
Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zrealizowało w 2019 roku warsztaty haftu nasnuwanego, które 
trwały od kwietnia do listopada w Jarocińskim Ośrodku Kultury oraz w siedzibie CKiS w Kaliszu. 
Warsztaty prowadziła mistrzyni Zofia Talarowska z Goliny, jedna z najlepszych twórczyń specjalizującą 
się w tym rękodziele tradycyjnym wielkopolskiej wsi. Warsztaty ukończyło 13 pań mieszkających na 
terenie Południowej Wielkopolski, a ich wyhaftowane prace zostały pokazane na wystawie. Uczestniczki 
warsztatów na zajęciach projektowały, haftowały i szyły, zdobiąc techniką nasnuwania na białym płótnie. 
Powstały serwetki, ozdoby świąteczne oraz tradycyjne elementy stroju ludowego kryzy i koszule i będące 
ich inspiracją współczesne bluzki. Warsztaty koordynowały Anna Rospondek z Kociny i Danuta Wróbel 
z Goliny. Warsztaty zaprojektowała i zrealizowała Anna Gałczyńska z kaliskiego CKiS.

Warsztaty ukończyły: Krystyna Felka ze Starygrodu, Janina Hendler z Wilkowyi, Donata Kaczocha 
z Głogowej, Dorota Matyas z Kociny, Krystyna Melczak z Dąbrowy, Jolanta Poczta z Rozdrażewa, 
Urszula Słaboszewska z Jarocina, Magdalena Wieczorek z Kępna, Urszula Zaradniak z Dąbrowy, Anna 
Urbaniak z Sieroszewic, Lucyna Wrzesińska z Jankowa Trzeciego oraz Maria Bednarowicz i Marta Nowak 
z Kalisza.

Biały haft nasnuwany na płótnie, zwany też snutym lub określany mianem „snutek”, można nazwać najefektow-
niejszym haftem ludowym Wielkopolski. Na przełomie XIX i XX wieku „snutkami” ozdabiano koszulki, fartuchy, kryzy 
i czepce płócienne. Rozpowszechniony głównie w Południowej Wielkopolsce, rozwinął się i najdłużej przetrwał we wsi 
Golina koło Jarocina dzięki mecenatowi hrabiny Moszczeńskiej w okresie międzywojennym. Wówczas przybierano 
nimi głównie bieliznę kościelną. Po II wojnie światowej haft ten stosowano prawie wyłącznie do dekoracji serwetek 
i obrusów stołowych, które liczne grono hafciarek wykonywało na zamówienie Spółdzielni „Cepelia”. Współcześnie 
jest inspiracją do ozdabiania ubrań i przedmiotów, a także identyfikacji regionalnej.
Etapy tworzenia „snutek”: 1. projektowanie, rysowanie i kalkowanie wzorów na płótnie; 2. fastrygowanie; 3. nasnu-
wanie; 4. wyszywanie; 5. wycinanie płótna pod „snutką”; 6. pranie i krochmalenie; 7. upinanie; 8. wycinanie brzegów; 
9. prasowanie.

Efekt dekoracyjny haftu nasnuwanego polega na równoczesnym i harmonijnym zespoleniu trzech składników 
(wg Zofii Grodeckiej w „Zapiskach Jarocińskich” 1984, nr 6): 

∙ układów dziurek występujących pojedynczo, grupowo i pasowo czy nawet obramowujących niektóre motywy 
– haft dziurkowany; 

∙  zestawów motywów, złożonych z płaskich figur o zaokrąglonych narożnikach i dających się najczęściej wpisać 
w koło lub owal; motywy te wykończone są wąskim ściegiem atłaskowym, ściegiem dzierganym lub szeregiem 
dziurek; 

∙  odcinków pojedynczych nitek, łączących poszczególne elementy i większe motywy haftu, a nazywanych „nóż-
kami pajęczymi”.
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