
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty rękodzieła ludowego wydaniu tradycji kaszubskich i ukraińskich:    

 

Papieroplastyka „Od kołyski do grobowej deski - papierowe kwiaty” 

oraz  

Lalki Motanki „Mama córce na szczęście ,na dolę…” 

 

Warsztaty odbędą się w formie 1 zjazdu, podczas których 

 

-  w ramach papieroplastyki: odnowimy zwyczaje wiosenne w kulturze ludowej na 

Kaszubach.  Opowiemy o historii papierowych kwiatów, genezie pojawienia się ich                     

w kulturze ludowej na Kaszubach, towarzyszeniu w ważnych wydarzeniach                              

w społeczności – od strojenia kołyski, wianków dla druhen po wieńce nagrobkowe. 

Opowiemy o tradycji bukietu ślubnego z papierowych kwiatów i próbie wskrzeszenia tej 

tradycji. Pokażemy techniki zawijania krepiny, farbowania, usztywniania                        

i woskowania.  Opowiemy o wiosennym zwyczaju strojenia kapliczek girlandami                       

z papierowych kwiatów i borowiczu a także dekorowaniu kościołów i świętych obrazów                 

w domostwach. W części praktycznej stworzymy kwiaty w kilku wzorach. Z nich 

stworzymy bukiety, wianki, lub palmę wielkanocną. 

 

- w ramach tworzenia Lalek – Motanek: opowiemy o obyczajach i zwyczajach 

obchodzonych wiosną na Ukrainie. Poznamy tradycję ludowego rzemiosła Ukrainy, 

opowiemy o historii powstania lalek i ich roli w dawnym społeczeństwie. Pokażmy               

i  omówimy poszczególne rodzaje lalek i etapy ich powstawania. Nauczymy się 

tradycyjnej sztuki tworzenia lalek ukraińskich oraz samodzielnie ją wykonamy przy 

tradycyjnych przyśpiewkach ukraińskich.   

 

Do udziału serdecznie zapraszamy nauczycieli, instruktorów placówek kultury, ośrodków 

pracy pozaszkolnej, domów środowiskowych, świetlic terapeutycznych, oraz wszystkich innych 

zainteresowanych poznaniem kanonu kaszubskiej kultury ludowej, a także pragnących rozwijać 

własną kreatywność twórczą. 

 

Zajęcia praktyczne poprowadzą dla nas artystki – rękodzielniczki, etnografki i nauczycielki: 

Iwona Klinger i Mirosława Hanasko.   

 

Udział w warsztatach będzie szczególną okazją przeżycia, wespół z artystkami, 

szczególnych chwil w odtwarzaniu często już zapomnianych technik, wzorów, kompozycji, itp.  

 

 



 

 

 

Wieczorami, jak każe uniwersytecka tradycja, będziemy prowadzić długie rozmowy, śpiewać, ....:-) 

 

Zachęcamy więc do przywiezienia śpiewników i instrumentów. 

 

Szczegóły organizacyjne  

 

Termin:                    24 – 26 maja 2019r.  (piątek – niedziela) 

Miejsce:    Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy  

 

Koszt: 300 zł za udział w sesji.  

 

Warsztaty rozpoczynają się piątek o godz. 16.00 i trwają do niedzieli do godz. 15.00. Uczestnikom 

gwarantujemy nocleg, pełne wyżywienie, materiały warsztatowe, zaświadczenie o uczestnictwie 

w warsztatach.   

Uczestnicy – przywożą ze sobą odzież ochronną ( np. fartuch, itp. ) przydatną podczas zajęć 

warsztatowych. 

 

 

 

ZGŁOSZENIA 

    

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy osoby zainteresowane o przesłanie mailem na 

adres: sulinab@kul.org.pl formularz zgłoszeniowy do dnia 04.05.2019 r.  

 

Przy wyborze pod uwagę brana jest kolejność zgłoszeń.   

 

Po otrzymaniu telefonicznej informacji zwrotnej o przyjęciu na warsztaty prosimy o dokonanie 

wpłaty w wysokości 300,00 zł (za udział w sesji),do dnia 20.05.2019r.     

 

 

Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe o nr: 26 1160 2202 0000 0000 4746 3115 

w tytule wpłaty należy wpisać „MODRA SZKOŁA – imię i nazwisko”                                                     

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 50% wpłaty (tzw. wpisowego) za udział w 

sesji  warsztatowej w  przypadku rezygnacji przez uczestnika na 3 dni przed terminem zajęć. 

W terminie krótszym niż 3 dni - 100% wpłaty za warsztaty 

 

KONTAKT 

   

Kaszubski Uniwersytet Ludowy 

Wieżyca 1, 83-315  SZYMBARK                

 

  Koordynator zadania – Sulisława Borowska  

  tel. 603 991 705 

  e-mail: sulinab@kul.org.pl  

 

mailto:sulinab@kul.org.pl

