
 

Warsztaty rękodzieła ludowego  

w wydaniu tradycji ukraińskich:    

 

 

IKONOPIS  

 

 

Warsztaty odbędą się w formie 1 zjazdu weekendowego, podczas którego: 

 

-  zanurzymy się w świat ikony. Będziemy wspólnie pisać ikonę Zbawiciela Świata, 

która pochodzi z końca XIV wieku i nosi w sobie tradycje tamtejszych czasów.   To 

niezwykłe połączenie tempery jajecznej i naturalnych pigmentów, wydobywanych 

z naturalnych kamieni. Spodziewamy się, że nasze wspólne doświadczenie pisania 

ikony  będzie miało swoją kontynuację 

 

Do udziału serdecznie zapraszamy nauczycieli, instruktorów placówek 

kultury, ośrodków pracy pozaszkolnej, domów środowiskowych, świetlic 

terapeutycznych, oraz wszystkich innych zainteresowanych poznaniem kanonu 

ukraińskiej sztuki ludowej, a także pragnących rozwijać własną kreatywność twórczą. 

 

Zajęcia praktyczne poprowadzi artystka z Lwowa: Ilona Halushka.  

Do obrzędowości okresu lata wprowadzi nas - Iwona Klinger, artystka, 

etnografka.  

 

 

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. 

 

 

 

 



 

 

Termin:                    19 – 21 lipca 2019r.  (piątek – niedziela) 

Miejsce:     Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy  

 

Koszt: 300 zł za udział w sesji.  

 

Warsztaty rozpoczynają się piątek o godz. 11.00 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 

20.06.2019 r.  

 

Przy wyborze pod uwagę brana jest kolejność zgłoszeń, w tym pierwszeństwo 

osób, które nie brały w tym roku udziału w warsztatach Modrej Szkoły 2019.   

 

Po otrzymaniu telefonicznej informacji zwrotnej o przyjęciu na warsztaty prosimy 

o dokonanie wpłaty w wysokości 300,00 zł (za udział w sesji),do dnia 10.07.2019r.     

 

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  

Szczegóły organizacyjne  

mailto:sulinab@kul.org.pl

