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6 –15 sierpnia 2016
Cegielnia art. / wichrowe wzgórze, nowe kawkowo
ośrodek Teatralny węgajty
kościół parafialny św. Jana Chrzciciela i św. rocha w Jonkowie

La bo ra to r ium Tra dy c j i  2016

Grupa Agathos
(Warszawa) 

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

Wykłady, prezentacje i opowieści towarzyszące
warsztatom odbędą się na Wichrowym wzgórzu 
– Cegielnia Art, na kolonii w Nowym Kawkowie

7 sierpnia (niedziela) o godz.15.00  Cegielnia art
• Jezus Chrystus w ikonografii

– przedstawi Ewa Grześkiewicz z Grupy agathos

8 sierpnia (poniedziałek) o godz.15.00  Cegielnia art
• Wprowadzenie w tematykę ikon „anielskich”

– przedstawi Małgorzata Dżygadło-Niklaus
z Grupy agathos i scholi węgajty

9 sierpnia (wtorek) o godz.15.00  Cegielnia art
• Wprowadzenie w tematykę ikon 

Świętych Pańskich – Święty Mikołaj 
– przedstawi Katarzyna Barszcz z Grupy agathos 

10 sierpnia (środa) o godz.15.00  Cegielnia art
• Wprowadzenie w tematykę ikon 

Świętych Pańskich – Święty Jan Chrzciciel  
– przedstawi Małgorzata Dżygadło-Niklaus
z Grupy agathos i scholi węgajty 

10 sierpnia (środa) o godz. 19.30  Cegielnia art
• spotkanie z Gretą Leśko i jej opowieścią 

o wizerunkach Świętego Mikołaja w tradycji 
ikony karpackiej

11 sierpnia (czwartek) o godz. 15.00 Cegielnia art
• Wprowadzenie w tematykę ikon 

Matki Bożej Deomeni 
– przedstawi Katarzyna Barszcz z Grupy agathos 

11 sierpnia (czwartek) o godz. 19.30 Cegielnia art
• Tajemnice Azji: ikony, mandale i święte góry, 

przedstawi pedagog, historyk i miłośnik sztuki
– Antoni Soduła z Lutr i z Warmińskiej 
pracowni ikony

15 sierpnia (poniedziałek) o godz.12.30 
kościół parafialny w Jonkowie 

• Uroczysta Msza jubileuszowa (650-lecie wsi węgajty) 
ze śpiewem gregoriańskim na święto Wniebowzięcia 
NMP oraz po liturgii – obrzęd poświecenia ikon
powstałych w ramach warsztatów, ze śpiewem 
bizantyjskim (w wykonaniu scholi węgajty i grupy 
warsztatowej Pracowni śpiewu)

Go spo da rze za pra sza ją na dal szy ciąg ju bi le uszo we go 
spo tka nia, na opo wie ści o hi sto rii wio ski i tra dy cyj ną 
za ba wę wiej ską w wę gaj tach. 

realizacja w ramach projektu scholi węgajty 
„Quem queritis 2014-16” 

i programu 
Laboratorium Tradycji 2016 

- warsztaty dziedzictwa kulturowego 
- Tradycja bizantyjska. 

Funduszu Aktywizacji 
Twórczości Teatralnej Teatru 

im. Stefana 
Jaracza w Olsztynie

Ministra Kultury 
i Dziedzictwa 
Narodowego 

Dofinansowano ze śroDków



Pra�cow�nia�iko�ny
Prowadzenie�–�Grupa�Agathos
(w�składzie:�Katarzyna�Barszcz,�Bartosz�Bremer,
Małgorzata�Dżygadło-Niklaus,�Ewa�Grześkiewicz)�
oraz�gościnnie�(10�-�12�sierpnia)�Greta�Leśko�

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.�Gru�pa�Aga�thos
współ�pra�cu�je�ze�Scho�lą�Wę�gaj�ty,�wspól�nie�or�ga�ni�zu�jąc�
wy�sta�wy�i�pro�wa�dząc�warsz�ta�ty�na�War�mii.

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:
– Wy�sta�wie�w�Sank�tu�arium�MB�Jed�no�ści�Chrze�ści�jan�
w�Świę�tej�Lip�ce�na�War�mii�(2015,�2016)

– Fe�sti�wa�lu�Sztu�ki�Sa�kral�nej�im�An�drie�ja�Tar�kow�skie�go�
we�fran�cu�skim�opac�twie�w�Pon�ti�gny�(2014)

– Wy�sta�wie�ikon�współ�cze�snych�w�Fa�bry�ce�Sztu�ki�
w�Tcze�wie�(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);

– Wy�sta�wie�„Iko�na�-wspól�ne�dzie�dzic�two”�w�ko�ście�le�
św.�Mar�ci�na�na�Sta�rym�Mie�ście�w�War�sza�wie�(któ�ra�
to�warzy�szy�ła�kon�fe�ren�cji�„Te�atr�sta�ro�pol�ski�a�kul�tu�ra�
współ�cze�sna”zor�ga�ni�zo�wa�nej�przez�In�sty�tut�Sztu�ki�
Pol�skiej�Aka�de�mii�Na�uk�i�Uni�wer�sy�tet�Kar�dy�na�ła�
Ste�fa�na�Wy�szyń�skie�go,�2013)

– Wy�sta�wie�ikon�bi�zan�tyj�skich�na�War�mii�w�Ga�le�rii�Sztu�ki�
„Sy�na�go�ga”�w�Bar�cze�wie�(2012)

– Wy�sta�wie�w�Ga�le�rii�Kruż�ga�nek�w�„Do�brym�Miej�scu”�
na�Bie�la�nach�w�War�sza�wie�(2012).

– 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�na�mi:�Je�zus�Chry�stus�Pan�to�kra�tor,�Anioł
Pań�ski,�Matka�Boża�Deomeni�oraz�Świę�tych:�Ja�na�Chrzci�-
cie�la�i�Mi�ko�ła�ja.�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.�Za�pla�no�wa�li�śmy�czas�na�kon�tem�pla�cję�sztu�ki�i�na�tu�-
ry,�w�któ�rą�wpro�wa�dzą�nas�pre�zen�ta�cje�i�opo�wie�ści�przy�go�-
to�wa�ne�przez�Gru�pę�Aga�thos�i�War�miń�ską�pra�cow�nię
iko�ny,�spo�tka�nie�z�Gre�ta�Leś�ko�oraz�pie�sze�wę�drów�ki�
po�oko�li�cy�Wi�chro�we�go�wzgó�rza�w�No�wym�Kaw�ko�wie�
aż�do�wio�ski�Wę�gaj�ty,�ob�cho�dzą�cej�w�tym�ro�ku�Ju�bi�le�usz
650-�le�cia�po�wsta�nia.

Pra�cow�nia�śPie�wu�
li�tur�gicz�ne�go
Cho�rał�bi�zan�tyj�ski�i�gre�go�riań�ski
Pro�wa�dze�nie:�Jo�hann�Wol�fgang�Ni�klaus�
(Msza�św.�na�Wnie�bo�wzię�cie�NMP�
oraz�ob�rzęd�po�świę�ce�nia�ikon)

W�tym�ro�ku�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�(Mat�ki�Bo�skiej�Ziel�nej)�oraz�śpie�wy�bi�zan�tyj�skie�
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�(Msza�ju�bi�le�uszo�wa�na�650�le�cie�wsi
Wę�gaj�ty),�o�godz.�12.30�w�po�nie�dzia�łek�15�sierp�nia�
w�ko�ście�le�pa�ra�fial�nym�w�Jon�ko�wie.

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
we�Wło�szech�w�gó�rach�Ty�ro�lu�Po�łu�dnio�we�go,�od�trzy�dzie�-
stu�lat�miesz�ka�i�pra�cu�je�w�Pol�sce.�Jest�współ�twór�cą�Te�atru
Wę�gaj�ty,�wi�ce�-pre�ze�sem�Sto�wa�rzy�sze�nia�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�pu�bli�ka�cji�w�pi�smach�an�tro�po�lo�gicz�nych�
i�kul�tu�ral�nych.


