
Plener z wikliną 

Teresa i Eugeniusz Maciejak  

zapraszają do swojej plantacji wikliny. 

Konarzew k. Piątku  

tel. 604 59 77 69  

Pani Teresa od wielu lat wykonuje rzemiosło 

artystyczne, a dokładnie wikliniarstwo. Potrafi 

wykonać praktycznie wszystko. W swojej karierze 

wikliniarskiej tworzyła m.in. rekwizyty do filmu 

reklamowego znanej firmy (gitarę, kostiumy 

kąpielowe, rekina, deski surfingowe).  

Co roku na plantacji państwa Maciejaków organizowany jest plener wiklinowy, na 

który każdy może przyjechać, obserwować artystów przy pracy, jak również samemu 

spróbować stworzyć coś z wikliny. Pani Teresa udziela również lekcji z wikliniarstwa, 

organizuje wycieczki plenerowe z pokazem wyplotu i obróbki technologicznej. 

Zaawansowanie pokazu dostosowane jest do wieku grupy zwiedzającej.  

 

PROPOZYCJE: 

 Plantacja obejmuje ok. 3 hektarów wierzby plecionkarskiej (jedno i wieloletniej),  

 Ozdobne wierzby (zarówno gałęzie jak i liście),  

 Stanowiska obróbki surowca wiklinowego (sortowania i suszenia),  

 Maszyny do korowania i ścinania,  

 Piec warzeliniczy, Stare formy do wyplotu koszy wiklinowych,  

 Stanowisko wikliniarskie- do wyplotów wyrobów z wikliny,  

 Możliwość samodzielnego wyplotu dla każdej grupy wiekowej,  

 Pokaz wyplotu wyrobu, np. kosza, płotu z wikliny itp.,  

 Prezentacja wyrobów wiklinowych wyplatanych w naszym regionie,  
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 Możliwość uroczystego ogniska w malowniczym otoczeniu. 

Propozycja ta obejmuje czas od 2 do 4 godzin. Koszt 2zł. od osoby, tj. koszt surowca zyżytego przy wyplotach. 

NA PLANTACJI ODBYWAJĄ SIĘ PLENERY WIKLINOWE 

Plenery lipcowe zawsze w pierwszy piątek, sobotę i niedzielę lipca. 

Do dyspozycji uczestników pleneru- pole namiotowe lub zakwaterowanie w internacie szkolnym w Piątku. 

Możliwość dostępu do mediów- gaz, energia. 

 Uczestniczą w plenerze artyści i plastycy,  

 Równocześnie dla początkujących warsztaty wikliniarskie (po trzy godziny dziennie),  

 Plener ogólnodostęny (dla wszystkich zainteresowanych wyplotami),  

 Ognisko integracyjne dla uczestników pleneru,  

 Uroczyste zakończenie pleneru w niedzielę- prezentacja prac. 

Artyści, którzy pragną zatrzymać swoją pracę ponoszą koszt surowca, pozostali nie ponoszą żadnych opłat. 

Uczestnicy warsztatów płacą 5 zł. za godzinę- tj. surowiec zużyty do nauki 

Na plener uczestnicy zgłaszają się telefonicznie.  

 


