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oraz doktoranci, studenci biorący aktywny udział w poszczególnych cyklach spotkań z 

twórcami/ twórczyniami pomorskimi i gdańskimi, jak również w przygotowaniu kolejnych 

tomów „Pośród nas” do publikacji. 

 

Podstawowym celem pracowni są spotkania z twórcami/ twórczyniami pomorskimi i 

gdańskimi istniejącymi „pośród nas”: te osoby możemy zobaczyć, posłuchać, porozmawiać z 

nimi. Zwłaszcza, że pracują/ pracowały na UG lub z tego środowiska bezpośrednio się 

wywodzą. 

Spotkania mają uobecniać różne sposoby rozmawiania o tekstach i twórczości. Każde 

ze spotkań otwiera wprowadzenie, prezentujące odmienne formuły interpretacji, odmienne 

oglądy dorobku twórczego Bohatera spotkania, czy problemów uznanych za szczególnie 

istotne. Ale ten wstępny głos mają dopełniać uczestnicy spotkania (dyskusja) oraz wypowiedź 

Autora.   

Spotkania mają charakter otwarty.  Są skierowane nie tylko do środowiska 

akademickiego, ale także pozaakademickiego; są próbą integracji osób po prostu 

zainteresowanych kulturą, bez względu na status naukowy, miejsce pracy czy zamieszkania. 

Chcemy, aby rozmawiali – połączeni wspólną geografią kulturową – Twórcy, Teksty, 

Odbiorcy, środowiska i wizje kultury.  

Zapraszamy do udziału w dialogu.  

 

 

 

 

Kierownik pracowni i projektu „Pośród nas”  mającego na celu organizację cyklicznych 

spotkań z twórcami pomorskimi i gdańskimi, których efektem są kolejne tomy publikacji.  

 

 

• W roku 2015/2016 r: odbył się I cykl spotkań z twórcami/ twórczyniami pomorskimi i 

gdańskimi. Były/ byli to następujący twórcy/ twórczynie: 

 

1. Zofia Sumczyńska (malarka) i Andrzej Grzyb 

2. Artur Nowaczewski 

3. Paweł Huelle 

4. Stanisław Modrzewski 

5. Krystyna Lars i Stefan Chwin 

6. Andrzej Lipniewski 

7. Olga Kubińska 

8. David Malcolm 

 



Publikacyjnym efektem spotkań był tom monografii wieloautorskiej Pośród nas. Twórcy 

pomorscy i gdańscy. Rozmowy niedokończone, Wyd. UG, Gdańsk 2016 

• W roku 2017 odbył się II cykl spotkań z twórcami/ twórczyniami pomorskimi i 

gdańskimi:  

 

1. Tadeuszem Dąbrowskim 

2. Andrzejem Kasperkiem 

3. Kazimierzem Nowosielskim 

4. Jerzym Limonem  

5. Teresą Ferenc i Zbigniewem Jankowskim  

6. Aleksandrem Jurewiczem 

7. Adamem Kamińskim  

 

Publikacyjnym efektem spotkań był II tom monografii wieloautorskiej Pośród nas II. Twórcy 

pomorscy i gdańscy. Rozmowy niedokończone, Wyd. UG, Gdańsk 2018 

• W roku 2018 odbył się III cykl spotkań z twórcami/ twórczyniami pomorskimi i 

gdańskimi:  

 

1. Władysławem Zawistowskim 

2. Barbarą Piórkowską 

3. Markiem Szalszą  

4. Ryszardem Horodeckim  

5. Wojciechem Borosem  

6. Izabelą (Filipiak) Morską  

7. Andrzejem Facem   

 

Publikacyjnym efektem spotkań był III tom monografii wieloautorskiej Pośród nas III. Twórcy 

pomorscy i gdańscy. Rozmowy niedokończone, Wyd. UG, Gdańsk 2019.  

 

Publikacja III tomu, wraz z egzemplarzami promocyjnymi, mogła zostać zrealizowana dzięki 

projektowi grantowemu (numer 129042 – kierownik projektu – Feliks Tomaszewski) 

pozyskanemu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w ramach wygranego 

konkursu na realizację zadania publicznego województwa pomorskiego „Rozwój kultury w 

województwie pomorskim w roku 2019”.  
 

 


