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7 –15 sierpnia 2014
Wichrowe wzgórze – Cegielnia Art, Nowe Kawkowo
Ośrodek Teatralny Węgajty

Warsz ta ty dzie dzic twa kul tu ro we go

La bo ra to rium
Tra dy cji 2014

Grupa Agathos
(Warszawa) 

Kontakt: 
agathos@interia.eu
www.agathos.art.pl 

Wykłady i prezentacje towarzyszące warsztatom odbędą się
na Wichrowym wzgórzu – Cegielnia Art (Gospodarstwo
rodziny Pietraszewskich) w Nowym Kawkowie oraz w sali
Ośrodka Teatralnego Węgajty

7 sierpnia (czwartek) o godz.15.00
• Jezus Chrystus w ikonografii

– przedstawi pedagog, Ewa Grześkiewicz z Grupy Agathos

8 sierpnia (piątek) o godz.15.00
• Matka Boża Znaku  

– przedstawi pedagog, Katarzyna Barszcz z Grupy Agathos

8 sierpnia (piątek) o godz.20.00
• Teologiczne przesłania oktoechosu 

– przedstawi muzykolog i śpiewak Łukasz Hajduczenia

9 sierpnia (sobota) o godz. 19.00 
w sali Ośrodka teatralnego Węgajty

• Modlitwa Akatyst ku czci Bogarodzicy
• Otwarcie wystawy fotografii Ikona na Warmii, 

Bartosza Bremera z Grupy Agathos
• Bizantyjski śpiew cerkiewny – dwa tysiące lat 

nieprzerwanej tradycji – przedstawi muzykolog i protopsalta 
cerkiewny z Podlasia, Marcin Abijski

10 sierpnia (niedziela) o godz. 15.00
• Teologia ikony w świetle wizerunku Anioła pańskiego 

– przedstawi teolog prawosławny i ikonograf z Supraśla, 
Grzegorz Prokopiuk

12 sierpnia (wtorek) o godz.19.00
• Przez stulecia i kultury Azji Mniejszej – Hetyci, 

Achajowie, starożytna Grecja, Rzym i Bizancjum
– przedstawi pedagog i miłośnik sztuki bizantyjskiej    
Antoni Soduła z Lutr

14 sierpnia (czwartek) o godz.19.00 
w sali Ośrodka teatralnego Węgajty

• Otwarcie wystawy ikon powstałych w ramach warsztatu 
oraz ikon Grupy Agathos ze śpiewem bizantyjskim grupy 
warsztatowej

• Ikony w Polsce – wy kład hi sto ry ka sztu ki i teo lo ga, 
ks. prof. Mi cha ła Ja no chy o iko nach bia ło ru skich i ukra iń -
skich, o łem kow skich w kon tek ście hi sto rycz no -geo gra ficz nym,
ale tak że o iko nach in nych tra dy cji (m.in. sta ro wier skich), 
wresz cie o iko nach współ cze snych

• Nikifolk – muzyka kapeli rodzinnej ze Szczytna

15 sierpnia (piątek) o godz.11.00
• Uroczysta liturgia ze śpiewem gregoriańskim na święto 

Wniebowzięcia NMP oraz po liturgii – obrzęd poświecenia
ikon ze śpiewami bizantyjskimi w kościele parafialnym 
w Nowym Kawkowie

Schola Węgajty 
w ramach projektu „Quem queritis 2014-16” 

i programu Laboratorium Tradycji 2014 
Warsztaty dziedzictwa kulturowego – Tradycja bizantyjska 

Funduszu Aktywizacji 
Twórczości Teatralnej 
Teatru im. Stefana 
Jaracza w Olsztynie

Samorządu 
Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego

Ministra Kultury 
i Dziedzictwa 
Narodowego 

Dofinansowano ze środków



PRA COW NIA IKO NY
Na zie miach Rzecz po spo li tej do szło do
spo tka nia dwóch tra dy cji za chod niej, ła -
ciń skiej i wschod niej, bi zan tyj skiej. Mi mo
iż Pol ska przy ję ła chrzest w X wie ku z za -
cho du, po zo sta wa ła pod wpły wa mi Rzy mu
i Kon stan ty no po la. Wię zi bu do wa ne by ły
dzię ki mał żeń stwom za wie ra nym przez 
ro dzi ny wład ców pol skich, ksią żąt li tew -
skich i ru skich. W sztu ce sa kral nej, za rów -
no ka to lic kiej jak icer kiew nej -or to dok syj-

nej wpły wy te prze ni ka ły się przez wie ki. Świad czy o tym
mie dzy in ny mi kult cu dow nych ikon, z naj bar dziej zna ną
Mat ką Bo ską Czę sto chow ską czy Mat ką Bo żą Biel ską z Pod -
la sia, jak rów nież za byt ki ko ścio ła ka to lic kie go - ka pli ca
Świę to krzy ska na Wa we lu w Kra ko wie czy ka pli ca Św. Trój cy
na zam ku w Lu bli nie. 

Cie ka wym re jo nem pod wzglę dem sztu ki cer kiew nej jest 
po łu dnio wo-wschod nia część Pol ski, te re ny gra ni czą ce 
z Ukra iną, gdzie już od XIV wie ku roz wi ja ło się drew nia ne
bu dow nic two sa kral ne. Be ski dy i pod gó rze Biesz czad za -
miesz ka ne by ły przez lo kal nych gó ra li, Łem ków i Boj ków 
– ukra iń skie gru py et nicz ne. Obecnie istnieje tam jeszcze
wiele drewnianych zabytkowych cerkwi z XVI i XVII wieku,
z przykładami starej polichromii i ikonami z tzw. karpackiej
szkoły, zwanej często łemkowska – szkoły lokalnych
mistrzów ikonopisania. 

W swej twór czo ści Gru pa Aga thos od wo łu je się do tra dy cji
pierw szych wie ków chrze ści jań stwa oraz na wią zu je do ikon
obec nych na te re nach Rze czy po spo li tej. W cza sie za jęć pro wa -
dzo nych w Pra cow ni iko ny bę dzie moż na zmie rzyć się z tra dy -
cyj ną tech ni ką po wsta wa nia iko ny. Każ dy z uczest ni ków
otrzy ma szpon go wa ną de skę li po wą za grun to wa ną we dług 
tra dy cyj nej re cep tu ry. Pod okiem osób z Gru py Aga thos oraz 
– go ścin nie – Grze go rza Pro ko piu ka, iko no gra fa i teo lo ga 
z Su pra śla, każ dy wy ko na szkic, a na stęp nie na pi sze iko nę. Pra -
co wać bę dzie my nad iko ną Pan to kra to ra, Mat ki Bo żej Zna ku 
i iko na mi Ar cha nio łów. Do ma lo wa nia uży je my ta kiej far by,
ja ką sto so wa no jesz cze w Bi zan cjum – tem pe ry ja jecz nej. 
Bę dzie my roz ma wiać o ro li ka no nu i bo ga tej sym bo li ce iko ny.
Wie czo ra mi za pla no wa li śmy czas na kon tem pla cję sztu ki 
bi zan tyj skiej, w któ rą wpro wa dzą nas wy kła dy i pre zen ta cje.

PRO WA DZE NIE
Gru pa Aga thos (od gr. aga thos – do bry) po wsta ła w 2003 r. 
Na zwa jest od wo ła niem do grec kiej tra dy cji iko no pi sa nia, do
okre su, gdy chrze ści jań stwo, jesz cze nie po dzie lo ne, wy pra co wa -
ło za sa dy sztu ki sa kral nej. Gru pę sta no wią ka to li cy za fa scy no -
wa ni pięk nem i du cho wą głę bią iko ny, sta no wią cej for mę
sztu ki i dro gę mo dli twy, prze ko na ni o jej war to ści tak dla Ko -
ścio ła wschod nie go jak i za chod nie go. Gru pa Aga thos pra gnie
przy bli żać iko nę in nym; oprócz two rze nia ikon or ga ni zu je wy -
sta wy iko no gra ficz ne, pro wa dzi wy kła dy, pre zen ta cje i warsz ta ty
iko no pi sa nia głów nie w War sza wie i na War mii. 

Człon ko wie gru py kształ ci li się pod kie run kiem o. Zyg fry da
Ko ta SJ w Pra cow ni Św. Łu ka sza w Kra ko wie oraz Ma te usza
Śro do nia ze Stu dium Chrze ści jań skie go Wscho du z klasz to ru
oj ców Do mi ni ka nów na Słu że wie w War sza wie. Od by wa li
prak ty ki iko no gra ficz ne pod opie ką oj ca Le on ti ja To fi lu ka 
w Stu dium Iko no pi sa nia w Biel sku Pod la skim, sio stry Kas sia ni
w pra cow ni iko ny klasz to ru Evan ge li smos na grec kiej wy spie
Pat mos oraz mat ki Ele fthe ri, w Ate lier Św. Ire ny  klasz to ru 
Va ra tec, w ru muń skiej Moł da wii. 

Warsz ta ty pro wa dzą: Ka ta rzy na Barszcz, Bar tosz Bre mer, 
Mał go rza ta Dży ga dło -Ni klaus oraz Ewa Grześ kie wicz 
z Pra cow ni iko no gra ficz nej Gru pa Aga thos.

PRA COW NIA ŚPIE WU 
LI TUR GICZ NE GO
Cho rał bi zan tyj ski i gre go riań ski
W tym ro ku – ja ko kon ty nu acja po szu ki wań Scho li Wę gaj ty 
– w ra mach warsz ta tu przy go tu je my cho rał gre go riań ski do
Mszy Św. na uro czy stość Wnie bo wzię cie NMP oraz śpie wy 
bi zan tyj skie (ma ryj ne) do ob rzę du po świę ce nia ikon we dług
wschod nie go for mu la rza, któ ry ce le bro wa ny bę dzie na za koń -
cze nie se sji – po na bo żeń stwie (15 sierp nia) w ko ście le pa ra fial -
nym w No wym Kaw ko wie.
Wie czo rem w so bo tę 9 sierp nia w sa li Ośrod ka Te atru Wę gaj ty
za pra sza my do mo dli twy wg. Aka ty stu ku czci Bo ga ro dzi cy
z pol skim tek stem au tor stwa ks. Jó ze fa Ro ma na Ma ja.
Me lo die i utwo ry za czerp nię te bę dą bez po śred nio z tra dy cji
grec ko-bi zan tyj skiej ale wy ko na ne, ada pto wa ne i uło żo ne do 
ję zy ka pol skie go (Aka tyst) przez Mar ci na Abij skie go. Do da wać

bę dzie my rów nież przy kła dy śpie wów
sta ro cer kiew no -sło wiań skich z Ir mo lo -
gio nu Su pra skie go, nad któ ry mi pra co -
wa li śmy w la tach po przed nich i je den
utwór w ory gi nal nym ję zy ku grec kim.

Ksiądz Pra łat Jó zef Ro man Maj, pro -
boszcz ko ścio ła św. Ka ta rzy ny na Słu że -
wie w War sza wie, na pi sał z po trze by ser ca
no wy, ale we dług an tycz nych re guł uło żo -
ny, Aka tyst ma ryj ny. Po szu ku jąc do nie go
naj sto sow niej szej mu zy ki, skie ro wał się

do Su pra śla, do pierw sze go w Pol sce wy kształ co ne go w tym
kie run ku w Gre cji kan to ra bi zan tyj skie go Mar ci na Abij skie -
go. Ten opa trzył pol ski tekst Aka ty stu pa su ją cą do nie go 
tra dy cyj ną mu zy ką bi zan tyj ską.

„Mu zy ka bi zan tyj ska, bę dąc od po cząt ku kon ty nu acją sztu ki
mu zycz nej pierw szych chrze ści jan, wier na by ła tej kon cep cji.
Bi zan tyj scy „me lo do si” pierw sze go chrze ści jań skie go 
ty siąc le cia two rzy li mu zy kę do pi sa nych przez sie bie hym -
nów, po wo du jąc, że sta wa ła się ona nie od łącz ną ich czę ścią.
Ko lej ne po ko le nia hym no gra fów sta ra ły się two rzyć hym ny
rów ne ryt micz nie pier wo wzo rom, dzię ki cze mu daw ne 
me lo die by ły wciąż ży we i do trwa ły do na szych cza sów.
Wie lo wie ko wa tra dy cja i udu cho wie nie owych me lo dii pod -
czas ty się cy ca ło noc nych czu wań, pod czas któ rych roz -
brzmie wa ły, spo wo do wa ły, że wy wie ra ją one na współ cze s-
nym słu cha czu ogrom ne wra że nie na wet wte dy, kie dy nie 
ro zu mie on słów hym nów. Owe me lo die, do dziś sta no wią -
ce opra wę mu zycz ną li tur gii bi zan tyj skiej, sta ły się bar dzo
uni wer sal ne, ide al nie od da jąc głę bie mo dli tew nych tre ści 
we wszyst kich ich prze ja wach: bła gal nym, dzięk czyn nym,
do kso lo gicz nym czy tez dy dak tycz nym. 
La tem ro ku 2009, dzię ki Mar ci no wi Szczy ciń skie mu, da ne
mi by ło za po znać się z księ dzem pra ła tem Jó ze fem Ma jem,
au to rem słów „Aka ty stu do Prze naj święt szej Bo ga ro dzi cy”.
Je go wiel ka wia ra we wsta wien nic two Mat ki Bo żej oraz mi -
łość i za an ga żo wa nie, z ja kim pi sał ów hymn, wy war ły na
mnie ogrom ne wra że nie. W re zul ta cie przy szło mi sta nąć
przed nie ła twym za da niem opra wie nia w mu zy kę owej
wzru sza ją cej i wznio słej mo dli twy. Po raz pierw szy ję zyk
pol ski ze tknął się z mu zycz nym świa tem Bi zan cjum…”

(Mar cin Abij ski)
PRO WA DZE NIE
Mar cin Abij ski (cho rał bi zan tyj ski) 
i Jo hann Wol fgang Ni klaus (cho rał gre go riań ski)


