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Wielkanocne „Zielono mi”. Bezpłatne warsztaty tworzenia świątecznych królików w Galerii 

Łomianki! 

 

Wielkanocne króliki ozdobione… chrobotkiem reniferowym. Brzmi tajemniczo? Rozwiąż zagadkę i 

stwórz własnoręcznie coś wyjątkowego z Galerią Łomianki! Na tydzień przed świętami Wielkanocy, 

w ramach cyklu "Zielono mi" pracować będziemy nad niezwykłą, oryginalną (i oczywiście - zieloną!) 

ozdobą wielkanocną. Masz ochotę dołączyć? Warsztaty są bezpłatne i nie wymagają zapisów. 

Chrobotek reniferowy to odmiana porostu. Występuje w Ameryce Północnej, Środkowej i 

Południowej, Europie, Azji oraz na wielu wyspach. Odpowiednia konserwacja oraz farbowanie 

naturalnymi barwnikami, daje w efekcie niezwykły produkt - nasycone soczystymi barwami kępki - 

"poduszki", wyglądające jak mech.. Chrobotek od kilku lat jest bardzo popularnym materiałem 

wykorzystywanym przy tworzeniu dekoracji - najpopularniejszą jego formą są "zielone ściany", czyli 

pionowe panele pokryte porostem. Podczas Warsztatów „Zielono Mi” wykorzystasz go w bardziej 

„świąteczny” sposób. Stworzysz wyjątkową dekorację – zielonego zająca, dzięki któremu tegoroczna 

Wielkanoc  stanie się jeszcze bardziej wyjątkowa, kolorowa i… eko!   

 

Ale oczywiście sam chrobotek zająca nie czyni, dlatego przyozdobimy go także atłasową kokardą i 

dzwoneczkiem zawiązanym na szyi. Chciałbyś podarować zielonego zajączka bliskiej Ci osobie? Żaden 

problem - możesz go spersonalizować wykonaną z ekologicznego papieru etykietką z życzeniami 

wielkanocnymi!  



  
 

Każdy uczestnik zostanie szczegółowo poinstruowany o całym procesie tworzenia zajączka z porostu, 

otrzyma także wszelkie niezbędne informacje dotyczące pielęgnacji tej żywej dekoracji. Wydarzenie 

jest kolejnym z cyklu comiesięcznych warsztatów „Zielono mi” w Galerii Łomianki, podczas których 

powstają pomysłowe, a przede wszystkim ekologiczne rozwiązania dla domu i urody. 

Warsztaty odbędą się 14 kwietnia w godzinach 11:00 – 17:00. Udział w warsztatach jest bezpłatny i 

nie wymaga zapisów. Ilość królików jest ograniczona. 

Galeria Łomianki znajduje się tuż przy Kampinoskim Parku Narodowym. Można tu znaleźć kilkadziesiąt modowych butików 
popularnych, cenionych marek, punkty usługowe i hipermarket Auchan. To nie tylko doskonałe miejsce na kameralne 
zakupy blisko natury, ale także przestrzeń do odpoczynku, pracy i bezpiecznej rodzinnej zabawy. Galeria Łomianki tętni 
lokalnym życiem, zapewniając wszystkim odwiedzającym niezliczone atrakcje – wydarzenia rozrywkowe, kulturalne, 
kulinarne, hobbystyczne czy edukacyjne. 

Galeria Łomianki mieści się przy ul. Brukowej 25 w podwarszawskich Łomiankach i jest czynna od poniedziałku do soboty w 
godzinach 9:00 - 21:00, natomiast w niedziele od 9:30 do 20.00. 
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