
HARMONOGRAM KONFERENCJI "Piaśnica – kultura miejsca" 
 – dokument wewnętrzny 

Wejherowskie Centrum Kultury – Filharmonia Kaszubska 
7 listopada 2017 roku, 9.00-14.00 

 
 

pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Wojewody Pomorskiego, Marszałka 
Województwa Pomorskiego, Starosty Wejherowskiego 

 
 

Prowadzący: Krzysztof Sapieha (historyk, kierownik Referatu Oświaty  
i Spraw Społecznych Gminy Wejherowo) 

 
1. Rozpoczęcie konferencji - wprowadzenie | 9.00 – 9.45 
● WYSTĘP MUZYCZNY: Jakub Klemensiewicz & Dominik Kisiel (Akademia Muzyczna 

im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku) 
● Przywitanie gości, gości specjalnych  
● Podziękowania za współpracę przy Projekcie: uczestnikom, partnerom, patronom 

honorowym, sponsorom 
● Krótkie wprowadzenie dotyczące Projektu „Piaśnica -kultura miejsca” - Aleksandra Pitra 

(prezes Fundacji Sedlaka) 
● POKAZ FILMU: “Piaśnica - kultura miejsca”, reż. Sławomir Witek - film dokumentujący 

przebieg Projektu 
 

2. Panel: kultura, historia | 9.45 – 10.30 
● ks. prałat Daniel Nowak (kapelan Stowarzyszenia „Rodzina Piaśnicka”, kustosz 

Sanktuarium Piaśnickiego) 
● Elżbieta Grot (kierownik działu naukowego Muzeum Stutthof) 
● kmdr. Ryszard Sawicki (politolog, komandor Polskiej Marynarki Wojennej) 

 
 

3. Przerwa | 10.30 - 10.45 
 

4. Panel: literatura, malarstwo | 10.45– 11.45 
● dr hab. Adela Kuik-Kalinowska (prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku) 
● Zbigniew Sajnóg (eseista, współtwórca TOTART) 
● Elwira Worzała (prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich okręgu 

Pomorskiego) 
● dr Łukasz Butowski (Prodziekan Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku) 

 
 

5. Panel: performance, teatr | 11.45 - 12.30  
● Justyna Jan-Krukowska (artystka wizualna, performerka) 
● dr hab. Daniel Kalinowski (prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku, Dziekan Wydziału 



Filologiczno - Historycznego tamże) 
● WYSTĘP teatralny: “W ciemnym lesie”, reż. Daniel Kalinowski, teatr JBT Gminy 

Wejherowo 
 
 
 

6. Przerwa | 12.30 - 12.45 
 

7. Panel: muzyka, film | 12.45 – 13.00 
 

● Sławomir Witek (reżyser) 
● prof. dr Andrzej Nanowski (Dziekan Wydziału Wokalno - Aktorskiego Akademii 

Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku) 
● Tomasz Fopke (dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w 

Wejherowie) 
● WYSTĘP MUZYCZNY: Jakub Klemensiewicz & Dominik Kisiel (Akademia Muzyczna 

im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku) 
 
 

8. Zakończenie konferencji | 13.00 
 

9. Oficjalny wernisaż wystawy prac plastycznych uczestników Projektu w foyer WCK | 
13.00 - 14.00 

 
 
 
* ze względów organizacyjnych i niezależnych od organizatora, program może ulec zmianom, które 
nie wpłyną na cele, główne założenia i charakter wydarzenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


