
Korzenie 
Sztuki Sakralnej 

Wykłady�i�prezentacje�towarzyszące�warsztatom
odbędą�się�w�Auli�Domu�Pielgrzyma�
oraz�w�Sanktuarium�w�Świętej�Lipce:

5�lipca�(niedziela),�godz.�12.00�
Sanktuarium�

Otwarcie wystawy ikon Grupy Agathos

6�lipca�(poniedziałek),�godz.�19.00�
Aula�Domu�Pielgrzyma�

Wykład o. Aleksandra Jacyniaka SJ 
Świat, w którym rodzi się ikona

8�lipca�(środa),�godz.�19.00
Aula�Domu�Pielgrzyma

Wykład o. Aleksandra Jacyniaka SJ 
Teologia i duchowość ikony – wymowa ikony 
Zbawiciela (wg ikony Andrieja Rublowa)

9�lipca�(czwartek),�godz.�19.00
Aula�Domu�Pielgrzyma

Wykład o. Aleksandra Jacyniaka SJ 
Teologia i duchowość ikony – wymowa ikony 
Matki Bożej modlącej się – Orantki 
(wg ikony MB Orantki z Jarosławia)

10�lipca�(piątek),�godz.�19.00�
Aula�Domu�Pielgrzyma

Wykład Wolfganga Niklausa
Świat wczesnej muzyki modalnej 
– gregoriańskiej i bizantyjskiej

12�lipca�(niedziela),�godz.�11.00�
Sanktuarium

Msza św. z chorałem gregoriańskim w wykonaniu 
uczestników warsztatu śpiewu liturgicznego

13�lipca�(poniedziałek),�godz.�19.00
Aula�Domu�Pielgrzyma

Wykład o. Aleksandra Jacyniaka SJ 
Święta Góra Athos

14�lipca�(wtorek),�godz.�19.00
Aula�Domu�Pielgrzyma

Prezentacja Grupy Agathos
Klasztor Zaśnięcia NMP w Varatec, Rumunia

15�lipca�(środa),�godz.�12.00�
Sanktuarium

Obrzęd poświecenia ikon po Mszy św. ze śpiewami 
bizantyjskimi w wykonaniu uczestników warsztatu 
śpiewu liturgicznego

JE ŚLI CHCESZ OTRZY MY WAĆ IN FOR MA CJE O WARSZ TA TACH 
OR GA NI ZO WA NYCH PRZEZ GRU PĘ AGA THOS 

LUB SCHO LĘ WĘ GAJ TY WY ŚLIJ WIA DO MOŚĆ NA AD RES 
aga thos@in te ria.eu (IKO NY) LUB scho la w1@wp.pl (IKO NY i ŚPIEW)

OR GA NI ZA TO RZY:

Gru�pa�Aga�thos�
War sza wa 

Kon takt: aga thos@in te ria.eu 
www.aga thos.art.pl

Sank�tu�arium�Mat�ki�Jed�no�ści�Chrze�ści�jan
Świę ta Lip ka 29, 11-440 Re szel

www.swlip ka.org.pl 
Kon takt: sank tu arium@swlip ka.org.pl 

tel.: 89/755 14 81, 512730375

Scho�la�Wę�gaj�ty
No we Kaw ko wo

Kon takt: scho la w1@wp.pl, www.we gaj ty.pl
tel.: 89 5129471, 600005253, 600005251 

Sto�wa�rzy�sze�nie�Wę�gaj�ty

Re ali za cja w ra mach pro gra mu La bo ra to rium Tra dy cji 2015
– warsz ta ty dzie dzic twa kul tu ro we go – Tra dy cja bi zan tyj ska

DO FI NAN SO WA NO ZE ŚROD KóW:
Fun�du�szu�Ak�ty�wi�za�cji�Twór�czo�ści�Te�atral�nej�

Te�atru�im.�Ste�fa�na�Ja�ra�cza�w�Olsz�ty�nie

Warsztaty ikony i śpiewu liturgicznego
Wystawa ikon Grupy Agathos 

Ikona-okno ku wieczności

Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan
Święta Lipka  5 – 15 lipca 2015



Za ję cia warsz ta to we bę dą od by wa ły się rów no le gle 
w Pra cow ni Iko ny, któ rą sta nie się na ten czas  Au la Do mu
Piel grzy ma i w Pra cow ni Śpie wu Li tur gicz ne go, któ ra 
roz go ści się w Ka pli cy Do mu Piel grzy ma. 
Chce my aby dzia ła ły one bli sko sie bie, a efek ty ich pra cy
prze ni ka ły się, by tak jak nie gdyś, ma lar stwo i śpiew sta no-
wi ły ca łość do świad cze nia sa�crum. Wie czo ra mi bę dzie my
uczest ni czyć w wy kła dach ku sto sza sank tu arium o. Alek san -
dra Ja cy nia ka SJ oraz po zna my hi sto rię świę to lip skie go
Sank tu arium. W po bli skim Kę trzy nie i Resz lu pla nu je my
od wie dzić cer kwie pra wo sław ne i gre ko ka to lic kie. 
Bę dzie to oka zja do po zna nia tra dy cji, w któ rej roz wi nę ła się
sztu ka iko no pi sa nia i śpie wu bi zan tyj skie go. Czas wol ny
moż na bę dzie wy ko rzy stać na mo dli twę w tym wy jąt ko wym
miej scu, wę drów ki po oko li cy oraz… ką pie le w po bli skim 
je zio rze.Warsztatom towarzyszyć będzie wystawa ikon Grupy
Agathos Ikona�– okno�ku�wieczności.

Pra cow nia iko ny
Pro wa dze nie – Gru pa Aga thos (w skła dzie: Bar tosz Bre mer,
Mał go rza ta Dży ga dło -Ni klaus, Ewa Grześ kie wicz)

Gru pa Aga thos (od gr. aga�thos�– do bry) po wsta ła w 2003 r.
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 wy wo dzi się z pra cow ni Św. Łu ka sza w
Kra ko wie, któ ra dzia ła pod kie row nic twem o. Zyg fry da Ko ta
SJ. Dal sze do sko na le nie i wie dzę w dzie dzi nie iko no pi sa nia
człon ko wie Gru py za wdzię cza ją Stu dium Chrze ści jań skie go
Wscho du w War sza wie oraz kon tak tom z pra wo sław ny mi
ośrod ka mi i szko ła mi pi sa nia ikon w Pol sce, Gre cji i Ru mu -

nii. Od 2009 r. współ pra cu je 
ze Scho lą Wę gaj ty.
Iko ny wy ko na ne przez człon ków 
gru py znaj du ją się w do mach pry wat -
nych, a tak że w ko ścio łach, m.in. 
w Ka pli cy Ad o ra cji Sank tu arium 
Mat ki Bo żej Ła ska wej Pa tron ki War -
sza wy, w Ka pli cy Ob li cza Pań skie go 
w ko ście le pa ra fial nym w No wym
Kaw ko wie, w klasz to rze Zwia sto wa nia
oo. Be ne dyk ty nów w Bi sku po wie.

Pra ce człon ków gru py moż na by ło oglą dać na wie lu wy sta -
wach, m.in. na:
• Fe sti wa lu Sztu ki Sa kral nej im An drie ja Tar kow skie go 

we fran cu skim Pon ti gny(2014).
• No cy Mu ze ów w Sank tu arium Mat ki Bo żej Ła ska wej 

Pa tron ki War sza wy (2012-2014);
• Mię dzy na ro do wej wy sta wie „Iko na Dziś”, któ ra to wa rzy-

szy ła se sji na uko wej pod tym sa mym ty tu łem (War sza wa, 
ko ściół oo. Do mi ni ka nów na Słu żew cu, 2008)

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 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, iko na mi Ar cha nio łów i Zwia sto wa nia. 
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 oraz kon tem pla cje świę to lip skie go
kra jo bra zu – wy ciecz ki pie sze po oko li cy, mie dzy in ny mi do
Bez ła wek, gdzie znaj du ją się mie dzy in ny mi śla dy sta ro pru -
skich kur ha nów…

Pra cow nia śpie wu li tur gicz ne go
Pro wa dze nie: Jo hann Wol fgang Ni klaus, 
kie row nik ar ty stycz ny Scho li Wę gaj ty

W ra mach warsz ta tu śpie wu zaj mie my
się cho ra łem gre go riań skim oraz hym na -
mi bi zan tyj ski mi. Me lo die i utwo ry 
do ty czyć bę dą naj star szych przy kła dów
li tur gicz ne go śpie wu mo dal ne go. 
Za czerp nię te bę dą z ma nu skryp tów grec -
ko - i ru muń sko-bi zan tyj skich, sta ro cer -
kiew no -sło wiań skich i śre dnio wiecz nych
ła ciń skich. 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 ra mach pro gra mu La bo ra to -
rium tra dy cji w la tach po przed nich i je den utwór w ory gi -
nal nym ję zy ku grec kim. W trak cie i na za koń cze nie
warsz ta tów bę dzie my mie li za za da nie wy ko nać opra co wa ne
utwo ry pod czas co dzien nej li tur gii mszal nej w Ka pli cy 
Do mu Piel grzy ma oraz w trak cie nie dziel nej mszy św. 
(12 lip ca, godz.11.00) w Sank tu arium. Na za koń cze nie
warsz ta tów wy ko na my 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 po na bo żeń stwie (śro da 
15 lip ca, godz.12.00) w Sank tu arium.

Schola Węgajty powstała w 1994 r. i dzia ła w ra mach 
Sto wa rzy sze nia Wę gaj ty ko ło Olsz ty na. Scholę Węgajty 
two rzą śpie wa cy, ak to rzy, mu zy cy, pla sty cy, te atro lo dzy 
mu zy ko lo dzy po cho dzą cy z 6 kra jów eu ro pej skich. 
Scho la zaj mu je się re kon struk cją śre dnio wiecz nych dra ma -
tów li tur gicz nych, pre zen ta cja mi mu zycz no -te atral ny mi,
ba da nia mi nad tra dy cja mi śpie wu li tur gicz ne go i sa kral ne -
go, an tro po lo gią kul tu ry oraz edu ka cją i ani ma cją te atral -
ną, mu zycz ną i pla stycz ną. Od 20 lat opra co wu je i
wy ko nu je naj star sze eu ro pej skie za byt ki li te rac ko – mu zycz -
no-dra ma tycz ne (rę ko pi sy pol skie, fran cu skie, wło skie, nie -
miec kie). Ma w swo im do rob ku i re per tu arze 7 ła ciń skich
śre dnio wiecz nych dra ma tów li tur gicz nych sta no wią cych
ka non te go ga tun ku, któ re by ły pre zen to wa ne w ca łej Pol sce
i wie lu kra jach Eu ro py. Po przez po łą cze nie twór czych sił 
i do świad czeń ak to rów, śpie wa ków, in stru men ta li stów, 
te atro lo gów, an tro po lo gów, pla sty ków, ję zy ko znaw ców, 
li tur gi stów i przed sta wi cie li in nych dzie dzin, ze spół wy -
pra co wał uni kal ny i roz po zna wal ny idiom wy ko naw czy 
i sty li stycz ny, opar ty na ar cha icz nych i tra dy cyj nych tech -
ni kach warsz ta tu mu zycz no -te atral ne go. 
Jo hann Wol fgang Ni klaus jest śpie wa kiem i ak to rem, 
re ży se rem i an tro po lo giem, ab sol wen tem Uni wer sy te tu
Wie deń skie go. Uro dzo ny w Mo na chium, wy cho wy wał się
w gó rach po łu dnio we go Ty ro lu, od trzy dzie stu lat miesz ka
i pra cu je w Pol sce. Jest współ twór cą Te atru Wę gaj ty oraz
twór cą i kie row ni kiem ar ty stycz nym Scho li Wę gaj ty. 
Or ga ni za tor wie lu wy praw ar ty stycz nych do en klaw kul tu -
ro wych w Pol sce i Eu ro pie, au tor i ma na ger pro jek tów 
kul tu ro wych, au tor tek stów pu bli ko wa nych w pi smach 
an tro po lo gicz nych i kul tu ral nych.


