
 
                     

 
 

 

 

Program warsztatów haftu i karpackiej biżuterii koralikowej 

Sobota – 15 października 2022 

10:00 – 14:00 

 

Powitanie uczestników 

Zajęcia warsztatowe HAFT 

• przedstawienie podstawowych narzędzi i materiałów używanych w hafciarstwie 
• prezentacja haftowanych serwet, ubiorów, dekoracji 
• zapoznanie z haftami regionalnymi: rzeszowski, haczowski, bojkowski, łemkowski – 
omówienie symboliki 
• próbnik hafciarski – wykonanie małego odcinka różnymi ściegami hafciarskimi 
• przygotowanie materiałów i wybranie wzoru; przenoszenie wzoru na tkaninę 

14:00 Obiad 

14:30 – 17:30  • haftowanie zakładki do książki lub woreczka 
• prace wykończeniowe; omówienie sposobów konserwacji haftowanych tkanin 

19:00 Kolacja 

 

Niedziela – 16 października 2022 

9:00 Śniadanie 

10:00 – 14:00 Zajęcia warsztatowe KARPACKA BIŻUTERIA KORALIKOWA 

  prezentacja rodzajów karpackiej biżuterii koralikowej: KRYWULKA, SYLIANKA, 
DRABYNKA, GERDAN 

 przedstawienie podstawowych narzędzi i materiałów używanych W KARPACKIEJ 
BIŻUTERII KORALIKOWEJ 

 wykonanie naszyjnika ściegiem siatkowym. 

14:00 Obiad 

14:30 – 17:30 • wykonanie bransoletki naszyjnika ściegiem siatkowym 
• doszywanie zapięć; prace wykończeniowe;  
 

18:00 Podsumowanie i zakończenie warsztatów 

UWAGA: Uczestnicy są zobowiązani do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł, jako częściowo pokrywającej 

koszty uczestnictwa w warsztatach.  

Opłatę należy wnieść po potwierdzeniu uczestnictwa przez Organizatora na wskazany rachunek i we 

wskazanym terminie. 

Wyżywienie i nocleg zapewnia organizator, dojazd na koszt własny. 

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 7 października 2022 r. na adres e-mail: 
instytut.regionalny.fundacja@gmail.com lub dostarczyć osobiście do siedziby Fundacji Instytut Regionalny, 
35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1. 
 

Warsztaty poprowadzi: 

Ewelina Matusiak-Wyderka – mistrzyni karpackiej biżuterii koralikowej, instruktor rękodzieła artystycznego, 
czeladnik w zawodach: tkacz i koszykarz-plecionkarz, pedagog. Absolwentka Małopolskiego Uniwersytetu 
Ludowego we Wzdowie. Karpacką biżuterią koralikową zajmuje się od 22 lat. Od lat związana z 



 
                     

 
 

 

 

Uniwersytetem Ludowym Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej. Posiada certyfikaty: Made in Karpaty za 
karpacką biżuterię koralikową i warsztaty wykonywania karpackiej biżuterii koralikowej; Made in Bieszczady 
za produkt lokalny: Krywulkę; certyfikat GoToCarpatia za usługę: Warsztaty i pokazy wykonywania 
tradycyjnej biżuterii karpackiej z koralików. Jest również wpisana w Szlak Tradycyjnego Rzemiosła 
Podkarpacia. 

 

 


