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polska odsłona projektu



Nadbałtyckie Centrum Kultury

(NCK) – Instytucja Kultury

Samorządu Województwa

Pomorskiego założona w 1992 r. 

Posiada dwie siedziby: 

Ratusz Staromiejski oraz

Centrum św. Jana.



wydarzenia i projekty z wielu dziedzin sztuki

skierowane do dorosłych i dzieci: 

m.in. koncerty, wystawy, festiwale muzyczne

i filmowe, spotkania literackie, warsztaty

artystyczne, widowiska multimedialne

edukacja kulturalna oraz działalność

wydawnicza

przedsięwzięcia o zasięgu regionalnym,

ogólnopolskim i międzynarodowym

(szczególnie w regionie Morza Bałtyckiego)



Kultura ludowa i rzemiosło 

w NCK



warsztaty plecionkarskie dla mieszkańców

Pomorza dofinansowane z programu

"EtnoPolska" Narodowego Centrum Kultury

cel: wytworzyć potrzebę uczestnictwa w

warsztatach związanych z kulturą regionalną w

społecznościach oddalonych od dużych ośrodków

życia kulturalnego (Kwidzyn, Tuchola, Chojnice,

Lębork)

cztery reportaże na Youtube NCK
 

 



prezentacja najciekawszych dokonań w

dziedzinie kultury (literatura, muzyka, film,

sztuki plastyczne i inne), powstałych na

terenie Pomorza w innych regionach kraju i

za granicą

w programie m.in. warsztaty rękodzielnicze

i koncerty muzyki tradycyjnej



wystawa dzieł sztuki ludowej dawnych i

współczesnych artystów z Pomorza, m.in.

Józefa Chełmowskiego, Ireny Brzeskiej,

Zygmunta Kędzierskiego i Wojciecha

Wesserlinga

liczne warsztaty dla dzieci i młodzieży

dofinansowano  z programu "Kultura ludowa

i tradycyjna" MKiDN



wystawa i publikacja o przemianach

na gruncie tańca tradycyjnego

dofinansowano z programu "Kultura

ludowa i tradycyjna" MKiDN



MEMORY OF WATER: Szklana Woda 



Działania NCK w projekcie 
"Creative Waves - Baltic Sisterhood for Change"



warsztaty haftu powiślańskiego w Kwidzyńskim Centrum Kultury | 14-21.02.2022 



warsztaty twórczego projektowania aplikacji w Kwidzyńskim Centrum Kultury |

23-25.02.2022 



Współorganizacja webinarów:

"Cultural Heritage Meets New Technologies" | 28.02.2022

"Slavic" webinar | 7.05.2022

"Women empowerment near and far" | 6.09.2022



"Powiślańsko-ukraińskie haftowanie" - warsztaty w Nadbałtyckim Centrum Kultury |

17.05.2022



"Siłaczki, wizjonerki, aktywistki. O współczesnych rzemieślniczkach w działaniu" -

podsumowanie projektu w Nadbałtyckim Centrum Kultury | 25-27.09.2022



Efekty projektu



prace wykonane przez uczestniczki warsztatów organizowanych

przez NCK i Kwidzyńskie Centrum Kultury (wykorzystane techniki:

haftowanie, przenoszenie wzorów na element odzieży za pomocą

pisaka do tkanin)





projekt prototypu aplikacji, której zadaniem ma być popularyzacja

dziedzictwa kulturowego Dolnego Powiśla (zwłaszcza wśród

młodych odbiorców) – pracuje nad nią zespół KCK wraz z

zewnętrznymi ekspertami

rozpoczęcie regularnych kursów w KCK, zwiększenie oferty

rękodzielniczej w NCK

sieciowanie osób poprzez konferencję podsumowującą projekt



Wnioski



Wzmocnienie pozycji kobiet, siła i odwaga do dalszego działania

digitalizacja i podkreślenie roli dziedzictwa: zespół KCK dzięki współpracy z Dorotą Madej zaczął wdrażać

niestandardowe metody upowszechniania dziedzictwa kulturowego, jakim jest haft

 poczucie większej sprawczości, większe zrozumienie potrzeb kobiet twórczyń, większa wrażliwość na kwestie praw

kobiet

zmapowanie działań rękodzielniczych/rzemieślniczych na Pomorzu oraz częściowo w Polsce

potwierdzenie, że rzemiosło i rękodzieło cieszą się zainteresowaniem publiczności i powinny być dobrze „umocowane”

w naszym programie

 wykorzystanie rezultatów projektu w przyszłych działania NCK np. projekt Perły Kultury Bałtyku (BSR Baltic Pearls)



Dziękujemy za uwagę!
 

Agnieszka Domańska: 

agnieszka.domanska@nck.org.pl

 

Magdalena Zakrzewska-Duda: 

magdalena.zakrzewska@nck.org.pl
 
 

www.nck.org.pl Nadbałtyckie Centrum Kultury nckgdansk

mailto:magdalena.zakrzewska@nck.org.pl


Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z instrumentu wsparcia projektów Rady Państw

Morza Bałtyckiego (Council of the Baltic Sea States Project Support Facility).


