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PROGRAM WARSZTATÓW WZORNICTWA 

REGIONALNEGO POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI 

Warsztaty obejmować będą: informacje z zakresu sztuki ludowej Południowej Wielkopolski z 

wykorzystaniem zbiorów etnograficznych MOZK, podstawy projektowania graficznego, 

malowanie na tkaninie, wykonywanie ozdób choinkowych i słomianych pająków. 

Zajęcia ze sztuki ludowej Południowej Wielkopolski poprowadzi dr hab. Prof. UAM Anna 

Weronika Brzezińska – etnolożka i instruktorka rękodzieła artystycznego. Adiunkt w Instytucie 

Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, członkini Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, 

Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego. 

Redaktorka naczelna serii Atlas Polskich Strojów Ludowych. Popularyzatorka wiedzy z 

zakresu dziedzictwa kulturowego, autorka artykułów i książek dotyczących edukacji 

regionalnej, rękodzieła i pamięci kulturowej. Członkini Rady ds. niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego przy MKiDN. 

Warsztaty z wykonywania ozdób choinkowych poprowadzi Jolanta Majorowicz z Kalisza, 

która wykonuje tradycyjne ozdoby choinkowe z bibuły, papieru kolorowego i wydmuszek. 

Wykonane przez nią papierowe ozdoby znajdują się m.in. w zbiorach Wielkopolskiego Parku 

Etnograficznego w Dziekanowicach. Wielokrotnie prowadziła warsztaty wykonywania 

papierowych. Była uczestniczką jarmarków i przeglądów twórczości organizowanych w 

Lublinie, Koźminie, Kaliszu i Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Należy do Stowarzyszenia 

Twórców Ludowych. 

Warsztaty z wykonywania pająków słomianych poprowadzi Marianna Filipiak z Dąbrowy, 

która ze słomy robi ozdoby – pająki, gwiazdki i aniołki na choinkę, zawieszki. Swoją pasją 

stara się zarazić nie tylko członków rodziny, ale też wiele osób, które przychodzą na warsztaty 

z jej udziałem. Dzięki współpracy z Centrum Kultury w Kaliszu oraz Grabowie nad Prosną 

często uczestniczy w akcjach promujących tradycyjne rękodzieło, ale też wyjeżdża na targi i 

jarmarki, by pokazać swoje wyroby. Jest członkinią Stowarzyszenia Twórców Ludowych. 

Warsztaty malowania na tkaninie poprowadzi Mirosława Piechowicz z Kalisza. Przez 28 lat 

pracowała w Kaliskiej Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego w Kaliszu „Cepelia” jako 

malarka tkanin. Specjalizowała się w malowaniu motywów kwiatowych na tkaninach i 

ceramice. 

Warsztaty z projektowania graficznego poprowadzi Agata Józefowicz, która ukończyła studia 

z edukacji plastycznej na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Prowadzi pracownię 

projektowania graficznego Agata Józefowicz Szaryfika. Zajmuje się projektowaniem 

graficznym i realizacją autorskich pomysłów, stąd w obszarze działań identyfikacje wizualne, 

logotypy, skład i przygotowanie do druku, ale także ekologiczne, ręcznie malowane worki 

papierowe, unikalne pluszaki i elementy dekoracji wnętrz a także autorska linia pościeli. Stale 

współpracuje z instytucjami kultury takimi jak Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej czy 

Muzeum Ziemi Kępińskiej. 

Warsztaty zakończą się wystawą prac wykonanych podczas zajęć, której otwarcie odbędzie się 

14 listopada 2018 r. w Russowie. 
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Harmonogram warsztatów 

 

9 listopada 2018 

11:00 – 12:00 Przyjazd uczestniczek i rejestracja na warsztaty 

12:00 – 14:30 Wykład Sztuka ludowa Południowej Wielkopolski, dr hab. Prof. UAM Anna 

Weronika Brzezińska 

14:30 – 15:30 Obiad 

15:30 – 18:00 Warsztaty z wykonywania ozdób choinkowych, Jolanta Majorowicz 

18:30 Kolacja 

 

10 listopada 2018 

8:00 – 9:00 Śniadanie 

9:00 – 12:30 Warsztaty z projektowania graficznego, Agata Józefowicz 

12:30 – 13:30 Obiad 

13:30 – 17:00 Warsztaty z wykonywania pająków słomianych, Marianna Filipiak 

18:00 Kolacja 

 

11 listopada 2018 

8:00 – 9:00 Śniadanie 

9:00 – 12:30 Warsztaty z malowania na tkaninie, Mirosława Piechowiak 

12:30 – 13:30 Obiad 

13:30 – 15:00 Podsumowanie warsztatów i omówienie wystawy 


