
  

 

 
 

20 – 21 maja 2022r. (piątek – sobota) 
na Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym w Wieżycy.  

 
W czasie warsztatów będzie można poznać tradycje papieroplastyki     

w kaszubskim roku obrzędowym oraz nabyć umiejętności wykonywania 
kwiatów i motywów roślinnych z krepy (różne techniki), poznania techniki 
woskowania kwiatów. 

 
 

Zajęcia poprowadzi:  
Iwona Klinger-Niemczyk, projektantka i wykonawca 
kostiumów. Scenografka w filmie Kaszuba Remus. 
Długoletni pracownik muzeum we Wdzydzach. Aktorka w 
teatrze Medium. Babcia pięciorga wnucząt, na stare lata 
ucząca się gry na fortepianie, relaksuje się w ogrodzie. 
Kobieta wielu pasji, umiejętności, pomysłów i marzeń… 
 

 
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. 

 
 
 
 
 
 

WARSZTATY PAPIEROPLASTYKI  
W ROKU OBRZĘDOWYM KASZUB 



                                                                                                                        

 

 

 
Termin:                   20 – 21 maja2022r.  (piątek – sobota) 
 
Miejsce:    Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy  
 
Koszt:                       600 złotych za udział w dwudniowych warsztatach  
                                   w kameralnym gronie 
 
 
 
Warsztaty trwają: 
 od piątku godz. 17.00 do soboty godz. 18.00. 
 
W cenie zapewniamy uczestnikom: 
• pełne wyżywienie (śniadania, obiady i kolacje, kawa, deser);  
• nocleg w jedno lub dwuosobowych pokojach; 
• opiekuna warsztatów; 
• instruktora; 
• niezbędne materiały do warsztatów; 
• zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach.   
 
 
Uczestnicy – przywożą ze sobą odzież ochronną (np. fartuch, itp.) przydatną 
podczas zajęć warsztatowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE  



                                                                                                                        

 

ZGŁOSZENIA 
    
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy osoby zainteresowane       
o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się pod linkiem 
 

https://forms.gle/dS3op8bg9wsZBKwN8 
 

do dnia: 12.05.2022r. 
 

Zasady rekrutacji: 
1. Decyduje kolejność zgłoszeń  
2. Pierwszeństwo mają osoby, które pierwszy raz chcą uczestniczyć 
w naszych warsztatach. 
 

Po otrzymaniu telefonicznej lub e-informacji zwrotnej o przyjęciu na 
warsztaty prosimy o dokonanie wpłaty w wysokości 600,00 zł w ciągu 
dwóch dni. 

Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe o nr:  

26 1160 2202 0000 0000 4746 3115 

w tytule wpłaty należy wpisać „PAPIEROPLASTYKA – 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 – Agnieszka Gleinert-Pobłocka,  
nr tel. 536 760 710,  
email: agnieszka.gleinert-poblocka@kul.org.pl 

https://forms.gle/dS3op8bg9wsZBKwN8

