
 

Projekt „Szlak Kultury Wołoskiej na pograniczu polsko-ukraińskim” finansowany  
ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 

 

Program warsztatów serowarskich 

 

Czwartek - 17 czerwca 2021 r. 

13:00 Powitanie uczestników 

13:00 – 13:30 Poczęstunek  

13:30 – 15:00 Część teoretyczna 

 - historia i praktyki serowarskie na Podkarpaciu 
- sery tradycyjne (bundz, bryndza, sery wołoskie) 
- serowarstwo zagrodowe i sery od kuchni 

15:00 – 17:30 Część praktyczna 

 - warsztaty w serowarni (pokazy z uczestnictwem) 

17:30 -18:30 - spotkanie z naturą i obserwacja codziennych prac przy naturalnym wypasie 
kóz 
- serowa degustacja  

18:30 Podsumowanie i zakończenie warsztatów 

18:30 – 19:00 Przejazd do miejsca zakwaterowania w Zawadce Rymanowskiej (w 
przypadku osób, które zgłosiły nocleg z 17/18.06.2021 r.)  

20:00 Kolacja (dla osób, które zgłosiły nocleg z 17/18.06.2021 r.)   

 

UWAGA: warsztaty, zakwaterowanie i wyżywienie są bezpłatne; dojazd na koszt własny. 

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 14 czerwca 2021 r. na adres e-mail: 
info@procarpathia.pl  lub dostarczyć osobiście do Stowarzyszenia Pro Carpathia, 35-064 Rzeszów, 
ul. Rynek 16/1. 
 
Ilość miejsc na warsztatach ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń! 

Osoba prowadząca warsztaty: 

Wawrzyniec Maziejuk – najmłodszy syn Waldemara (założyciela gospodarstwa), po latach pracy w 
korporacjach, 10 lat temu wrócił na łono natury, w Beskid Niski, z zaangażowaniem zajmuje się 
promocją gospodarstwa FIGA, rolnictwa ekologicznego i Beskidu Niskiego, czasem zbyt gadatliwy. 
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Projekt „Szlak Kultury Wołoskiej na pograniczu polsko-ukraińskim” finansowany  
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Program warsztatów ze zdobnictwa regionalnego 

 

Piątek - 18 czerwca 2021 r. 

8:30 – 9:00 Śniadanie 

9:00 Powitanie uczestników 

9:00 – 11:00 Część teoretyczna 

 - przedstawienie motywów zdobniczych i tradycji w Karpatach (pogranicze 
polsko-ukraińskie) 
- prezentacja przykładów z literatury i zbiorów własnych prowadzącego 

11:00 – 15:00 Część praktyczna 

 - wykonanie przez uczestników wybranego motywu zdobniczego na plastrze 
drewna oraz na bawełnianej torbie ekologicznej według własnego projektu (z 
przekazanych materiałów i z użyciem dostarczonych narzędzi). 
Uczestnicy otrzymają wykonane przez siebie przedmioty 

15:00 - 15:30 Obiad 

15:30 Podsumowanie i zakończenie warsztatów 

UWAGA: warsztaty, zakwaterowanie i wyżywienie są bezpłatne; dojazd na koszt własny. 

 

Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 14 czerwca 2021 r. na adres e-mail: 
info@procarpathia.pl  lub dostarczyć osobiście do Stowarzyszenia Pro Carpathia, 35-064 Rzeszów, 
ul. Rynek 16/1. 
 
Ilość miejsc na warsztatach ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń! 

 

Osoba prowadząca warsztaty: 

Wiesława Barbara Marchewka – zamieszkała w Beskidzie Niskim, animatorka Kultury Regionalnej, 
absolwentka Policealnego Studium Animatorów Kultury w Krośnie, instruktorka rękodzieła, 
absolwentka Małopolskiego Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie, instruktorka terapii zajęciowej 
w Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej, Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalno-
Ekologicznych „Animare”, od lat tworzy ikony. 
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