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PREZENTACJE PRAC 
WARMIŃSKIEJ PRACOWNI IKONY 
LIPIEC – WRZESIEŃ 2017
NOWE KAWKOWO – KROSNO – WĘGAJTY – ORNETA

w nie dzie lę 2 lip ca, No we Kaw ko wo – Ka pli ca Do mu Re ko lek -
cyj ne go „Zacheusz”, w ramach obchodów święta kościoła
parafialnego pw. Nawiedzenia NMP i Św. Jana.
Wystawa czynna od godz. 9.00 aż do zmierzchu.

w niedzielę 9 lipca, Krosno koło Ornety – Sanktuarium Maryjne
pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i Św. Józefa. 
Otwarcie wystawy po Mszy Św. 9 lipca 2017 o godz.13.00
wystawa będzie czynna do 30 lipca 2017, w dni powszednie w godz. 
od 9.00 do 18.30, w soboty i niedziele od 11.00 do godz. 20.00

w niedzielę 6 sierpnia, Ośrodek Teatralny Węgajty, w ramach
Laboratorium Tradycji 2017 – warsztaty dziedzictwa
kulturowego, tradycja bizantyjska. 
Pojawi się dodatkowo kilka ikon członków Grupy Agathos, prowadzących
warsztaty oraz zaprzyjaźnionych ikonografów ze Lwowa, Andrija 
i Oksany Vinniczuk.

w środę 16 sierpnia, Galeria Art-Nova przy ul Rycerskiej 
obok rynku w Ornecie. Otwarcie wystawy o godz.18.00
wystawa będzie czynna do 4 września 2017, w dni powszednie 
w godz. od 10.00 do 18.00, w soboty i niedziele od 10.00 do godz. 16.00.

Zaprezentowane ikony zostały napisane przez:
Alicję Frąckowiak, Barbarę Marszałek, Lidię Mossakowską, 
Iwonę Odrowąż-Pieniążek, Aleksandrę Pietraszewską, 
Alicję Piecyk (wnuczka Aleksandry), Wiolettę Sekścińską, 
Annę Stańko oraz Antoniego Sodułę i Ryszarda Walkowskiego 
z grupy pracującej w Nowym Kawkowie,
a także:
Katarzynę Moro, Jolantę Wagner i Adam Paszulewicza 
z grupy pracującej w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym 
w Dobrym Mieście, 
Annę Cieślak, Wiesławę Cybulską, Jolantę Kalinowską, 
Marylę Kalinowską, Andrzeja Krawczyka, Monikę Łapińską,
Danutę Nowicką, Krystynę Sobolewską, Dorotę Staszewską –
Sułek i Joannę Zach z grupy pracującej w Instytucie Kultury
Chrześcijańskiej w Olsztynie 
oraz
Łukasza Adamskiego, Annę Bień, Danutę Domską, Aleksandrę
Jagiełło, Wiesławę Krajewską, Krystynę Kuszewską i Macieja
Neugebauer z grupy pracującej w Klubie Baccalarium 
na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie .

Prezentowane ikony powstały pod opieką Małgorzaty
Dżygadło-Niklaus ze Scholi Węgajty i Grupy Agathos. 

Realizacja w ramach projektu Scholi Węgajty 
„Cresta 2017” 

i programu Laboratorium Tradycji 2017 
warsztaty dziedzictwa kulturowego.
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Sto wa rzy sze nie Wę gaj ty Schola Węgajty

OR GA NI ZA TORZY: 

Stowarzyszenie Orneckie „Agrorelaks”

Proboszcz-kustosz Sanktuarium Maryjnego 
w Krośnie na Warmii, ks. Michał Rosengart



WARMIŃSKA 
PRA COW NIA 
IKO NY

War miń ska Pra cow nia Iko ny istnieje od 2010 ro ku, 
sku pia iko no gra fów stu diu ją cych i prak ty ku ją cych sztu kę
iko no pi sa nia z No we go i Sta re go Kaw ko wa, z Pu pek, 
Szałstr, Lutr, Olsz ty na, Do bre go Mia sta, Or ne ty w ramach
programu „Laboratorium Tradycji – warsztaty dziedzictwa
kulturowego”. 
Pracownia kultywuje tradycyjną technikę pisania ikon,
sięgającą pierwszych wieków chrześcijaństwa. Wszystkie
ikony są wykonane na tradycyjnie przygotowanym podob-
raziu, w technice tempery jajowej z użyciem naturalnych
pigmentów mineralnych. Do złoceń używamy naturalnego
złota tzw. transferowego lub płatkowego. 
Cały czas kształcimy się i otwarci jesteśmy na nowe
wyzwania i spotkania.
In spi ra cją do utwo rze nia Warmińskiej Pra cow ni Ikony 
w Nowym Kawkowie by ły warsz ta ty pro wa dzo ne przez 
Gru pę Aga thos (war szaw sko -war miń ską) w skła dzie: 
Ka ta rzy na Barszcz, Bar tosz Bre mer, Mał go rza ta Dży ga dło -
-Ni klaus, Ewa Grześ kie wicz oraz Ju li ta Jaś kie wicz -Ma cek.
Iko ny z War miń skiej Pra cow ni wraz z iko na mi Gru py 
Aga thos pre zen to wa ne by ły na wy sta wach: 
w 2012 ro ku w Ga le rii Sy na go ga w Bar cze wie, 
w 2014 ro ku w Ra tu szu w Mo rą gu 
oraz w Fa bry ce Sztuk w Tcze wie, 
w 2016 ro ku na wy sta wie „Ta jem ni ca Obec no ści” 
w Skan se nie Miej skim w Do brym Mie ście. 
Od czterech lat Warmińska Pracownia Ikony prezentuje
swoje prace na jesiennym szlaku wystaw w gminie 
Jonkowo – „Sztuka w obejściu”. 
Od 2014 ro ku kilka ikon stanowi część sta łego wy stroju 
Ka pli cy Ob li cza Pań skie go w ko ście le pa ra fial nym 
pw. Na wie dze nia NMP i Św. Ja na Ewan ge li sty w No wym
Kaw ko wie
Od początku Warmińską Pracownię Ikony objął opieką
proboszcz kościoła parafialnego w Nowym Kawkowie,
ksiądz Krzysztof Lauter, podchodzący z dużym
zrozumieniem do naszej fascynacji pięknem i duchową
głębią ikony, która stanowi formę sztuki i drogę modlitwy.

LA BO RA TO RIUM TRA DY CJI

– warsz ta ty dzie dzictwA 
kul tu ro we go

To pro gram ar ty stycz no -ba daw czych spo tkań re ali zo wa ny
przez Scho lę We gaj ty od po nad 10 lat.W ra mach cy klu 
Tra dy cja bi zan tyj ska pro po nu je my za ję cia warsz ta to we, 
któ re od by wa ją się w Pra cow ni Iko ny i Pra cow ni Śpie wu
Li tur gicz ne go. Chce my aby tak jak nie gdyś, ma lar stwo 
i śpiew sta no wi ły ca łość do świad cze nia sa crum. 

PRA COW NA ŚPIE WU – przy go to wu je my cho rał gre go riań ski
mię dzy in ny mi do mszy na świę to Wnie bo wzię cie NMP oraz
Aka tyst ku czci Bo ga ro dzi cy i śpie wy bi zan tyj skie do ob rzę du
po świę ce nia ikon we dług wschod nie go for mu la rza. 
Warsztaty prowadzi kierownik artystyczny Scholi Węgajty
Johann Wolfgang Niklausa i zaproszeni goście: Marcin
Abijski, kantor prawosławny z Białegostoku, Swietłana Butska,
muzykolog z Konserwatorium Moskiewskiego oraz Andrij
Szkrabiuk, kantor z Katedry Ormiańskiej ze Lwowa. 

PRA COW NA IKO NY – wzbo ga ca my wie dzę o ro li 
ka no nu i sym bo li ce iko ny. Wśród osób wspie ra ją cych 
na sze dzia ła nia jest ksiądz ku stosz Sank tu arium 
MB Jed no ści Chrze ści jan ze Świę tej Lip ki – o. Alek san der
Ja cy niak SJ, hi sto ryk sztu ki, teo log i pro fe sor Uni wer sy te tu
War szaw skie go – ks. bi skup Mi chał Ja no cha, hi sto ryk 
sztu ki z Dzia łu Sztu ki Cer kiew nej Mu zeum -Zam ku 
w Łań cu cie -– Ja ro sław Giem za, wy kła dow cy ze Stu dium
Chrze ścijań skie go Wscho du przy klasz to rze o.o. Do mi ni -
ka nów na Słu że wie w War sza wie: Ma te usz Śro doń i Iri na
Ta ta ro wa, pe da gog i po dróż nik z Lutr pod Olsz ty nem 
– An to ni So du ła oraz za przy jaź nie ni mi strzo wie 
iko no pi sa nia, Gre ta Le sko z Iw li i Grze gorz Pro ko piuk 
z Su pra śla. 
W paź dzier ni ku 2016 r War miń ska Pra cow nia Iko ny 
wraz ze Scho lą Wę gaj ty uczest ni czy ły w Sym po zjo nie 
„Pro log – Cre sta 2016” w Biel sku Pod la skim. Oby dwie 
gru py pra co wa ły w mię dzy na ro do wym to wa rzy stwie nad
dzie ła mi zwią za ny mi z pra wo sław nym świę tem Opie ki
Prze naj święt szej Bo ga ro dzi cy i Ro ma na Me lo do sa 
(zwa ne go Sład ko piew cą), pa tro na kom po zy to rów. 

La bo ra to rium Tra dy cji 2015, obrzęd poświęcenia ikon, Nowe Kawkowo


