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OR GA NI ZA TORZY

Sto wa rzy sze nie Szałstry

WSPÓŁOR GA NI ZA TORZY

Parafia Greckokatolicka 
pw. Pokrowa Matki Bożej w Olsztynie

Warsztaty, wykład i prezentacje towarzy-
szące warsztatom oraz obrzęd poświęcenia
odbędą się na kolonii w Szałstrach i w sali 
Ośrodka Teatralnego Węgajty na terenie 
Gminy Jonkowo oraz w Cerkwi Katedralnej
Greckokatolickiej pw. Pokrowa Matki Bożej 
w Olsztynie.

7 sierpnia (niedziela) godz.9.30
kaplica we wsi Szałstry

Msza Św. w intencji ikonografów 
z Warmińskiej Pracowni Ikony poszukujących 
Oblicza Pańskiego

13 sierpnia (sobota) godz.18.00
sala Ośrodka Teatralnego Węgajty

Śladami sztuki bizantyjskiej w Italii
– wykład Igora Wieremiejuka 

14 sierpnia (niedziela) godz.10.00
Cerkiew Greckokatolicka w Olsztynie

Święta Liturgia oraz po niej 
Obrzęd poświęcenia ikon 
(śpiew Schola Węgajty, kantor J. Wolfgang
Niklaus).

W trakcie tygodnia naszej pracy w Szałstrach
zaproponujemy prezentacje tematyczne 
dla zainteresowanych w podgrupach takie 
jak np.: Wprowadzenie w tematykę ikon
anielskich oraz Pracownia prof. Georgiosa
Kordisa z Aten i inne, przygotowane przez
członków Grupy Agathos.

PROGRAM

Warsztaty Laboratorium Tradycji

Weranda u Lidki – kolonia Szałstry
Ośrodek Teatralny Węgajty

Cerkiew Katedralna Greckokatolicka 
pw. Pokrowa Matki Bożej w Olsztynie 

6 – 14 sierpnia 2022



PRA COW NIA IKO NY
Pro wa dze nie – GRU PA AGA THOS
w składzie: Bartosz Bremer, 
Małgorzata Dżygadło-Niklaus, Ewa Grześkiewicz

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. 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 u sio stry Ma te uszy w ko ście le Mo na stycz nych
Wspól not Je ro zo lim skich w War sza wie.
W cza sie za jęć 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 - Man dy lion, Anioł Pań ski, Mat ka Bo ża Eleu sa
oraz wi ze run ka mi Świę tych Pań skich: Ja na Chrzci cie la, Ma ma -
sa, He le ny 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 Gru py Aga thos i za pro szo nych go ści. W tym ro ku 
z wy kła dem 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.
Na za koń cze nie, w nie dzie lę 14 sierp nia po Świę tej Li tur gii 
o godz.10, od bę dzie się Ob rzęd po świę ce nia ikon w Cer kwi
grec ko ka to lic kiej w Olsz ty nie, któ re mu to wa rzy szyć bę dzie
śpiew bi zan tyj ski w wy ko na niu Scho li Wę gaj ty.

WARMIŃSKA 
PRACOWNIA IKONY
Lo kal na gru pa ist nie ją ca na War mii od 2010 ro ku, któ ra
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, Go dek, ze Słup, Stę kin, z Olsz ty na, Do bre go
Mia sta, Or ne ty i Opi na w ra mach pro gra mu „La bo ra to -
rium Tra dy cji  - warsz ta ty dzie dzic twa kul tu ro we go”. 
Pra cow nia kul ty wu je tech ni kę pi sa nia ikon, się ga ją cą
pierw szych wie ków chrze ści jań stwa. Wszyst kie iko ny są
wy ko na ne na tra dy cyj nie przy go to wa nym pod obra ziu, 
w tech ni ce tem pe ry ja jo wej z uży ciem na tu ral nych pig -
men tów mi ne ral nych. Do zło ceń uży wa my na tu ral ne go
zło ta tzw. trans fe ro we go. Ca ły czas kształ ci my się i otwar -
ci je ste śmy na no we wy zwa nia i spo tka nia; or ga ni zu je my
wy sta wy, głów nie na War mii oraz wy pra wy, mię dzy in ny -
mi na Pod la sie i do Bu ko wi ny w Ru mu nii.
In spi ra cją do za wią za nia War miń skiej Pra cow ni Iko ny 
w No wym Kaw ko wie by ły warsz ta ty pro wa dzo ne od 
2010 ro ku 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, 
Ju li ta Jaś kie wicz.

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 r. w Ga le rii Sy na go ga w Bar cze wie,
w 2014 r. w Ra tu szu w Mo rą gu
w 2014 i w 2019 r.  w Fa bry ce Sztuk w Tcze wie,
w 2016 r. w Skan se nie Miej skim w Do brym Mie ście,
w 2016 r. w Mu zeum w Biel sku Pod la skim,
w 2017 r. w Ga le rii Art -No va w Or ne cie,
w la tach 2017 - 2022 r. w Sank tu arium Ma ryj nym 
w Kro śnie ko ło Or ne ty. 

Od ośmiu lat War miń ska Pra cow nia Iko ny pre zen tu je
swo je pra ce na je sien nych wy sta wach w gmi nie Jon ko wo 
w ra mach lo kal ne go świę ta „Sztu ka w obej ściu”. Od
2014 ro ku na sze iko ny sta no wią sta ły wy strój 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. 

Zdjęcie grupowe z obrzędu poświęcenia ikon w Nowym Kawkowie, maj 2021, fot. Anna Cieślak z Warmińskiej Pracowni Ikony


