
 

 

 

19 – 21 sierpnia 2022r.  

na Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym w Wieżycy 
 

w ramach projektu „MODRA SZKOŁA ’2022  
– pograniczem kultur, sztuk, epok i pokoleń”  

dofinansowanego  ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z Funduszy Promocji Kultury 

  

W ramach warsztatów poznamy różne techniki wykonywania biżuterii koralikowej  

oraz samodzielnie zaprojektujemy oraz wykonamy ozdoby na szyję w postaci naszyjnika               

- na wzór sylianki, popularnej na  Bojkowszczyźnie i Huculszczyźnie – wykonanego                             

z wielobarwnych koralików nawleczonych na nitkę lub bazę włosową, tworzącego kolorowy 

ornament geometryczny, czasami roślinny.   

 

Do udziału zapraszamy nauczycielki/li, instruktorki/ów placówek kultury, ośrodków 
pracy pozaszkolnej, domów środowiskowych, świetlic terapeutycznych, oraz wszystkich 
innych zainteresowanych poznaniem kanonu tradycyjnej ukraińskiej biżuterii koralikowej,                  
a także pragnących rozwijać swój potencjał twórczy. 

 

Warsztaty  poprowadzi: Olha Kens 

 

• projektantka mebli i wnętrz,  
• rękodzielniczka poszukująca ciągle nowych  technik artystycznych 

• jej główny obszar zainteresowań do tradycyjna ukraińska biżuteria 

koralikowa oraz oryginalna biżuteria z miedzi i kamieni półszlachetnych 

• od kilka lat prowadzi własną pracownię, w której uczy rysunku 

oraz pracy z różnymi technikami i materiałami plastycznymi.  
 

 

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 własnych instrumentów muzycznych. 

 



 

 

 

 
Termin:                    19 – 21 sierpnia 2022r.  (piątek – niedziela) 

Miejsce:    Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy  

 

Koszt: 385 zł za udział w warsztatach. 

 

Warsztaty rozpoczynają się piątek o godz. 15.00 i zakończą się w niedzielę o godz. 14.00. 

Uczestnikom/czkom gwarantujemy: 

• pełne wyżywienie (śniadania, obiady i kolacje, serwis kawowy z ciastem i 
owocami);  

• nocleg w dwuosobowych pokojach z łazienkami (w miarę możliwości w 
pokojach jednoosobowych za dodatkową opłatą); 

• instruktorkę; 
• opiekuna warsztatów; 
• niezbędne materiały warsztatowe; 
• zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach.   

 

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

 

ZGŁOSZENIA 

 

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

 

https://forms.gle/Bi33PunZtM4a5ukV7 
 

Rekrutacja do dnia: 29.07.2022 r. 

 

 

Zasady rekrutacji: 

1. Decyduje kolejność zgłoszeń  
2. Pierwszeństwo mają osoby, które po raz pierwszy uczestniczą warsztatach 
rękodzielniczych organizowanych na Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym.    
 

Po otrzymaniu telefonicznej lub e-informacji zwrotnej o przyjęciu na warsztaty prosimy                              
o dokonanie wpłaty w wysokości 385,00 zł w ciągu trzech dni uzyskania powyższej 
wiadomości.      
 

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”   
                                                   

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE  

https://forms.gle/Bi33PunZtM4a5ukV7


 

 

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:  

Koordynatorka zadania – Sulisława Borowska   
nr tel. 603 991 705 

email: sulinab@kul.org.pl 

 

 

Kaszubski Uniwersytet Ludowy 

Wieżyca 1, 83-315  SZYMBARK    

https://www.facebook.com/Kaszubski.Uniwersytet.Ludowy/ 

http://kul.org.pl 

https://goo.gl/maps/dMc71DmSmAbBr41eA  
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