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WSTĘP

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie haftu nasnuwanego,
specyficznego rodzaju haftu pochodzącego z Goliny koło Jarocina, ale
spotykanego również w innych rejonach Wielkopolski, w tym w po‑
wiecie kępińskim. Podczas pisania, szczególnie przydatny okazał się
artykuł Adama Glapy Wielkopolski haft snutkowy 1 i tekst Zofii Gro‑
deckiej w Zapiskach jarocińskich2.
W rozdziale pierwszym zwracam uwagę na genezę powstania snutki
i obszary występowania. W dalszej części pracy przybliżam technikę
wykonania i elementy, które składają się na kompozycję haftu nasnu‑
wanego. Trzeci rozdział poświęciłam propagatorce opisywanego haftu,
mieszkającej w powiecie kępińskim. Podsumowanie, to aneks zawiera‑
jący zdjęcia i wykaz materiałów, z których korzystałam podczas pisania.
Pierwszą moją nauczycielką haftu nasnuwanego była Barbara
Urbańska z Lasek. To właśnie ona zaraziła mnie pasją do tak wy‑
magającej techniki. Chcąc dotrzeć do źródła pochodzenia snutek,
wzięłam udział w projekcie realizowanym przez Centrum Kultury
i Sztuki w Kaliszu, finansowanym przez Ministra Kultury i Dziedzic‑
twa Narodowego. Moją nauczycielką została Stanisława Kowalska
z Goliny, mistrzyni czepców, laureatka nagrody im. Oskara Kolberga.
Roczne warsztaty zaowocowały umiejętnością wykonywania haftu
wielkopolskiego i zdolnością układania czepców. Za czepiec wiel‑
kopolski otrzymałam nagrodę przyznaną przez Centralne Muzeum
Włókiennictwa w Łodzi, na VI Ogólnopolskiej Wystawie Rękodzieła
Artystycznego Z nici Ariadny.
Zdobieniem odzieży wiejskiej, w polskiej kulturze ludowej, zajmo‑
wały się kobiety i dziewczyny, które szyły, haftowały bądź wykonywały
1
2

A. Glapa, Wielkopolski haft snutkowy. „Polska Sztuka Ludowa – Konteksty”
1955 t. 9 z. 4
Z. Grodecka, Ludowy haft nasnuwany z Goliny koło Jarocina. „Zapiski Jarociń‑
skie” 1984 nr 6
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koronki. Korzystano również z usług ludzi zajmujących się tym niejako
zawodowo. Najczęściej były to kobiety mieszkające na wsi, pracujące
głównie na potrzeby sąsiadek. Niedawno dowiedziałam się, że moja
prababcia, Michalina Wieczorek, mieszkająca w miejscowości Granice
w gminie Trzcinica była czepcorką czyli kobietą zajmującą się szy‑
ciem i układaniem czepców. Wykonywała je zarobkowo dla sąsiadek
z Granic, kobiet z Lasek i okolicznych miejscowości. Dziś, bogatsza
o doświadczenia związane z haftowaniem, układaniem i szyciem czep‑
ca, wiem jak ciężką pracę wykonywała.
Jeszcze w połowie XIX wieku snutki były bardzo popularne na
terenie całej Wielkopolski. Zdobiono nimi czepce, zapaski i koszule.
Na początku XX wieku haft snutkowy zaczął być wypierany, przez
łatwiejszy w wykonaniu i tańszy haft na tiulu. Poprzez swoją publikację
chciałabym przybliżyć historię snutek, tego pięknego lecz zapomnia‑
nego haftu, spotykanego nie tylko w Golinie, ale także w naszej małej
ojczyźnie.
Magdalena Wieczorek

Rozdział I

OD KORONKI RENESANSOWEJ
DO SNUTKI

1.1

Jak podaje Słownik terminologiczny sztuk pięknych, haft to zdobienie
wykonane nicią za pomocą igły, na gotowej zdjętej z krosien tkaninie,
ręcznie, a od 1828 także haft
maszynowy. Haft stosowano
na ubiorach liturgicznych, do‑
datkach do strojów kobiecych
i męskich oraz na tkaninach do
dekoracji wnętrz. Najdawniejsze
hafty odnaleziono w wykopali‑
skach z V‑IV w. p.n.e. w Attyce
oraz w górach Ałtaj3.
Koronka renesansowa, zwa‑
na również koronką islandzką,
z którą wiąże się genezę snutek,
składała się z gotowych taśm,
połączonych ze sobą za pomocą
kółek i nitek. Pod wpływem tego rodzaju koronki, powstał haft, który
swą ażurowością oraz niektórymi elementami jest do niej podobny.
W efekcie przemian ekonomiczno‑społecznych i osiągnięć tech‑
nicznych, na znacznych obszarach Wielkopolski rozwinął się haft
ludowy, którego jedną z odmian jest haft nasnuwany, zwany „snutką”
lub „snutką golińską”, gdyż jego największy rozwój nastąpił w Golinie
3

8




Haft w XIX wieku

Fragment koronki
renesansowej z La
Dentelle Renaissance,
T. de Dillmont,
Dornach 1920

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. S. Kozakiewicz. Warszawa 1976
s. 169
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Fragment koronki
renesansowej z La
Dentelle Renaissance,
T. de Dillmont,
Dornach 1920

koło Jarocina. Główną przyczy‑
ną rozwoju haftu snutkowego,
poza rozwojem przemysłu, było
rozpowszechnienie gotowych,
fabrycznego pochodzenia czę‑
ści składowych koronki rene‑
sansowej, pod której wpływem
powstały snutki4. Głównie na
wsi ta forma koronki uległa
gruntownemu przekształceniu i przez wyeliminowanie gotowych
taśm zmieniła się w haft. Przyczyną były prawdopodobnie względy
ekonomiczne. Miejsce gotowych taśm zajęły najtańsze płótno i nici,
a o dekoracyjności decydowała praca i pomysłowość5.
W XIX wieku produkcja haftu artystycznego w porównaniu z ubie‑
głymi stuleciami, zmniejszyła się. Wykonywano głównie hafty na
użytek kościelny. Na pograniczu między haftem a koronką umieścić
można snutki golińskie, związane nazwą z wielkopolską wioską Golina
koło Jarocina, gdzie od połowy XIX w. miały powszechne zastosowanie
w zdobnictwie stroju kobiecego. Przejściowy charakter snutek wynika
z faktu, że wykonywane są techniką hafciarską, a wyglądem nawiązują
raczej do koronki6.
W XIX w. haft ten znajdował liczne zastosowanie w zdobieniu
białych części ludowego stroju kobiecego. Haftowano czepce7, fryzki8,
koszule, mankiety, zapaski9. Tradycja związana z noszeniem czepca
wiązała się z tym, że kobieta miała ich zwykle kilka. Zamożniejsze
przysłaniały nimi głowy na co dzień, biedniejsze od święta. Płócienne
i batystowe należały do najtańszych. Znacznie bardziej kosztowne były
czepki tiulowe i snutkowe zwane na Kujawach gipiurowymi.10 Hafty te
4
5
6
7
8
9

10

10

A. Glapa, Wielkopolski haft snutkowy. „Polska Sztuka Ludowa – Konteksty”
1955 t. 9 z. 4 s. 194
E. Piskorz‑Branekova, Polskie hafty i koronki: zdobienia stroju ludowego. War‑
szawa 2005 s. 141
E. Fryś‑Pietraszkowa, Sztuka ludowa w Polsce. Warszawa 1988 s. 140
Kobiece nakrycie głowy, element stroju ludowego; czepek, kopka.
Falbana u czepców i kołnierzy.
Fartuch.
E. Piskorz‑Branekova, Polskie hafty i koronki…, op. cit. s. 118
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wówczas były tak pospolite i w takich ilościach je wykonywano i no‑
szono, że w niedziele i święta było od nich w kościele biało, a kobiety
ubrane w białe stroje wyglądały jak łabędzie11.
Z powodu wojen i przemian społecznych snutki z tego okresu
niemal zanikły.
1.2

Haft nasnuwany

Biały haft nasnuwany na płótnie, określany też mianem snutek, należy
do najefektowniejszych haftów ludowych. Najdłużej przetrwał we wsi
Golina, gdzie jest wykonywany przez nieliczne już grono specjalistek.
W ludowym hafcie nasnuwanym nie sposób nie zauważyć, poza
wpływem koronek renesansowych, także innych wpływów, głównie
haftu richelieu w zakresie wycinania płótna spod wzoru oraz haftu
angielskiego. Techniki te rozkwitały przede wszystkim w środowiskach
mieszczańskich, z tych więc kręgów mogły przeniknąć do kultury
ludowej. Początkowo pojedyncze elementy snutek wprowadzano do
haftu dziurkowanego (angielskiego). Elementy te ograniczają się do
kółek zebranych w pęczki i przesnutych dośrodkowo. Czasem układy
dziurek, ułożone pasowo, łączono bezpośrednio pojedynczymi nitkami.
Stopniowo proporcje zmieniono i haft dziurkowany ustępował miejsca
coraz bogatszym motywom snutkowym. Dzięki coraz śmielszemu
wycinaniu płótna pod nasnutymi nitkami, powstawały ażury.
Snutki, niegdyś bogato stosowano w strojach szamotulskich na
zapaskach i czepkach12. Na Kujawach najwięcej ozdób spotyka się na
czepkach. Ozdoby te tworzy haft wykonywany białymi nićmi lub białą
bawełniczką, na płótnie, batyście lub tiulu. Większość haftu umiesz‑
czano na materiałach białych. Haftowano głównie ściegiem okrętko‑
wym, dzierganym i „snutym”, polegającym na przeciąganiu dłuższych
nitek. Jedną z technik było stosowanie „gipiury”, techniki haftu zwanej

11
12

A. Glapa, Wielkopolski haft snutkowy, op. cit. s. 196
A. Glapa, Strój szamotulski. „Atlas Polskich Strojów Ludowych” Lublin 1951
s. 41
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na innych obszarach Wielkopolski „snutkami” 13. Pozostałe rejony,
w których występowały elementy haftu nasnuwanego to Pałuki na
północnym krańcu Wielkopolski, Międzyrzecz, Leszno, Krotoszyn,
Kalisz, Jarocin i Golina, która stała się głównym ośrodkiem hafciarstwa.
Z chwilą rozpowszechnienia się tiulu zaczęto zdobić haftem nasnu‑
wanym tiulowe czepki i fryzki, ograniczając motywy do przesnutych
kół. Haft na tiulu jest znacznie mniej pracochłonny niż wykonywany
na płótnie i mniej dekoracyjny. W latach pierwszej wojny światowej
wraz z zarzuceniem stroju ludo‑
wego oryginalny haft nasnuwany
zaczął zanikać14.
Pod wpływem coraz po‑
wszechniejszego stosowania
gotowej pasmanterii i fabrycz‑
nego koronkarstwa, zaniechano
haftu, traktując go jako żmudną
i czasochłonną pracę. Wtedy tra‑
dycja haftów nasnuwanych prze‑
trwała dzięki Helenie Mosz‑
czeńskiej, którą snutki urzekły
i zafascynowały.
Po II Wojnie Światowej,
Denko czepca Magdaleny
Wieczorek, fot. M.
w 1945 r. zdawało się, że snutki zupełnie zanikły. Sprawę pogarszał
Wieczorek
brak materiału, odpowiednich nici, brak kobiet znających techniki
haftowania (zostały tylko trzy hafciarki) 15. Dwa lata później został
zorganizowany pierwszy kurs haftów golińskich, który trwał trzy mie‑
siące, prowadziła go Helena Bernasowska. W następnych latach, dzięki
wsparciu mecenatu państwowego, goliński ośrodek snutkarski prężnie
działał, a „Cepelia” 16 popularyzowała piękny haft na terenie kraju i za
granicą. W latach 50. i 60. XX wieku w Golinie powstał zespół
13
14
15
16

12

Mikołowska H., Strój kujawski. „Atlas Polskich Strojów Ludowych” Lublin
1953 s. 47
Z. Grodecka, Ludowy haft nasnuwany z Goliny koło Jarocina. „Zapiski Jarociń‑
skie” 1984 z. 6 s. 7
A. Glapa, Wielkopolski haft snutkowy, op. cit. s. 198
Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego

OD KORONKI RENESANSOWEJ DO SNUTKI
Haft nasnuwany

chałupniczek, które pod nadzorem poznańskiej etnografki Zofii Gro‑
deckiej wykonywały hafty snutkowe. Były odbierane przez Cepelię,
która zajmowała się ich sprzedażą. Do popularyzacji haftu przyczyniły
się liczne przeglądy i konkursy twórczości ludowej oraz udział hafciarek
w jarmarkach i przeglądach organizowanych nie tylko w Wielkopolsce.
Dzisiejsze zastosowanie
haftu nasnuwanego skupia się
głównie na bieliźnie stołowej
i drobniejszych częściach bie‑
lizny pościelowej. W zakresie
dekoracji odzieży haft ograni‑
cza się do wykonywania kołnie‑
rzyków, mankietów i żabotów.
Popularność snutek związana
jest też z działalnością i aktyw‑
nością zespołów ludowych, które
występują w strojach ozdobio‑
nych snutkami. Takie zespoły
to m. in. „Goliniacy” z Goliny,
„Ciświczanie” z Ciświcy, „Pota‑
rzyczanki” i „Snutki” z Potarzycy,
„Noskowiacy” z Noskowa oraz
„Dąbrowianki” z Dąbrowy17.
Stroje sceniczne wymienionych
zespołów są bogato zdobione
haftem snutkowym.
Ten efektowny haft, tak cha‑
rakterystyczny dla Wielkopolski,
cieszy się zainteresowaniem ba‑
daczy i animatorów współpracujących ze środowiskiem rękodzielni‑ Zbiory snutki – Muzeum
ków. Bogate zbiory haftu nasnuwanego znajdują się m. in. w Muzeum Regionalne w Jarocinie,
fot. M. Wieczorek
Regionalnym w Jarocinie i Muzeum Etnograficznym w Poznaniu
będącym oddziałem Muzeum Narodowego.
17

A. W. Brzezinska, Klocki, snutki, perebory. Tradycyjne rękodzieło wobec wyzwań
współczesności. Atlas Polskich Strojów Ludowych, Wrocław 2015 s. 45
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1.3

Helena Moszczeńska

U schyłku XIX wieku Golinę, polską wieś,
odkupili od Niemca Józef i Helena Mosz‑
czeńscy. Pani Helena wspomina swoje
pierwsze spotkanie z haftem snutkowym:
„Gdy przybyliśmy z śp. Mężem w 1897 r.
do nabytej świeżo od Niemca, rotmistrza
Briesena Goliny, w kościele aż się bieliło
od czepków, fryzek i fartuchów haftowa‑
nych. Każda niewiasta, od szkolnego
dziewczęcia do starej babci miała na sobie
ręcznie wyhaftowany czepek i fryzkę, każ‑
da w inny deseń, każda w inne, specjalnie Helena Moszczeńska
sobie upodobane motywy: serduszka, kół‑ źródło: sanktuarium‑maryjne.pl
ka, gwiazdki, koniki, listki, tarki itp. nazwane formy deseni wyhafto‑
wane na tle zasnutym nićmi, stąd nazwane w miejscowym języku po
prostu snuty czepek lub snuta fryzka. Nikt nie pytał jak to się robi, kto
wymyśla, kto rysuje, kto szyje? Każda starała się o swój strój, każda
miłowała go i usiłowała jak najpiękniej stworzyć. Spracowane ręce od
szpadla i wideł, na progu chaty w południe lub wieczorem przy kop‑
cącej lampce męczyły się aby mieć do kościoła czepek, fryzkę lub
fartuch, dla chrześniaka poduszkę, albo na wesele dla młodziana chust‑
kę do bata. Rozmaitość, bogactwo motywów nie do uwierzenia…” 18.
Helena Moszczeńska spostrzegła tendencje do zanikania haftu i po‑
wzięła zamiar kultywowania go i otoczenia swoją opieką. W tym celu
gromadziła na dworze dziewczęta, ucząc je robót ręcznych, a przede
wszystkim haftu nasnuwanego. Pod jej opieką dziewczęta haftowały
na własny użytek oraz na potrzeby dworu i kościoła. Wykonywały
obrusy, serwety, zdobiły snutkami odzież i pościel. Powstawały też
prace wykonywane zespołowo, np. obrusy ołtarzowe. Każda z hafciarek
wykonywała fragment, według własnego pomysłu, by później połączyć
wszystkie części w całość. Przy układaniu poszczególnych motywów
czuwała Moszczeńska, służąc dziewczętom radami.
18

14

E. Czarny, …a snutki zostały. „Gazeta Jarocińska” 1991 nr 31 s. 8
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Dzięki staraniom Heleny Mosz‑
czeńskiej haft snutkowy powrócił do
stroju mieszkanek Goliny w znacznie
bogatszej formie i większej różnorod‑
ności. Posiadanie haftowanych fartu‑
chów, krez i czepków stało się dla ko‑
biet sprawą prestiżową. Każda z nich
chciała się wyróżnić własną inwencją
i urodą haftu. Stąd powstawały coraz
to inne odmiany starych motywów oraz
liczne nowe kompozycje. Moszczeńska
gromadziła stare hafty i w oparciu o nie
komponowała własne wzory. Jednym
z elementów jej autorstwa jest motyw
gwiazdy, do której wzór zaczerpnę‑
ła z płaskorzeźby zdobiącej drzwi19.
Wprowadziła również kilka rodzajów
siatek, stosowanych do wypełniania
większych wolnych płaszczyzn20. Owe
Strój ludowy – Muzeum
motywy przyjęły się i w ten sposób z połączenia starych i nowych Regionalne w Jarocinie,
wzorów powstała nowa odmiana snutki golińskiej.
fot. M. Wieczorek
Moszczeńska była niekwestionowana animatorką środowiska
hafciarek golińskich, organizowała zbyt na ich wyroby oraz wysyłała
najpiękniejsze prace na wystawy rolnicze, gdzie zdobywały medale
i odznaczenia, przyczyniając Golinie, hafciarkom i snutkom sławy
i uznania. Na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929 r.
Moszczeńska posłała 50 okazów haftu, w tym czepki, fryzki, koszule,
bieliznę kościelną i stołową. Autorkami prac, oprócz niej samej, były
dwadzieścia trzy kobiety. Przedstawione prace zdobyły złoty medal
przyznany przez Centralny Związek Kółek Rolniczych21.
Wśród licznego grona hafciarek najwybitniejszą była Helena
Bernasowska, która stała się prawą ręką Moszczeńskiej w nauczaniu
19
20
21

Z. Grodecka, Ludowy haft nasnuwany…, op. cit., s. 8
A. Glapa, Wielkopolski haft snutkowy, op. cit., s. 197
Z. Grodecka, Ludowy haft nasnuwany…, op. cit., s. 8
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dziewcząt, a po utworzeniu w Golinie Koła Gospodyń Wiejskich,
jego prezeską i kierowała kursami haftu snutkowego aż do okupacji
niemieckiej22.

Rozdział II

SNUTKA
2.1

Technika haftu

Snutki powstają na białym płótnie o średniej grubości, tak by się nie
rozchodziło po wycięciu dziu‑
rek. Nasnuwanie tzw. „pajęczych
nóżek” najlepiej wykonać mocną
nicią23, natomiast do obwiedze‑
nia motywów wykonywanych
ściegiem fastrygowym i obszy‑
wania elementów wzoru używa
się cieńszych nici bawełnia‑
nych24. Niezbędne narzędzia
to: igła dostosowana do grubo‑
ści nici i tkaniny, przekłuwacz
do dziurek, nożyczki z ostrymi
czubkami, naparstek i ewentualnie tamborek25. Do podstawowych Projekt wzoru na papierze,
fot. M. Wieczorek
ściegów stosowanych przy wykonywaniu snutek należą: fastryga, steb‑
nówka, łańcuszek, okrętka, dziergany26.
Pierwszym etapem jest projekt wzoru wykonany na papierze,
w oparciu o tradycyjne motywy lub własną inwencję. Następnie wzór
jest przenoszony na płótno za pomocą kalki ołówkowej i nafty lub
przebijany ołówkiem przez kalkę. Niektóre hafciarki rysują wzór bez‑
pośrednio na płótnie.
Zbiory Muzeum Regionalnego w Jarocinie, fot. M. Wieczorek

23
24

22
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A. Jabłońska‑Ważny, Wielkopolski haft snutkowy, [w:] „Kronika Wielkopolski”
2000 nr 2 (94) s. 72

OD KORONKI RENESANSOWEJ DO SNUTKI
Helena Moszczeńska

25
26

Może to być nić techniczna 30x4 Ariadna.
Można zastosować Atłasek 20x4 Ariadna.
Obręcz napinająca materiał, co ułatwia haftowanie. Jego użycie jest indywidual‑
ną sprawą każdej hafciarki. Snutki rzadko powstają przy jego użyciu.
E. Piskorz‑Branekova, Polskie hafty i koronki. Warszawa 2005 s. 142
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Wzdłuż rozrysowanego wzoru, nie robiąc supełków, ściegiem fa‑
strygowym obwodzi27 się poszczególne elementy. Rysunek podczas
haftu zaciera się, a obwiedzenie
nicią pozwala zachować wzór
czytelnym.
Kolejnym etapem jest nasnu‑
wanie mocniejszą nicią. Nitkę
snuje się od krawędzi jednego
motywu do drugiego, pamiętając
by nici były jednakowo napięte.
Podczas nasnuwania przebija się
igłą płótno wewnątrz motywów,
za liniami obwiedzionymi nitką,
tak by podczas późniejszego wy‑
cinania płótna nasnute nitki nie
rozpadły się. Tak przygotowane
motywy obszywa się ściegiem
Przeniesienie wzoru
28
na płótno i obwiedzenie okrętkowym , np. dziurki.
nitką, fot. M. Wieczorek
Zasadą jest to, że elementy zdobnicze, znajdujące się wewnątrz
większego motywu, wykańcza się na okrętkę. Motywy większe i ze‑
wnętrzne, te które wykańczają brzeg, wykonuje się ściegiem dzierga‑
nym, co chroni tkaninę przed
strzępieniem. Chcąc bardziej
uwypuklić jakiś motyw, obwo‑
dzi się go łańcuszkiem i dopie‑
ro obdzierguje. Jeśli motywy są
od siebie znacznie oddalone
puste przestrzenie wypełnia
się układem pojedynczych lub
potrójnych dziurek, stanowią‑
cych dodatkowy element de‑
koracyjny. Dziurki mające 1
Nasnuwanie, fot. M. Wieczorek
do 2 cm średnicy wypełnia się
27
28
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tzw. „koszyczkiem”. Wykonując
ściegi należy zwrócić uwagę na
dokładne przykrycie konturów
motywów obwiedzionych nicią
oraz staranne przykrywanie na‑
kłutych lub naciętych krawędzi
płótna.
Po wyhaftowaniu robót‑
kę pierze się ręcznie w wodzie
mydlanej. Po wyschnięciu haft
prasuje się z lewej strony na
miękkiej podkładce. Następuje
najważniejsza, ale żmudna faza
końcowa czyli wycinanie płótna z miejsc, nad którymi znajdują się
nasnute nici.
Po wycięciu zbędnego płótna robótkę pierze się ponownie, lekko
usztywniając krochmalem i prasuje. Haft jest gotowy.
Wydawać by się mogło, że wykonanie haftu nasnuwanego jest
skomplikowane. Jednak zastosowanie niewielkiej ilości ściegów, przy
odrobinie praktyki, wprawy i cierpliwości, okazuje się czynnością dość

Wycinanie płótna
pod nasnutymi nićmi,
fot. M. Wieczorek

Stosuje się też termin „podwlekać”.
Termin zamienny to „na okrętkę” i „na obołek”.

SNUTKA
Technika haftu

Haft przed wycięciem
płótna, pośrodku
„koszyczek”,
fot. M. Wieczorek
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narożnikach i dających się najczęściej wpisać w koło lub owal; motywy
te wykończone są wąskim ściegiem atłaskowym, ściegiem dzierganym
lub szeregiem dziurek; (c) odcinków pojedynczych nitek, łączących
poszczególne elementy i większe motywy haftu, a nazywanych »nóż‑
kami pajęczymi«” 30.
Obfitość motywów obejmuje prócz różnych odmian koła, motywy
roślinne nazywane: margaretka, listko, mertka, słonecznik oraz inne
pozwalające komponować różnorodne ażury.
Poniżej wybrane elementy i motywy zdobnicze w hafcie nasnu‑
wanym, opracowane na podstawie systematyki Adama Glapy, za‑
mieszczone w Albumie snutki golińskiej w opracowaniu graficznym
Radosława Żyto.

Gotowy haft,
fot. M. Wieczorek

prostą. Nagrodą za włożony trud jest niewątpliwie ostateczny efekt,
gdy uzyskujemy ażurową, pełną urody snutkę.
2.2

Elementy haftu

W początkowym okresie wzory nie były rozbudowane, a układy dziu‑
rek przeważały nad elementami snutkowymi. Zaczęło się to zmieniać
w efekcie działalności Heleny Moszczeńskiej. Z czasem ornamenty
stały się bardziej rozbudowane tworząc koronkowy ażur. Systematyzacji
motywów zdobniczych podjął się Adam Glapa, opracowując je w for‑
mie tablicy29. Zofia Grodecka podaje trzy elementy składające się na
efekt dekoracyjny haftu nasnuwanego: „(a) układ dziurek występujących
pojedynczo, grupowo i pasowo czy nawet obramowujących niektóre
motywy; pierwszym składnikiem snutek jest więc haft dziurkowa‑
ny; (b) zestaw motywów, złożonych z płaskich figur o zaokrąglonych
29
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A. W. Brzezińska, Klocki, snutki, perebory. Tradycyjne rękodzieło wobec wyzwań
współczesności. Atlas Polskich Strojów Ludowych, Wrocław 2015 s. 49
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Z. Grodecka, Ludowy haft nasnuwany…, op. cit. s. 1
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Rozdział III

3.1

Barbara Urbańska – propagatorka snutek

Barbara Urbańska mieszkanka
Lasek,31 jest emerytowaną na‑
uczycielką. Rękodzieła uczyła
się już jako dziecko. Zaintere‑
sowania wyniosła z rodzinnego
domu, bowiem jej mama nie
tylko była krawcową, ale rów‑
nież wykonywała różne rodza‑
je haftów, ozdoby szydełkowe
czy firanki. Dom był pełen nici,
kłębków wełny, skrawków mate‑
riałów, szydełek, drutów i innych
przyborów. Także ojciec małej Basi szył, a brat haftował. Zarażona pasją
do rękodzieła z powodzeniem rozwijała swoje umiejętności. Nieza‑
leżnie od techniki, do każdego zadania podchodzi z zaangażowaniem
i dokładnością. Tkactwo, frywolitka, ściegi na drutach czy szydełku,
żadna z technik nie jest jej obca. Szczególnie upodobała sobie sztukę
haftu. W tej technice tworzy serwety, obrusy, bieliznę pościelową,
sztandary i ozdoby.
Po raz pierwszy z techniką haftu wielkopolskiego zetknęła się w la‑
tach 70. W książce Jadwigi Turskiej „Koronki ręczne”, w rozdziale
„Koronki igiełkowe”, zobaczyła snutki, które stały się dla niej inspiracją.
Możemy tam przeczytać, że w Polsce zwiastunem koronki wyrabianej
z nici jest haft połączony z wycinaniem tkaniny, na której jest robiony,
wypełniany przęsełkami na wyciętej przestrzeni32.

31
32
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Barbara Urbańska,
fot. M. Wieczorek

Laski – powiat kępiński, gmina Trzcinica.
J. Turska, Koronki ręczne. Warszawa 1969 s. 109
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Snutka – J. Turska,
Koronki ręczne

Zafascynowana tym ro‑
dzajem haftu zaczęła szukać
gotowych wyrobów i wzorów.
Niestety nie było to łatwe więc
zaczęła tworzyć własne, podpa‑
trując zbiory muzealne i moty‑
wy w nielicznych publikacjach.
Samodzielnie, metodą prób
i błędów zaczęła haftować swo‑
je pierwsze snutki. Dzięki wy‑
trwałości, prace stawały się co‑
raz piękniejsze, były to głównie
serwety, bieżniki. Najpierw podziwiała je rodzina i znajomi, z czasem
coraz większe grono miłośników jej talentu. Prace Barbary Urbańskiej
eksponowano na jarmarkach rękodzieła i wielu wystawach, gdzie do‑
ceniane przez komisje konkursowe zdobywały nagrody i wyróżnienia.
Jej snutki dotarły nawet na Wystawę bursztynu i rzemiosła polskiego
do Pekinu i stanowiły promocję rękodzieła i dziedzictwa kulturowego.

Swoją pasją do snutek Pani Barba‑
ra postanowiła zarazić innych. Od roku
2011 zaprasza do swojego domu panie,
które chcą nauczyć się techniki haftu
nasnuwanego. Dzieli się swoim doświad‑
czeniem oraz oryginalnymi i niepowta‑
rzalnymi wzorami, które sama komponuje.
W chwili obecnej grupa pań, które regular‑
nie uczęszczają na warsztaty liczy prawie
dwadzieścia osób. Spotykają się raz w ty‑
godniu, by wspólnie haftować i realizo‑
wać swoje rękodzielnicze pasje. Wszystko
w ramach Warsztatów u Basi odbywających
się w miejscowości Laski33. Na cotygodnio‑
we spotkania przyjeżdżają panie nie tylko
z okolicznych miejscowości, ale i z całego
powiatu kępińskiego. Chwalą się swoimi
pracami, prześcigają w pomysłach i wspól‑
nie dopingują. Przez kilka lat wyrosły godne następczynie Pani Basi,
które z powodzeniem prezentują swoje dzieła. Jak mówi sama twór‑
czyni, do grona najzdolniejszych hafciarek należą m.in. Mirosława
Smiatacz, Danuta Grycman,
Zofia Włodarczyk, Małgorzata
Jokiel, Maria Mądra34.
Pani Barbara jest otwar‑
tą osobą, chętnie dzielącą się
wiedzą. Na zaproszenie Samo‑
rządowej Biblioteki Publicznej
w Kępnie, przeprowadziła kurs
obejmujący podstawy wyko‑
nywania snutki dla pań, które

Dyplom,
fot. M. Wieczorek

Serweta wykonana przez Barbarę Urbańską, fot. M. Wieczorek

Dyplom, fot. M. Wieczorek

33
34
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łś, Warsztaty u Basi, „Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny” 2014 nr 1
Rozmowa z Barbarą Urbańską z dnia 26 września 2018 r.
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spotykają się raz w miesiącu w działającym przy bibliotece Piątkowym
Klubie Robótek Ręcznych.
Zatem obawy hafciarek golińskich o to, że są ostatnimi znającymi
ten haft35 są bezpodstawne, bo dzięki takiej propagatorce jak Barbara
Urbańska z Lasek, tradycja jest kontynuowana i snutka ma się całkiem

Kurs snutki
w kępińskiej bibliotece,
fot. M. Wieczorek

Jeśli chcemy lepiej poznać historię regionu, w którym żyjemy, należy
zainteresować się jego kulturą ludową. To właśnie ona jest ważnym
elementem tradycji narodowej i nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego
sprawy, podlegamy jej wpływowi bardziej niż nam się wydaje. Haft
nasnuwany stanowi wciąż żywą sztukę ludową w Wielkopolsce. Mimo
coraz mniejszego grona hafciarek wykonujących ten rodzaj haftu, ma
on szansę przetrwać dzięki pasjonatkom wspomnianym w publikacji,
które niestrudzenie przekazują swoją wiedzę i umiejętności z pokolenia
na pokolenie.

dobrze.
Warto tutaj nadmienić, że z powiatu kępińskiego pochodzi mi‑
strzyni haftu nasnuwanego, Barbara Michalak, od lat mieszkająca
w Jarocinie, wielokrotna zdobywczyni odznaczeń, nagród i wyróżnień.
Ze snutką, tak jak Barbara Urbańska, po raz pierwszy zetknęła się w la‑
tach 70., a naukę haftu pobierała u uczennicy Heleny Moszczeńskiej,
Kunegundy Krzyżaniak. Prace Barbary Michalak można podziwiać
w zbiorach wielu muzeów i w kościołach36.

35
36
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K. Kasperek, Nie dajmy umrzeć snutce. „Poradnik Rolniczy” 2014 nr 50 s. 35
Wielkopolscy Twórcy Ludowi, Poznań 2015 s. 43
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ANEKS

Snutka wykonana przez Barbarę Urbańską z Lasek, fot.
M. Wieczorek

Snutka wykonana przez Barbarę Urbańską z Lasek, fot.
M. Wieczorek

Snutka wykonana przez Barbarę Urbańską z Lasek, fot.
M. Wieczorek

Snutka wykonana przez Barbarę Michalak z Jarocina,
fot. M. Wieczorek

Zbiory Muzeum Regionalnego w Jarocinie,
fot. M. Wieczorek

Zbiory Muzeum Regionalnego w Jarocinie,
fot. M. Wieczorek

Czepiec snutkowy wykonany przez Magdalenę Wieczorek

Lalka w stroju ludowym wykonanym
przez Stanisławę Kowalską, fot. M.
Wieczorek
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