
HAFT I JEGO MISTRZ 
TRADYCJI 
– ZDZISŁAWA GULGOWSKA 



Wnioskowanie i rozstrzygniecie naboru

• Wniosek o dofinansowanie na zadania realizowanego ze środków pozostających 
w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego do programu  KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA 2019 – Mistrz 
Tradycji  z dnia 30.11.2018 

• Rozstrzygniecie naboru 

• Umowa 06091/19/fpk/DIK podpisana dnia 08.05.2019



Etapy realizacji projektu 

OD 01.01.2019-28.02.2019 ROKU 

• PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

OD 01.03.2019 DO 08.12.2019 

• WARSZTATY Z ZAKRESU KOMPOZYCJI I WYKONYWANIA HAFTÓW

OD 09.12.2019 DO 27.12.2019

• PODSUMOWANIE



Mistrz tradycji i uczniowie  
Mistrz hafciarstwa –
Zdzisława Gulgowska

Kamila Froelke

Anna Ledwożyw



Mistrz tradycji i uczniowie  

Katarzyna Szarmach Beata Lipińska



Haft Kociewski 
• Barwne wyszywanie na Kociewiu zaczęło zanikać bardzo szybko – bo już w pierwszej połowie 

XIX wieku. Do czasów dzisiejszych nie dotrwały żadne materialne dowody haftu kolorowego z 
tamtych czasów.

• Powodem szybkiego zaniku wytworów kultury ludowej na Kociewiu było m.in. bliskość 
szlaków komunikacyjnych, a co za tym idzie szybszy przepływ nowych idei i łatwiejszy dostęp 
do tańszych miejskich wyrobów. Wiek XIX był także okresem intensywnego rozwoju 
przemysłu, w tym włókienniczego. Wyroby miejskie stały się łatwo dostępne oraz o wiele 
tańsze niż czasochłonne wytwarzanie własnych tkanin. Ludzie ze wsi szybko przyjmowali 
modę miejską, bo styl 'panów' był uważany za lepszy.

• W latach siedemdziesiątych XX w. próbę rekonstrukcji haftu kociewskiego podjęły niezależnie 
od siebie Małgorzata Garnyszowa z Pączewa i Maria Wespowa z Morzeszczyna. Obydwie 
hafciarski podjęły się długich i żmudnych poszukiwań wzorów haftu. Z powodu braku 
materialnych źródeł Garnyszowa i Wespowa inspirowały się malaturami i polichromią 
ludowych mebli, gł. skrzyń wiannych, szelbiagach i kredensach. Stare wzory gromadziły 
również na podstawie rodzinnych fotografii, motywów malarstwa ściennego, feretronów, 
sztandarów i szat liturgicznych. 



Haft – szkoły 

Ornamentyką szkół haftu kociewskiego jest roślinna, występują w 

nich stylizowane tulipany, stokrotki, modraki, jagody, liście, paczki, 

łodygi. Obie hafciarki podobnie nazywały poszczególne elementy 

haftu, jednak ich rysunki są różne. W latach osiemdziesiątych XX w. 



Haft – szkoły i kolorystyka

Maria Wespa określiła 7 

podstawowych kolorów: 

▪ biały, 

▪ żółty, 

▪ czerwony, 

▪ niebieski, 

▪ zielony, 

▪ lilowy 

▪ brązowy. 



Haft – szkoły i kolorystyka 

Małgorzata Garnysz używała aż 13 podstawowych 
kolorów: biały, żółty, pomarańczowy, jasny brązowy, 
ciemny brązowy, czerwony, bordowy, różowy, lilowy, 
fioletowy, niebieski, jasnoniebieski i zielony. 
Garnyszowa haftowała tylko na szarym płótnie.

Hafciarki używały również odcieni poszczególnych 
kolorów.

W hafcie kociewskim nie występuje popularny na 
Kaszubach kolor czarny oraz trójstopniowa odmiana 
niebieskiego. 

Podstawowym ściegiem jest ścieg płaski oraz 
sznureczkowy.



Haft Kociewski – publikacje

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 

wydało teki haftu kociewskiego, 

potwierdzając tym samym kanon haftu. 

Dzisiaj wzory haftu kociewskiego są 

wykorzystywane przez hafciarki 

związane nie tylko z Kociewiem. Na 

jarmarkach sztuki ludowej bardzo często 

wśród wzorów kaszubskich złocą się 

kłosy zboża pośród kolorowych, polnych 

kwiatów.



Cykl warsztatów  
indywidulanych i grupowych 

WARSZTATY GRUPOWE  

• Prelekcja o hafcie kociewskim – 2 h,

• Omówienie poszczególnych szkół haftu kociewskiego – 2 h

• Wizyta w Muzeum Ziemi Kociewskiej – zwiedzanie muzeum, 
omawianie obiektów (haft kociewski - wzory p. Garnysz) 
zgromadzonych w muzeum, dyskusja – 4 h

• Wskazówki ogólne: przygotowanie płótna do haftu– 1h

• Wykończenia serwet 4 h

• Omówienie innych rodzajów wykańczania haftów– 4h

• Dobór wzorów  (Wespowej i Garnyszowej ) – 2 h

• Przenoszenie wzorów na płótno – 2 h

• Nici do haftu – rodzaje i kolorystyka – 2 h

• Technika haftu (teoria) – 2 h

• Podstawowe ściegi: sznureczek zwany wodnym, ścieg płaski, 
krzyżyki, węzełki, ściegi specjalne – 1 h

• Zajęcia praktyczne – 12 h

• Technika, motywy i ściegi – wzory Wespowej i Garnyszowej–zajęcia 
praktyczne –34 h



Cykl warsztatów  
indywidulanych i grupowych 

WARSZTATY INDYWIDUALNE 

• omówienie zasad kompozycji wzorów 
kociewskich – zajęcia teoretyczne – 4 h (dla 
każdego uczestnika)

• omówienie zasad kompozycji wzorów 
charakterystycznych dla regionu – 4 h (dla 
każdego uczestnika)

• zajęcia praktyczne – komponowanie własnych 
wzorów pod nadzorem i w konsultacji z p. 
Zdzisławą Gulgowską – 28 h (dla każdego 
uczestnika),



Wizyta  w Muzeum 
Ziemi Kociewskiej



Wizyta w Muzeum 
Ziemi Kociewskiej –
wzory p. Garnysz 
zgromadzonych w 
muzeum



Warsztaty - realizacja  



Haft  -prelekcja, szkoły,  wzory i wydawnictwa 



Dobór wzorów  (Wespowej i Garnyszowej )



Przygotowanie płótna do haftu



Przenoszenie wzorów na płótno



Nici do haftu – rodzaje i kolorystyka



Przygotowanie płótna i kanwy 



Zajęcia 
praktyczne 



























Wspólna 
wymiana zdań 









Wystawa prac   



Wystawa prac podczas 
Wernisażu Sami-Swoi 
26.10.2019 -30.10.2019 w 
Gminnym Ośrodku 
Kultury w Kaliskach



Wystawa prac podczas 
Wernisażu Sami-Swoi 
26.10.2019 -30.10.2019 w 
Gminnym Ośrodku 
Kultury w Kaliskach



Wystawa prac podczas 
Wernisażu Sami-Swoi 
26.10.2019  -30.10.2019 w 
Gminnym Ośrodku 
Kultury w Kaliskach



Suknie ślubne  
prezentowane podczas 
Wystawy pt.  Wernisażu 
Sami-Swoi 
26.10.2019 -30.10.2019 w 
Gminnym Ośrodku 
Kultury w Kaliskach 



Warsztaty c.d.   









Prace po warsztaowe







Prace przekazane do Izby Izydora Gulgowskiego w Iwicznie 





Wystawa prac    





dofinansowano przez ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  pochodzących z   Funduszu Promocji Kultury

PROJEKT ZREALIZOWANO  W RAMACH 
PROGRAMU 
KULTURA LUDOWA I TRADYCJNA 2019 
– MISTRZ TRADYCJI 2019


