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10 lat Galerii „Pod Dachem Nieba”

Z ˚YCIA MIASTAZ ˚YCIA MIASTA

- Pami´ta Pan pierwszà wystaw´ zorganizowa-
nà w Galerii „Pod Dachem Nieba”?

- Tak, oczywiÊcie. Pierwsze dwie wystawy, które
odby∏y si´ w Galerii „Pod Dachem Nieba” 19 maja
2003 roku nosi∏y tytu∏ „Wspó∏czesna plastyka cie-
chociƒska” i „Ciechocinek w starej fotografii”. Do
udzia∏u w tym wydarzeniu zaprosiliÊmy 17 artystów
z naszego miasta, którzy przedstawili swój dorobek
artystyczny. Tak si´ wszystko zacz´∏o…

- Ile do tej pory wystaw uda∏o si´ zorganizowaç
i jakiego typu by∏y to wydarzenia?

- Przez okres 10 lat istnienia Galerii odby∏y si´
w niej 72 wernisa˝e krajowe i zagraniczne. W sumie
goÊciliÊmy ponad 200 artystów z Polski i zagranicy,
którzy prezentowali swe prace. Poza tym od poczàt-
ku Galeria cieszy∏a si´ du˝ym zainteresowaniem, tak˝e
i w∏adz miasta, które wspiera∏y nasze poczynania. Jed-
nak ca∏y ci´˝ar przygotowaƒ spada∏ na Towarzystwo
Przyjació∏ Ciechocinka oraz na El˝biet´ Pietrzykowskà,
która od poczàtku pe∏ni rol´ kuratora Galerii.

Oprócz wystaw i wernisa˝y, które w swej struktu-
rze zawiera∏y malarstwo, grafik´, rzeêb´, fotografi´,
organizowaliÊmy tak˝e Spotkania „Kultur Âwiata”, mi´-
dzy innymi: rosyjskiej, litewskiej, austriackiej, egipskiej,
latynoskiej, s∏owackiej, niemieckiej czy ˝ydowskiej.
Przez 10 lat istnienia Galerii odby∏o si´ 12 tego typu
Spotkaƒ. W swej historii Galeria mo˝e poszczyciç si´
tak˝e organizacjà prelekcji ze znanymi poetami, spotkaƒ
artystycznych i wieczorów poezji. Jako pierwsi w woje-
-wództwie kujawsko-pomorskim goÊciliÊmy w Galerii
wystaw´ fotogramów Ryszarda KapuÊciƒskiego z jego
podró˝y do Afryki i ówczesnego Zwiàzku Radzieckiego.
Jest si´ wi´c czym poszczyciç.

- Które wydarzenie zorganizowane w Galerii „Pod
Dachem Nieba” wspomina Pan najcieplej?

- Najcieplej wspominam wystaw´ poÊwi´conà Mar-
cowi Chagallowi. Uda∏o mi si´ Êciàgnàç t´ wystaw´
z Torunia. PrezentowaliÊmy na niej ponad 70 litogra-
fii Chagalla. By∏o to wspania∏e prze˝ycie, a wystawa
cieszy∏a si´ ogromnym zainteresowaniem. Pami´tam,
˝e mieliÊmy ma∏y k∏opot, gdy˝ w tamtym okresie Ga-
leria nie by∏a jeszcze zabezpieczona. Dlatego nasi stra˝-
nicy ca∏à dob´ strzegli cennych zbiorów malarza.

W mojej pami´ci utrwali∏o si´ tak˝e wspania∏e
spotkanie poÊwi´cone kulturze rosyjskiej. Odwiedzi-
∏a nas wówczas liczna delegacja z konsulatu rosyjskie-
go. W Galerii goÊciliÊmy wtedy ponad 200 osób!

Wspania∏e by∏o tak˝e Spotkanie „Kultur Êwiata”
poÊwi´cone roli i znaczeniu w ˝yciu cz∏owieka chleba.
12 krajów prezentowa∏o wówczas swoje wypieki. Wy-
darzenie to zaowocowa∏o przeniesieniem wystawy
do Wiednia, gdzie wraz z El˝bietà Pietrzykowskà zor-
ganizowaliÊmy wystaw´ w ratuszu wiedeƒskim.

- Jakie wià˝e Pan plany na przysz∏oÊç zwiàzane
z Galerià?

- Marzy nam si´, aby Galeria „Pod Dachem Nieba”
dzia∏a∏a pr´˝nie przez kolejne lata. Program wystawo-
wy mamy zaplanowany na najbli˝sze 2 lata. W roku
2014 planujemy zorganizowaç wystaw´ zwiàzanà
ze Âwi´tem Soli. W tym roku prezentowaliÊmy foto-
grafie artystów od Kazimierza do Ciechocinka, a w ko-
lejnej ods∏onie pragniemy zaprosiç nie tylko artystów
ciechociƒskich, ale tak˝e z Torunia, Âwiecia, Gdaƒs-
ka czy Elblàga. We wrzeÊniu 2014 r. planujemy zor-
ganizowaç natomiast Spotkanie „Kultur Âwiata” po-
Êwi´cone Afryce Ârodkowej. Zale˝y nam tak˝e na tym,
by prezentowaç naszych twórców lokalnych.

- ̊ ycz´ w takim razie wielu wspania∏ych wernisa˝y
i dzi´kuj´ za rozmow´.

- Dzi´kuj´ serdecznie. Na koniec jeszcze pragn´
serdecznie podzi´kowaç Dyrektorowi 22 Wojskowego
Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego Ireneuszo-
wi Lelwicowi, który zawsze przychylnym okiem patrzy
na poczynania spo∏eczników zwiàzanych z Galerià
„Pod Dachem Nieba”, cz∏onkom Towarzystwa Przyjació∏
Ciechocinka, El˝biecie Pietrzykowskiej, Klarze Drob-
niewskiej, Jerzemu Sobierajskiemu, Annie Wodzyƒs-
kiej, Danucie Grunwald, Jadwidze Kokotowskiej, Zofii
Raczy∏∏o i wielu innym osobom, którzy wspierajà nasze
dzia∏ania, poÊwi´cajàc swój czas i Êrodki finansowe.
Chcia∏em te˝ podzi´kowaç wszystkim sponsorom, dar-
czyƒcom, którzy wspierajà organizacj´ naszych inicja-
tyw.

                              Red.

Galeria „Pod Dachem Nieba” zosta∏a powo∏ana do ˝ycia przez Towarzystwo Przyjació∏ Ciechocinka
oraz 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w maju 2003 roku. Zebranie za∏o˝ycielskie
odby∏o si´ 13 marca tego samego roku. Min´∏o ju˝ wi´c 10 lat istnienia Galerii. Inicjatorem akcji by∏
Prezes Towarzystwa Przyjació∏ Ciechocinka Marian Gawinecki, który w wywiadzie z nami podsumowa∏
10-letnie dzia∏ania Galerii.
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