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Świetlica Szałstry
Ośrodek Teatralny Węgajty

Kościół parafialny pw. Św. Jana Ewangelisty 
w Nowym Kawkowie 

Wystawa, koncert, wykłady i prezentacje towarzyszące
warsztatom odbędą się w sali Ośrodka Teatralnego Węgajty,
w  świetlicy w Szałstrach oraz w Kościele parafialnym 
pw. Św. Jana w Nowym Kawkowie.
8 sierpnia (czwartek) godz.18.30
świetlica Szałstry
Sztuka ikony-Mandylion

– przedstawi Małgorzata Dżygadło-Niklaus 
z Grupy Agathos i Scholi Węgajty

Jezus Chrystus w ikonografii
– przedstawi Ewa Grześkiewicz z Grupy Agathos

9 sierpnia (piątek) godz.15.30
świetlica Szałstry
Święty  Franciszek w ikonografii 

– przedstawi Bartosz Bremer z Grupy Agathos 
10 sierpnia (sobota) godz.16.00
świetlica Szałstry
Ikonografia Świętej Anny w kontekście przedstawień 
świętych niewiast

– wykład Igora Wieremiejuka
11 sierpnia (niedziela) godz.16.00
Ośrodek Teatralny Węgajty
Otwarcie wystawy Warmińskiej Pracowni Ikony 
i Grupy Agathos
Aniołowie i liturgia: teologia-modlitwa-malarstwo ikonowe 

– Igor Wieremiejuk i Marcin Abijski, dwugłos
12 sierpnia (poniedziałek) godz. 19.00
Ośrodek Teatralny Węgajty
Gra o Franciszku

– spektakl muzyczny Scholi Węgajty (2010 rok); 
filmowy wybór scen

13 sierpnia (wtorek) godz. 18.30
świetlica Szałstry
Ikony ojca Ilje z monasteru Slanic w Rumunii

– przedstawi Ewa Grześkiewicz 
14 sierpnia (środa) godz. 19.30
Ośrodek Teatralny Węgajty
Bizantyjskie hymny Świętej Liturgii Jana Złotoustego

– koncert uczestników warsztatu, kantor Marcin Abijski
Muzyka i inspiracje

– wieczór z Kapelą Rodziny Wasilewskich z Kobyłochy 
koło Szczytna

15 sierpnia (środa) godz. 11.00
kościół parafialny w Nowym Kawkowie
Msza Święta ze śpiewem gregoriańskim na święto
Wniebowzięcia NMP oraz, po liturgii, obrzęd poświecenia ikon
ze śpiewem bizantyjskim w wykonaniu uczestników warsztatów,
kantor J. Wolfgang Niklaus. 
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Urzędu 
Gminy Jonkowo

10-lecie 
Warsztatów 
La bo ra to rium 
Tra dy cji 

7-15 sierpnia 2019

STO WA RZY SZE NIE SZAŁSTRY



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. Sta no wią ją 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. 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. 

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. Od czte -
rech lat człon ko wie Gru py Aga thos po głę bia ją swo ją wie dzę 
i prak ty kę w Ate lier św. Elia sza przy ko ście le Mo na stycz nych
Wspól not Je ro zo lim skich w War sza wie.

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 wi ze run ka mi: Je zus Chry stus Pan to kra tor,
Man dy lion, Anioł Pań ski, Mat ka Bo ża Ad wo ka ta oraz wi ze run -
ka mi świę tych: Ja na Chrzci cie la, Fran cisz ka i An ny. Do ma lo wa -
nia uży je my ta kiej far by, ja ką sto so wa no w Bi zan cjum – tem pe ry
ja jo wej. 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 wy kła dy.  W tym ro ku 
z wy kła da mi przy je dzie do nas Igor Wie re mie juk z War sza wy,
ab sol went Po li ce al ne go Stu dium Iko no gra ficz ne go w Biel sku
Pod la skim i In sty tu tu Fi lo zo fii Uni wer sy te tu War szaw skie go.

PRA COW NIA ŚPIE WU 
LI TUR GICZ NE GO
Cho rał bi zan tyj ski
pro wa dze nie – Mar cin Abij ski 

Cho rał gre go riań ski i bi zan tyj ski 
pro wa dze nie – Jo hann Wol fgang Ni klaus
W tym ro ku bę dzie to pra ca nad bi zan tyj ski mi hym na mi
do Św. Li tur gii Ja na Zło to uste go w tłu ma cze niu z ję zy ka
grec kie go na pol ski. Warsz tat bę dzie pro wa dził wy kształ -
co ny w dzie dzi nie mu zy ki bi zan tyj skiej w Gre cji, pra wo -
sław ny pro top sal ta i kan tor - Mar cin Abij ski.

Więk szość hym nów bi zan tyj skiej Li tur gii św. Ja na 
Zło to uste go to ele men ty sta łe. Hym no gra ficz na struk tu ra 
li tur gii na prze strze ni wie ków by ła uzu peł nia na o co raz 
to no we ele men ty. Naj póź niej, bo ok VIII w. po ja wi ła się 
w li tur gii Pieśń Che ru bi nów. 

Roz bu do wa ne mu zycz nie kom po zy cje li tur gii do ty czą
przede wszyst kim Try sha gio nu, Al le lu ja, Pie śni Che ru bi -
nów oraz wer se tu na ko mu nię. W póź niej szych wie kach
zdo bio ny mi me lo dia mi opa try wa no ko lej ne hym ny. Do
wie ku XIX me lo dy ka bi zan tyj skiej Li tur gii Eu cha ry stycz -
nej by ła moc no ogra ni czo na. Wią za ło się to z cha rak te rem
sa me go na bo żeń stwa, gdzie naj waż niej sze by ły mo dli twy
ka płań skie i sam sa kra ment Eu cha ry stii. Wiek XIX i po -
czą tek XX wniósł do mu zy ki bi zan tyj skiej wie le no wych
kom po zy cji hym nów li tur gii. Po ja wi ły się wa rian ty me lo -
dii dla Ka no nu Eu cha ry stycz ne go oraz an ty fon. Do ko na -
no tak że prze kła du bi zan tyj skich me lo dii na ję zy ki
na ro do we. Bo ska Li tur gia św. Ja na Chry zo sto ma na me lo -
die bi zan tyj skie w ję zy ku pol skim to dzie ło no wa tor skie.
Bi zan tyj ska me lo dy ka oka za ła się być wy jąt ko wo pla stycz -
ną, przez co po zwo li ła bez więk szej in ge ren cji w styl za -
cho wać ory gi nal ne struk tu ry grec ko -bi zan tyj skich fraz
mu zycz nych. Pol ski prze kład ba zo wał na kom po zy cjach
kon stan ty no po li tań skich i ato skich, na tra dy cjach mu -
zycz nym dwóch wiel kich cen trów roz wo ju mu zy ki bi zan -
tyj skiej - Kon stan ty no po la i św. Gó ry Atos.

Kon ty nu ując pra cę z po przed nich lat, przy go tu je my
tak że cho rał gre go riań ski do mszy na świę to Wnie bo wzię -
cie NMP 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. 


