji kiedy osiągnie się upragniony efekt. Nie zamykam się jednak
całkowicie w ceramicznym świecie, mam wiele pomysłów, na rożne formy
ekspresji, które realizuję w swojej pracowni. Czasem są to ozdobne skrzynie i
pudełka, klosze do lamp, odnawiam małe meble, lubię łączyć rożne materiały i
techniki.

Etno Szopa Jerzy Kowalczyk
Juliopol 4, 21-220 Siemień,
Tel. 503-109-555, 502-133-044, fax 81 4643368
etno.szopa@gmail.com, www.etnoszopa.pl

Rodzinna firma Etno Szopa z Podlasia oferuje produkty z wypełnieniem
roślinnym: łuskami gryki, gorczycą, wyką, opcjonalnie z dodatkiem suszu
lawendy. Łuski pozyskuje z własnych upraw gryki, wolnych od zanieczyszczeń
chemicznych. Wsad wzbogaca, na zamówienie, suszem lawendy z własnej
plantacji, a w przypadków woreczków sensorycznych ziarnami gorczycy,
grochu lub wyki pozyskiwanych od rolników z Podlasia, stosujących tradycyjne
formy uprawy. Na rynku działa od 2015 r. Wyroby z łuską gryki i kasza
gryczana, lekko palona z Etno Szopy znane są w całej Polsce.
W ofercie Etno Szopy są: poduszki w wielu rozmiarach i kolorach, rogale dla
matek karmiących, rogale podróżne, materace, poduszki przeciwodleżynowe,
woreczki sensoryczne, opaski relaksacyjne na oczy, podkładki pod komputery.
Produkty Etno Szopy posiadają atest Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego, Państwowego Zakładu Higieny. Produkcja i uprawa gryki oraz ziół
odbywa się pod nadzorem Sanepidu.
Poduszki uszyte są ze 100% bawełny - Oeko-Tex® Standard 100 lub z satyny i
adamaszku. Zaleca się obleczenie w poszewkę.

Fiołkowe pasje Dekoracje handmade
ul. Leśna 47
27-400 Ostrowiec Św.
Tel. 791 346 072
e-mail: fiolkowepasje@gmail.com
www.fiolkowepasje.pl
Facebook: Fiołkowe pasje
https://web.facebook.com/Fio%C5%82kowe-pasje-1289301847746825/

Fiołkowe pasje to unikatowe wyroby handmade. Tradycyjne techniki
rękodzielnicze łączymy z nowoczesnymi wyrobami w niepowtarzalnych
projektach. Tworzenie efektownych dodatków do wnętrz to nasza praca i nasza
pasja. W swojej ofercie mamy obecnie: łapacze snów, dekoracje wiszące do
sypialni czy pokoju dziecka oraz wyroby szydełkowe: przestrzenne, duże anioły,
serwety i bieżniki, ozdoby choinkowe: bombki, gwiazdki i dzwonki oraz stroiki
z juty i innych materiałów. Wszystkie nasze wyroby doskonale można
wykorzystać jako pomysł na prezent lub podziękowanie przy różnych okazjach.
Zapraszamy.

GMINA CHMIELNIK
siedziba Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku,
Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik
strona internetowa: www.chmielnik.com
CHMIELNICKIE CENTRUM KULTURY
UL.STAROBUSKA 10
26-020 CHMIELNIK
WWW.CHCK.CHMIELNIK.COM
CHMIELNICKIE@GMAIL.COM

Powierzchnia gminy: 142,2 km kw.
Liczba ludności /stan 21-11-2017/: 11.285
W skład Gminy wchodzi: miasto Chmielnik i 25 sołectw, a od 1 stycznia 2018 r.
26 sołectw
Chmielnik - legitymuje się niezwykle bogatą historią. Na uwagę zasługują
dwie daty – 1241 czyli słynna bitwa pod Chmielnikiem z wojskami tatarskimi
oraz 1551 kiedy to Zygmunt August nadaje Chmielnikowi prawa miejskie.
Ponad siedem wieków istnienia, w tym 450 lat praw miejskich usadawia
Chmielnik wśród najstarszych miast województwa. Do czasów drugiej wojny
światowej miasto rozkwitało rzemiosłem, wytwórczością i handlem. Zasłynęło
głównie z tzw. „fabryk gęsi”. Działało tu około 40 dużych zakładów
handlowych. Olbrzymie tuczarnie znane były na europejskich rynkach. Nikogo
nie może zatem zadziwiać, pomnik gęsi wystawiony na jednym ze skwerów
miasta tzw. „Gęsia studnia”. Do dzisiaj smak pieczonej gęsiny można sprawdzić
w lokalnych restauracjach. Tradycja ta kultywowana jest też podczas dorocznej
imprezy „Smaki gęsiny. Najlepsza gęsina na Świętego Marcina” (11 listopada).

Dzisiejszy Chmielnik zmienia diametralnie swój wizerunek. Liczne XIXwieczne piętrowe kamieniczki wokół rynku otrzymały nowe, kolorowe
elewacje.
Całkowitej przebudowie poddano Rynek: odrestaurowano jego płytę,
położono nowe chodniki, zainstalowano nowoczesne oświetlenie, odbudowano
zabytkową studnię oraz fontannę w kształcie kuli ziemskiej. Sąsiedztwo BuskaZdroju, uzdrowiska o europejskiej renomie i Kielc, siedziby Targów Kielce oraz
Kieleckiego Parku Technologicznego stwarzają nowe szanse dla Gminy.

Rozwija się turystyka. W rejonie Śladkowa Małego jednej z pierwszych
w regionie wiosek agroturystycznych, wśród pięknych krajobrazów, oazy natury
można spotkać wypoczywających gości z całej Polski. Znajdują oni tu
prawdziwy relaks wśród łąki lasów w dolinie rzeki Sanicy.
Dbając o czas wolny oraz zdrowie swoich mieszkańców oddano do użytku
nowoczesny park miejski z siłownią, torem do jazdy na rolkach, bezpiecznym
placem zabaw. Dla dzieci i młodzieży wybudowano nowoczesny kompleks
sportowy z boiskami wielofunkcyjnymi ze sztucznej nawierzchni tartanowej
oraz boiskiem do piłki nożnej ze sztucznej trawy.
W bliskim sąsiedztwie Chmielnika przy trasie Busko-Zdrój – Kielce, leży
znana w kraju i za granicą miejscowość Piotrkowice. Wzniesiono tu
Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej – klasztor Karmelitów Bosych corocznie
odwiedzanych przez tysiące pielgrzymów. Zarówno w kaplicy, jak i w kościele
znajdują się niezwykle cenne, zabytkowe dzieła sztuki sakralnej. Pośród innych
walorów gminy ważne miejsce zajmują: Zespół Kościoła cmentarnego pod
wezwaniem
św.Trójcy
w Chmielniku, Kościoły Parafialne: w Chmielniku i Sędziejowicach, a także
Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” w XVIII wiecznej
synagodze, przekształconej w nowoczesne muzeum prezentujące historię sztetliprzedwojennych miasteczek żydowskich. Umiejscowiona w nim szklana bima
czyni to miejsce unikatowym oraz wyjątkowym w skali światowej.

Grażyna Biegańswka

Ul. Zamenhofa1/32
25-555 Kielce
tel.790-384-389
e-mail: cezar954@gmail.com.
Grażyna Biegańska urodziła się w Kielcach i tu też mieszka. Od dziecka lubi
otaczać się tym, co jest piękne i dobre. Jej pasją jest ręcznie wyrabiana biżuteria
i do dziś pozostaje wierna temu hobby, rozwijając swoje umiejętności na
wszelkiego rodzaju warsztatach, czytając publikacje i rozmawiając z ludźmi o
podobnych zainteresowaniach. Pani Grażyna to talent samorodny, ciągle
rozwijający swoją wiedzę. Artystka od 6. lat sama wykonuje biżuterię metodą
sutaszu, czyli piękne kamienie naturalne oprawia w kolorowe sznureczki,
wiążąc je na różne sposoby. Każdy własnoręcznie wykonany naszyjnik,
bransoletka czy kolczyk, to nie tylko biżuteria, to także kawałek duszy i serca
Wykonawczyni. Te niepowtarzalne wzory, wyroby biżuteryjne, od 4. lat cieszą
oczy nie tylko samej Artystki, ale i innych miłośników tego rodzaju twórczości,
które odwiedzają wystawy rzemiosła artystycznego.
Drugą pasją Pani Grażyny jest wykonywanie upominków, ozdób i pamiątek na
różne okazje, np. święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, imieniny itp. Warto
zaznaczyć, że w dużej części te wyroby wykonywane są metodą recyklingu, a
więc Artystka daje drugie życie przedmiotom już niepotrzebnym, m.in.
gazetom, plastikowym butelkom, nakrętkom. Wszystkie te prace zachwycają
najbliższych, sąsiadów, znajomych, a od niedawna także tych, którzy frapują się
tego rodzaju twórczością.
Oprócz twórczych działań Panią Grażynę cieszą zwierzęta, szczególnie psy,
także dobra kuchnia, w którą również wkłada serce, ale i ludzie, zwykli, prości,
o dobrym sercu. Artystka zaprasza do obejrzenia swoich prac i chętnie
porozmawia z każdym zainteresowanym jej pracą odbiorcą.

Halina Miernik
tel.6067273128
www.halinamiernik@wp.pl

Haftem krzyżykowym zajmuję się od 1999r,.Haftuje haftem krzyżykowym ,
gobelinowym, gobelinowym płaskim. Haftuję obrazy o różnej tematyce. W
2016r. miałam indywidualną wystawę moich prac w W.D.K. w Skarżysku Kam.
Brałam udział w wielu wystawach zbiorowych.W2017r.moja praca zdobyła 1
miejsce w Ogólnopolskiej Wystawie Haftu Krzyżykowego Amatorów była to 7
edycja wystawy "Złota Igła. Moje prace wielokrotnie brały udział w wystawach
haftu krzyżykowego amatorów organizowanych przez Centralne Muzeum
Włókiennictwa w Łodzi. Pozdrawiam i przepraszam ale to mój pesel jest winny.

Jedwab Agnieszki
Agnieszka Borek
www.jedwabagnieszki.pl
tel. 886 331 231

Nazywam się Agnieszka Borek, od lipca 2016 roku prowadzę w Kielcach
swoją firmę Jedwab Agnieszki. W ofercie firmy znajdują się ręcznie malowane
chusty, szale, obrazy jedwabne oraz ręcznie tkane gobeliny. Wszystkie prace
tworzę według autorskich projektów, wszystkie w całości są malowane lub tkane
ręcznie i sygnowane moim nazwiskiem oraz nazwą firmy. Do malowania
używam wyłącznie jedwabiu naturalnego i wysokiej jakości farb. W procesie
tworzenia stosuję różnorodne techniki: akwarelę, technikę konturową, druku,
itp.
Zapraszam do obejrzenia prac na stronie www.jedwabagnieszki.pl oraz na
stronę mojego sklepu www.jedwabagnieszki.eu

Jurajskie Stowarzyszenie Nowa Tradycja
42-253 Janów
ul. Częstochowska 1
nowatradycja@janow.pl

Jurajskie Stowarzyszenie Nowa Tradycja jest stowarzyszeniem, które tworzą
pasjonaci rękodzieła artystycznego, rzemiosła historycznego i ludowego oraz
odtwórcy historyczni. Jednym z głównych celów naszego stowarzyszenia jest
podtrzymywanie i promowanie narodowego dziedzictwa kulturalnego ze
szczególnym uwzględnieniem terenu Jury Krakowsko – Częstochowskiej.
Członkowie stowarzyszenia biorą udział w imprezach folklorystycznych,
targach rękodzielniczych, wystawach i plenerach artystycznych. Uczestniczą
również w średniowiecznych imprezach rekonstrukcyjnych zarówno w kraju jak
i za granicą.

Katarina Hola

Vodná 6, 04001 Košice, Slovakia

Katarina Hola continues her family craft of making original dolls and
decorations using natural materials, mainly forest grass and traditional Slovak
blueprint textiles.

KIMURA FACTORY Marcin Komicz
Sozopolska 1/73
02-758 Warszawa
www.kimurafactory.pl
info@kimurafactory.pl

Kimura Factory to design thinking. Naszą pasją są materiały, którym
nadajemy niespotykaną i inspirującą formę. Kimura Factory Design to szacunek
do rzemiosła. Produkty, które proponujemy są unikatowe i jedyne w swoim
rodzaju. Wytwarzamy je ręcznie z kolorowej wełny i bawełny z myślą o Tobie.
Kimura Factory to interakcja i usługi związane ze stylem Slow Fashion/Slow
Life. Organizujemy kursy i szkolenia handmade, propagując tym samym
wiedzę, ponadczasowość, piękno i zalety rzemiosła artystycznego.

Koło Gospodyń Wiejskich "Kalinki" z Brzozowej

Brzozowa 14
27-515 Tarłów
tel: 517828169, 721316630
mail: kgw-kalinki@wp.pl
facebook.com/Koło-Gospodyń-Wiejskich-Kalinki

Koło Gospodyń Wiejskich "Kalinki" z Brzozowej to grupa kobiet z pasją, które
realizują się na wielu płaszczyznach, takich jak śpiew, taniec, kulinaria,
rękodzieło. Koło z powodzeniem bierze udział w wielu imprezach i konkursach,
mamy na swoim koncie kilkanaście nagród związanych z regionalną kuchnią,
śpiewem oraz tworzeniem wieńców dożynkowych. W naszym kole powstaje
rękodzieło okolicznościowe takie jak ozdoby, dekoracje, stroiki, wieńce,
bukiety oraz wiele innych.

Kris Rudolf
KRIS RUDOLF GALLERY
krisrudolfgallery@gmail.com
www.kris-rudolf.de
www.kris-rudolf.eu
FB Kris Rudolf Gallery

Kris Rudolf jest artystą korzystającym z nowoczesnych technik przetwarzania
obrazu. Jego znakiem firmowym jest kolor w ciepłym, radosnym anturażu.
Nie stroni od eksperymentów artystycznych. Digital Art, Pop Art i Psychodelic,
to style które najchętniej wykorzystuje w swojej twórczości.
Radosne, bajecznie kolorowe obrazy Krisa Rudolfa zdobią wiele galerii,
mieszkań i biur w Europie, Australii i USA. Swoje prace wystawiał między
innymi w: Bremie, Warszawie, Hamburgu i Berlinie.
Ostatnio oferuje autorską, rękodzielniczą kolekcję naszyjników. Każdy z nich,
oprócz funkcji zdobniczych jest również amuletem.

KRZYSZTOF JAN WESOŁOWSKI
ul.Turystyczna 6 c
26-050 Zagnańsk
tel.kom. 604 581 920
tel.sieć. 41/300 12 26
email :krzysztof.wesolowski@vp.pl
strony internetowe :
www_krzysztof_jan_wesolowski.ecom.net.pl
krzysztofwesolowski.wixsite.com/rzeźby

Na bazie rodzinnej tradycji rzeźbiarskiej/rzeźbiarstwo ojca w kamieniu/pierwsze
moje prace w drewnie
powstały w 1991 roku. Na stałe zamieszkałem w Zagnańsku k/Kielc,który stał
się azylem i miejscem
przyjaznym towarzysko i artystycznie. Moja twórczość w głównej mierze opiera
się na płaskorzeźbie.
Do chwili obecnej wykonałem około 300 prac różnej wielkości. Prowadziłem
warsztaty rzeźbiarskie
z przedszkolakami/przedsięwzięcie innowacyjne/,młodzieżą szkolną i
dorosłymi. Współpracuję
z organizacjami społecznymi, szkołami i innymi instytucjami. Wystawy w
Brukseli, Warszawie, Kielcach
Zagnańsku ,Opocznie itd. Korzystam z różnego rodzaju drewna: lipa, topola,
orzech włoski, olcha, akacja
dąb, heban, klon itd.

Lab of Nature Anna Ołownia Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe
ul. Łódzka 45A
97-217 Lubochnia
tel. 518-615-835
www.labofnature.pl
kontakt@labofnature.pl

Firma LAB of Nature to pracownia rękodzieła, gdzie powstają unikatowe
przedmioty użytkowe i dekoracyjne.
Nasze wyroby to niejednokrotnie pojedyncze sztuki, tworzone z sercem i
dbałością o szczegóły.
Znajdziesz u nas ozdoby do wnętrz, zabawki dla dzieci, produkty zdrowotne,
czy rekwizyty do sesji fotograficznych.
Wachlarz naszej działalności jest szeroki jednak łączy je wspólny mianownik.
W naszych realizacjach staramy się używać surowców naturalnych,
ekologicznych i biodegradowalnych takich jak drewno i bawełna.

Madlennnhandmade M.Kacprzyk s.j.
http://madlennnhandmade.com/
Tel: 517 112 689
Mail: sklep@madlennnhandmade.com

Pasja tworzenia użytkowego rękodzieła z duszą....
Wszystkie nasze produkty inspirowane są naturą i zapachem.
Tworzymy dla piękna i radości codziennych chwil. Wszystkie nasze produkty są
wyjątkowe i bazują wyłącznie na unikalnych projektach artystów
współpracujących z Madlennnhandmade.
W ofercie znajdują się: artystyczne zapachowe kule ceramiczne, wyjątkowa
artystyczna ceramika oraz naturalne zapachy i świece.
Naszym sztandarowym produktem są wyjątkowe ceramiczne kule zapachowe.
Każda z kul wyszła spod ręki utalentowanego artysty. Każdy projekt był
tworzony pod wpływem zupełnie innej inspiracji. To produkty artystyczne i
zarazem funkcjonalne.
Z dumą przedstawiamy ofertę naszego sklepu i zapraszamy w ciekawą podróż.
Kolejne stacje w tej podróży to artystyczne dekoracje do domu,
wysublimowane, pełne energii zapachy natury oraz wyjątkowa artystyczna
biżuteria z naturalnych kamieni i minerałów.
Kochamy to co robimy, ponieważ wierzymy, że naszą pracą i produktami,
wnosimy coś wartościowego w życie nasze i naszych klientów.

Marzena Kuca
ul. Piłsudskiego 42/85
26-110 Skarżysko – Kamienna

Jestem emerytką. Lubię szydełkować i dziergać na drutach. Po zaspokojeniu
"rynku rodzinnego" w swoich szufladach zgromadziłam wiele bluzek,
sweterków, czapek, szali, chust, rękawiczek i innych wyrobów, które mogą
zainteresować amatorki dziewiarstwa. Zapraszam do odwiedzenia mojego
stoiska.

Miarowa Sowa
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Dewońska 13/11
25-637 Kielce
tel. 515 187 770
email: miarowasowa@gmail.com
www.miarowa-sowa.pl

Miarowa Sowa to miejsce gdzie dzielimy się z Wami naszą pasją, jaką jest
szycie i projektowanie. Staramy się, aby rękodzieła przez Nas tworzone były
oryginalne i unikatowe. Mamy nadzieję, że znajdą tutaj Państwo coś dla Siebie i
Swoich bliskich. Zapraszamy do odwiedzania Naszej strony i Naszych stoisk.

Moda na robótki
Wydawnictwo Ediba Polska sp. z o.o.
ul. Wiertnicza 162/7
02-952 Warszawa
adres strony: modanarobotki.pl
e-mail: kontakt@modanarobotki.pl
tel.: +48 606 100 785 (reklama)
tel.: +48 606 100 901 (prenumerata)

Ediba Polska sp. z o.o. to wydawnictwo, którego najnowszą propozycją jest
czasopismo „Moda na robótki”. Dwumiesięcznik skierowany jest do
miłośników robótek ręcznych. Zawiera wzory i obrazy (również w formie
wielkoformatowego plakatu) opracowane w różnych technikach wraz z
instrukcjami ich wykonania. Drukowany jest na wysokiej jakości papierze.
W katalogu wydawnictwa znajdują się również czasopisma skierowane do
nauczycieli, m.in. „Nauczycielka przedszkola” oraz „Nauczycielka szkoły
podstawowej – klasy I-III”.
Zapraszamy do współpracy.

Mulier-ArS
Aneta Jasyk-Fiałkowska
tel.: +48 510 193 277
e-mail.: anfialkowska@gmail.com

Mulier to kobieta. Kobieta to ja. Mulier-Ars to moja sztuka.
Twórczość, która zrodziła się z pasji. Moje miejsce to moja domowa pracownia.
Glina, szkliwa i piec. Tu pracuję i wypoczywam. Tworzę przedmioty unikatowe,
kompozycje ścienne, kameralne obiekty rzeźbiarskie.
Zapraszam do mojego ceramicznego świata.

NitkiAtki w towarzystwie igły i szydełka
Pracownia rękodzieła artystycznego

Ul.Sandomierska 158/105
25-324 Kielce
NIP 7361069318
www.facebook.com/NitkiAtki
renatasn69@gmail.com
jareksew@gmail.com
Renata Snoch 605 340 350
Jarek Seweryński 602 198 947

NitkiAtki w towarzystwie igły i szydełka pracownia rękodzieła artystycznego.
Zajmujemy się rękodziełem, jest to nasze hobby . Wszystkie prace robimy
własnoręcznie. Oferujemy : biżuterię artystyczną ręcznie robioną: koralikową,
szydełkowo-koralikową, szydełkowe i koralikowe ozdoby świąteczne, maskotki,
chusty, ozdoby.

Nurse Design Alban Furmańczyk
tel. +48 514-268-712
www.nursedesign.pl
email: kontakt@nursedesign.pl

Nurse Design powstało z myślą o klientach którzy cenią sobie ręcznie
wyrabianą biżuterię, w której zadbano o najdrobniejsze detale. Tworzymy
biżuterię taką jaka sami chcielibyśmy nosić. Kierowaliśmy się, kierujemy i
będziemy kierować zasadą w której na pierwszym miejscu stawiana jest jakość a
nie ilość.
W naszej ofercie znajdziecie państwo głównie bransoletki bazujące na
koralikach TOHO, ale nie zabraknie również tych klasycznych, wykonanych za
pomocą sznurków i rzemieni. Ostatnimi czasy powiększyliśmy nasze zbiory
również o naszyjniki i kolczyki.
Jesteśmy młodą firmą, działamy na rynku od kwietnia tego roku. Z każdym
miesiącem powiększamy swoją kolekcje wyrobów rękodzielniczych dbając przy
tym aby były one przede wszystkim jakościowym produktem.

"Pasiasty Krzemień "
Martyna Kucharczyk
Ruda Zajączkowska 49
26-070 Łopuszno
Woj. Świętokrzyskie
Tel. 885 774 784
E-mail: martyna.kucharczyk88@gmail.com
Biżuteria z kamieni półszlachetnych tj. krzemień pasiasty, tygrysie oko, jaspis,
mokait itp. Rzeźby zwierząt, figur, kule, bryły.
Sprzedaż detaliczna i hurtowa.

Pracownia Art-Filc Agnieszka Sergot
Trzemiętowo 42
86-014 Sicienko
amrk.sergot@interia.pl
tel.667-910-041

Pracownia Art-Filc - zajmuje się tworzeniem unikatowej odzieży ze
szlachetnej wełny Merynosa australijskiego i jedwabiu. Oferuje ręcznie
wykonane szale na jedwabiu, torebki, kapelusze, sukienki, tuniki, żakiety oraz
biżuterię filcową.
www.art-filc.pl

Pracownia Artystyczna ART-MODE
Bożena Kucharczyk
Glina Duża 17
98-358 Kiełczygłów
tel. 500 255 265
e-mail: pracownia@art-mode.pl
www.art-mode.pl

Pracownia Artystyczna ART-MODE specjalizuje się w ręcznym wytwarzaniu
szali i unikatowej odzieży artystycznej powstałej z jedwabiu naturalnego i wełny
australijskich merynosów. W ofercie pracowni znajdą Państwo również czapki i
torebki z filcowanej wełny. Wszystkie wyroby są pracami autorskimi
wykonanymi w pojedynczych egzemplarzach lub krótkich seriach. Oferta
skierowana jest dla Pań preferujących ekologiczny styl życia, oraz ceniących
sobie indywidualizm.
Serdecznie zapraszam,
Bożena Kucharczyk

Pracownia Rękodzieła "Fantazja"
Wola Osowa 36
28-200 Staszów

Pracownia Rękodzieła „Fantazja” oferuje ręcznie wykonane dekoracje z
piernika :
- na uroczystości rodzinne,
- z okazji świąt,
- pierniki reklamowe,
- pierniki okazjonalne,
- pierniki pamiątkowe,
- piernikowe prezenty dla firm.

PRAKSEDA COLLECTION Małgorzata Chmielewska
ul. Zamenhofa 12/1
26-600 Radom
tel. +48-500-571-395
e-mail: mchm1212@wp.pl
www.prakseda.eu
www.praksedacollection.pl

PRACOWNIA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO
PRAKSEDA COLLECTION
Małgorzata Chmielewska
Zdobnictwo artystyczne różnymi technikami (także metodą postarzeń
imitującą antyki) na wszystkich przedmiotach użytkowych i dekoracyjnych, jak:
– szkło,
– ceramika i porcelana,
– drewno (meble nowe, stare — przed i po renowacji)
– instrumenty muzyczne
– obrazy i ramy
– metale
oraz inne powierzchnie
Renowacja antyków
Haft artystyczny
Naprawy hafciarskie
Szycie pod wymiar obrusów, pościeli, firan i zasłon

Renata Kaczmarzyk
Wólka Bałtowska Kolonia 69
27 - 423 Bałtów
tel. 501 133 705
e-mail: kaczmarzyk.rr@wp.pl
Strona internetowa: sutasz-baltow.pl.tl

Witam. Na imię mam Renata i od kilku lat zajmuję się tworzeniem
unikalnej biżuterii sutasz. Sutasz to rodzaj haftu ręcznego, do którego
wykorzystuje się paski z wiskozy zwane sutaszami. Jest to bardzo modna
technika, która z miejsca zawładnęła sercami miłośników ręcznie robionych
ozdób, kochających niebanalne wzory, piękne kolory, nieograniczoną ilość
szczegółów i dodatków. Biżuteria ta oczarowuje bogactwem materiałów, barw,
faktur i deseni. Fantazyjne esy floresy, przeplatające się kolorowe sznurki,
ozdobione kamieniami i kryształami wyglądają zjawiskowo i zawsze
przykuwają wzrok.

Pracownia Reklamowa Re-VOLT
25-315 Kielce
ul.Starodomaszowska 30/16
tel. 603-071-422
e-mail: firma@re-volt.pl

Firma istnieje od 1992 roku. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w
stanie wykonać niemal każde nietypowe zlecenie.
Reklama wizualna przestrzenna z zastosowaniem efektów elektronicznych,
nietypowe formy przestrzenne z żywic epoksydowych.
Rozszerzyliśmy działalność również o wyroby z drewna a zwłaszcza z dębu i
orzecha.
Statuetki, pudełka na medale, upominki z wykorzystaniem techniki intarsji,
inkrustacji, grawerki laserowej i frezarki cnc. Wykonujemy niepowtarzalne stoły
dębowe na indywidualne zamówienie ,
deski do serwowania i krojenia potraw.
Powierzchnię drewna możemy postarzyć przez szczotkowanie i zabezpieczyć je
poprzez olejowanie,
pokrycie lakierem epoksydowym lub ceramicznym.
Najnowsza dziedzina działalności, to biżuteria.....
Zapraszamy

Sklep- RORAIMA.PL

Kontakt - 508755464
Adres www - www.roraima.pl
email- shop@roraima.pl

Rośliny owadożerne to nasza pasja od wielu lat. Jej owocem jest powstanie
Roraimy – producenta i dystrybutora roślin owadożernych na całym świecie.
Posiadamy rośliny z praktycznie wszystkich stref klimatycznych. Nieustannie
poszerzamy naszą ofertę i pracujemy nad promocją tego niezwykłego hobby.
Naszym celem jest to, aby wyjątkowe rośliny owadożerne były powszechnie
znane i obecne w jak największej ilości domów.

NGO “Social Art” №35334065
10 Linia 4b, Irpin, Ukraine, 08200
tel. +380734899200
Facebook: https://www.facebook.com/SvetlanaLulchenko/
email: marionett62@gmail.com

Social Art is a unity of creative people. We develop the personality working
with various images (painting, theater, puppet theater, films, handmade).
Liulchenko Svitlana makes puppet dolls. The collection “Angels from a wind
valley” is represented on the exhibition. These are kind and cheerful angels
which will bring happiness to your home.

PPH E. Wagner
Ślicznakołderka.pl
Mścichów 49
26-650 Przytyk
kocyk.com.pl
slicznakolderka@gmail.com

Firma Ślicznakołderka.pl oferuje szeroki asortyment tekstyliów domowych, dla
dorosłych, dzieci i niemowląt. Szczególnej uwadze Państwa polecam
artystyczne patchworki: narzuty, kołderki dla dzieci, beciki do chrztu, poduszki
dekoracyjne.
Wszystkie produkty projektowane są indywidualnie, są niepowtarzalne,
gustowne i klasyczne oraz trwałe, dzięki temu mogą służyć przez wiele lat.
Asortyment oferowany jest bezpośrednio od producenta, bez pośredników, a
więc w najlepszej na rynku cenie. Serdecznie zachęcamy do zakupów!

VIALART Pracownia Rękodzieła Artystycznego Wioletta Błażej-Szymańska

35-106 Rzeszów, Kielanówka 379
kom.692 628 866
e-mail; viala79@wp.pl
www.viala-art.blogspot.com

Zajmuję się malarstwem olejnym na deskach. W swojej ofercie posiadam
obrazy o tematyce religijno-świeckiej, studium koni, wizerunki aniołów, pejzaże
....Ostatnio rozszerzyłam ofertę o malowaną ręcznie odzież oraz drewniane
magnesy na lodówkę.

VIKTORIA Katarzyna Pasiewicz (Kolorowe torebki – Borse Colorate)
Ul. Felsztyńskiego 50
93-582 Łódź
NIP: 729-145-63-16
Tel. 609–117–707
www.kolorowetorebki.com.pl
e-mail: kateface@onet.pl

Tworzone z pasją: unikatowe wełniane naniesienia na odzież oraz torby
filcowe, obrazy malowane wełną, decoupage.

Yuliia Laskorunska
Varnenska 1-55
Odesa
Ukraina
Laskorunska Yuliia jest mistrzynią produkcji zabawek autorskich, uczestnikiem
międzynarodowych wystaw. Na jej stoisku znajdziesz duży wybór lalek i
małych zwierzątek, króliczków, kociąt, jednorożców i wielu innych w jasnych i
delikatnych sukienkach, które staną się niezapomnianym, pożądanym prezentem
dla osób w każdym wieku, na każdą okazję!
Wszystkie zabawki są robione ręcznie, w pokoju dla niepalących, z
bezpiecznych materiałów, z miłością.
Zawsze jest możliwość dużego wyboru, możesz kupić w sklepie w Odessie na
Ukrainie lub zamówić dostawę do dowolnego miejsca na świecie.
Dla właścicieli sklepów specjalne warunki hurtowe!
Wyszukaj w sieciach społecznościowych:
Facebook https://www.facebook.com/YuliaLaskorunskaya
Instagram https://www.instagram.com/ylaskorunskaya/

