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KASZUBSKI  UNIWERSYTET  LUDOWY 

 

                                                                serdecznie zaprasza  

 

do udziału w warsztatach 

 

                                                    wyplatania tradycyjnych wieńców dożynkowych 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty odbędą się w formie 2 zjazdów, podczas których  poznamy technikę wykonywania 

korony, będziemy zbierać i przygotowywać zboża i trawy oraz piec, mielić i farbować inne 

składniki naturalne (mielona kukurydza, farbowana fasola, groch i kokos, wypiek kulek 

chlebowych do różańca), będziemy uczyć się  wiązania w tradycyjny sposób wieńca                       

z wykorzystaniem wcześniej przygotowanych elementów, posłuchamy opowieści o zwyczajach 

dożynkowych panujących w naszym regionie, będzie to również okazja do wspólnego śpiewania 

różnych przyśpiewek, często już zapomnianych.  

  

Do udziału serdecznie zapraszamy nauczycieli, instruktorów placówek kultury, ośrodków 

pracy pozaszkolnej, domów środowiskowych, świetlic terapeutycznych, oraz wszystkich innych 

zainteresowanych poznaniem kanonu kaszubskiej kultury ludowej, a także pragnących rozwijać 

własną kreatywność twórczą. 

Warsztaty wypełnione zajęciami praktycznymi - uwzględniającymi stopniowe opanowywanie 

podstawowych technik , będą poprzedzone wprowadzeniem teoretycznym . Zajęcia przeprowadzą 

uznani twórcy ludowi, mający bogaty dorobek i doświadczenie w danej dziedzinie twórczości 

ludowej.  

 

Udział w warsztatach będzie szczególną okazją przeżycia, wespół z twórcami 

ludowymi, szczególnych chwil w odtwarzaniu często już zapomnianych technik, wzorów, 

kompozycji, itp.  

Wieczorami, jak każe uniwersytecka tradycja, będziemy prowadzić długie rozmowy, śpiewać, 

grać, ....:-) 

 

 

Zachęcamy więc do przywiezienia śpiewników i instrumentów. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Warsztaty wyplatania wieńców dożynkowych - szczegóły organizacyjne  

 

Termin:  

1 sesja:                  27 – 29 lipca 2018r.  (piątek – niedziela) 

2 sesja:                  28 – 30 września 2018r.  (piątek – niedziela) 

 

Koszt: 250 zł za udział w każdej sesji.  

 

Warsztaty rozpoczynają się piątek o godz. 16.30 i trwają do niedzieli do godz. 15.00. Uczestnikom 

gwarantujemy nocleg, pełne wyżywienie, materiały warsztatowe, zaświadczenie o uczestnictwie 

w warsztatach.   

Uczestnicy – przywożą ze sobą odzież ochronną ( np. fartuch, itp. ) przydatną podczas zajęć 

warsztatowych. 

 

 

 

ZGŁOSZENIA 

    

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy osoby zainteresowane o przesłanie mailem na 

adres: sulinab@kul.org.pl formularz zgłoszeniowy do dnia 20.06.2018 r.  

 

Przy wyborze pod uwagę brana jest kolejność zgłoszeń!!! 

 

Po otrzymaniu telefonicznej informacji zwrotnej o przyjęciu na warsztaty prosimy o dokonanie 

wpłaty w wysokości 250,00 zł (za udział w jednej sesji),do dnia 30.06.2018r. za pierwszą sesję i do 

dnia 30.08.2018 za drugą sesję.     

 

 

Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe o nr: 26 1160 2202 0000 0000 4746 3115 

w tytule wpłaty należy wpisać „MODRA SZKOŁA”                                                     

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 50% wpłaty (tzw. wpisowego) za udział w 

sesji  warsztatowej w  przypadku rezygnacji przez uczestnika na 3 dni przed terminem zajęć. 

W terminie krótszym niż 3 dni - 100% wpłaty za warsztaty 

 

KONTAKT 

   

Kaszubski Uniwersytet Ludowy 

Wieżyca 1, 83-315  SZYMBARK                

 

  Koordynator zadania – Sulisława Borowska  

  tel. 603 991 705 

  e-mail: sulinab@kul.org.pl  

 

mailto:sulinab@kul.org.pl

