
 

 

Warsztaty rękodzieła ludowego wydaniu tradycji kaszubskich:    

 

Jesienne Warsztaty  

RZEŹBY i PAPIEROPLASTYKI   

 

Warsztaty odbędą się w formie 1 zjazdu, podczas których 

 

-  w ramach papieroplastyki zaprasza Iwona Klinger, artystka, scenografka,  

kostiumolożka:  

„tworzyć będziemy wieńce nagrobkowe, które na Kaszubach przygotowywane były 

przez najbliższych.  Wykonane domowym sposobem ze słomy, chrobotka,                               

i papierowych woskowanych kwiatów. Wpinano w nie owoce śnieguliczki i liście 

mahonii. Cała zimę zachowywały kształt i kolor. Wiosną przyniesione do domu, 

czekały na strychu, lub  w szopie do jesieni. Kolejnego roku uzupełniane nowymi 

kwiatami. Dziś, w czasach plastiku propozycja powrotu do tradycyjnych form                         

i materiałów jest próbą poszukiwania tożsamości, ale też kreatywności i działań 

proekologicznych”. 

 

- w ramach warsztatów rzeźbiarskich zaprasza  Edmund Zieliński, rzeźbiarz, twórca 

ludowy:   

„Po wielu latach będę miał przyjemność spotkać się w Kaszubskim Uniwersytecie 

Ludowym na warsztatach z rękodzieła ludowego. Spotkam dawnych uczestników 

warsztatów, jak i nowe osoby zainteresowane wykonywaniem drobnych form 

rzeźbiarskich. Jak dawniej będziemy rzeźbić  ptaszki barwnie malowane. Będą też 

ich więksi pobratymcy – bociany czy żurawie. Z doświadczenia wiem, że uczestnicy 

będą wymyślać własne drobiazgi w drewnie rzeźbione, które dekorować będą 

mieszkania uczestników. I jak dawniej będą śpiewy, gry i zabawy, a może i ognisko?”. 

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. 

 



 

 

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

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:                    13 – 15 września 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 24.08.2019 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 31.08.2019r.     

 

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

