
 
                     

 
 

 

 

Program warsztatów tkackich 

Sobota – 3 września 2022 

10:00 – 14:00 

 

Powitanie uczestników 

Zajęcia warsztatowe 

• historia tkania 
• podstawy klasycznego tkania na krosnach 
• proces technologiczny 
• prezentacja wyrobów 

14:00 Obiad 

14:30 – 18:00  • część praktyczna: pokaz pracy na małych krosnach 
• przygotowanie projektu wyrobu tkanego 
• przygotowanie materiału - recykling tkanin 
• praca własna - tkanie na małych krosnach 

19:00 Kolacja 

 

Niedziela – 4 września 2022 

9:00 Śniadanie 

10:00 – 14:00  Zajęcia warsztatowe 

 • własna praca tkania na ramkach 

 metody zdobienia produktu (filcowanie, haftowanie, tworzenie pomponów, 
przygotowanie własnoręcznie wykonanego guzika itp.) 

14:00 Obiad 

14:30 – 18:00 • zakończenie pracy  
• prezentacja prac uczestników 

18:00 Podsumowanie i zakończenie warsztatów 

UWAGA: warsztaty, zakwaterowanie i wyżywienie są bezpłatne; dojazd na koszt własny. 

Uczestnicy warsztatów mogą przywieźć swoje materiały tkackie (koszulki i inne materiały) do recyklingu. 

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 26 sierpnia 2022 r. na adres e-mail: 
instytut.regionalny.fundacja@gmail.com lub dostarczyć osobiście do Fundacji Instytut Regionalny, 35-064 
Rzeszów, ul. Rynek 16/1. 
 
Ilość miejsc na warsztatach ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń! 

Warsztaty poprowadzi: 

Ľubica Talarovičová – urodzona 14 marca 1958 r. w Sninie na Słowacji. Dorastała w rodzinie nauczycielskiej, 
co wpłynęło na wybór jej zawodu. Ukończyła Wydział Nauczania Edukacji Artystycznej na Wydziale UPJŠ w 
Preszowie. Od 1982 roku pracuje jako nauczyciel plastyki w szkole podstawowej. Oprócz pracy zawodowej, 
ona i jej mąż Józef, jako wolontariusze, od 1997 roku angażują się w działalność rekreacyjną dla dzieci i 
młodzieży w Organizacji Dziecięcej FÉNIX. Początkowo była to turystyka piesza i rowerowa, później 
rozszerzyli swoją działalność o rzemiosło ludowe. Chcąc przybliżyć dzieciom i młodzieży skarby przodków, 
postanowili uczyć ich indywidualnych rzemiosł nie tylko w szkole, ale także na imprezach publicznych, 



 
                     

 
 

 

 

jarmarkach, festiwalach i skansenach. Uczą dzieci tkać na krosnach, filcowania, pracować z gliną na kole 
garncarskim, robić świece z wosku pszczelego, rzeźbić patyki i gwizdki, malować pisanki itp. W ramach 
artystycznej twórczości ludowej brali udział z dziećmi w ogólnosłowackich konkursach „W Krainie 
Rzemiosła”, gdzie wyroby dzieci zdobywały różne nagrody. 

Obecnie oboje są na emeryturze, mieszkają we wsi Ladomírov, gdzie prowadzą kreatywne warsztaty 
rzemiosła ludowego i nadal pracują z dziećmi. 

 

 


