
UCHWAŁA NR XXXV/323/2021 
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 

z dnia 29 marca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności merytorycznej Kujawskiego Centrum 
Kultury w Inowrocławiu za 2020 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz § 10 pkt 5 uchwały nr XXXVII/529/2009 Rady 
Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu 
Kujawskiemu Centrum Kultury w Inowrocławiu (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego 
z 2012 r. poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 2804), uchwala się co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności merytorycznej Kujawskiego Centrum 
Kultury w Inowrocławiu za 2020 r. stanowiące załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXXV/323/2021 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 29 marca 2021 r. 

Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu jest samorządową instytucją kultury 
wpisaną do rejestru instytucji kultury Miasta Inowrocławia pod numerem 2 i posiada 
osobowość prawną. Od 20 lipca 2019 r. Kujawskie Centrum Kultury zarządzane jest przez 
Agencję Wsparcia Kultury Tomasz Maliszewski - wyłonioną w drodze przetargu. 

Zgodnie ze statutem, celem Kujawskiego Centrum Kultury jest działanie na rzecz 
mieszkańców Inowrocławia i okolic w zakresie upowszechniania kultury poprzez 
przygotowanie różnych grup odbiorców do twórczego i aktywnego udziału w życiu 
kulturalnym oraz realizację zadań w zakresie wychowania przez sztukę. 

Działalność merytoryczna Kujawskiego Centrum Kultury przejawia się 
w różnorodnych formach. Obejmuje: edukację kulturalną oraz wychowanie przez sztukę, 
gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochronę i udostępnianie dóbr kultury, dziejów 
miasta i Kujaw oraz prezentację wybitnych postaci związanych z miastem i regionem. Zakres 
działalności Kujawskiego Centrum Kultury obejmuje inicjowanie działań artystycznych 
i kulturalnych oraz różnych form spędzania wolnego czasu, prezentację i promocję twórczości 
profesjonalnej oraz amatorskiego ruchu artystycznego, a także współpracę z innymi 
podmiotami w zakresie organizowania przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, 
patriotycznym i społecznym. 

Uczestnictwo w zajęciach, kołach zainteresowań i zespołach artystycznych stanowi 
doskonałą okazję do obcowania z kulturą, a także daje możliwość rozwijania talentów 
i zaspokajania własnych potrzeb estetycznych. Zespoły artystyczne, szczególnie dziecięce 
i młodzieżowe, działające przy Kujawskim Centrum Kultury, stanowią  wizytówkę placówki 
i Miasta Inowrocławia, zapewniając oprawę artystyczną wielu imprez miejskich. Zespoły 
biorą również udział w przeglądach, konkursach i turniejach. 

Kujawskie Centrum Kultury nadzoruje działalność Teatru Miejskiego, znajdującego 
się przy placu Klasztornym 2 z salą teatralną na 372 miejsca siedzące (323 w sali głównej, 
49 na balkonie). W teatrze znajduje się 6 garderób dla artystów. Obiekt dysponuje 
profesjonalnym nagłośnieniem, oświetleniem i mechaniką sceny. Kujawskie Centrum Kultury 
prowadzi także Galerię Miejską i Galerię Tymczasem, w których odbywają się cykliczne 
wystawy twórców. W tak zwanej ,,Niebieskiej Kamienicy” (ul. Kasztelańska 22) mieści się 
studio telewizyjne, w którym realizowane są audycje w ramach programu lokalnego pod 
nazwą Inowrocławska Telewizja Miejska. 

Zadaniem Kujawskiego Centrum Kultury jest prowadzenie sekcji i kół 
zainteresowań, prezentowanie dokonań kulturalnych poprzez organizowanie wystaw, 
koncertów, przedstawień teatralnych i innych przedsięwzięć artystycznych, a także 
organizacja, współorganizacja i koordynacja wydarzeń kulturalnych, artystycznych oraz 
patriotycznych i społecznych. 

W strukturze Kujawskiego Centrum Kultury działa Instytut Prymasa Józefa Glempa, 
studio nagrań, a także dwie stałe ekspozycje: Wystawa Solnictwa i Wystawa Archeologiczna 
„Askaukalis”. Swoją ofertę dla mieszkańców Kujawskie Centrum Kultury przedstawia przy 
użyciu portalu społecznościowego Facebook oraz strony  www.kckino.pl. 
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Celem Instytutu Prymasa Józefa Glempa jest promocja duchowej kultury Kujaw na 
tle życia  Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa oraz pamiątek z nim związanych. Zadania 
Instytutu realizowane są poprzez działalność edukacyjną, w szczególności organizację 
konferencji i wystaw. W ramach działalności Instytutu w uznaniu szczególnych dokonań 
społecznych w wymiarze uniwersalnym przyznawane są statuetki ,,Ku chwale”. Działa 
również strona internetowa  www.instytutprymasa.pl, która dokumentuje jego działalność. 
Instytut w 2020 roku, oprócz standardowej funkcji wystawowej, realizował cykle spotkań 
poświęconych kulturze regionalnej (prelekcje ks. dra Aleksandra Sobczaka, dra Edmunda 
Mikołajczaka, dra Roberta Zadury, dra Rafała Łatki), cykl spotkań z muzyką z udziałem 
wykonawców Kujawskiego Centrum Kultury, warsztaty dla mieszkańców Inowrocławia 
poświęcone sztuce plastycznej. W czasie lockdown’u działalność Instytutu przeniosła się do 
internetu - szczegóły działań w dalszej części niniejszego opracowania. 

Stała Wystawa Solnictwa, nawiązująca do związków Inowrocławia z solą 
i nieistniejącą już kopalnią, działa przy placu Klasztornym 2. Ekspozycja składa się z kilku 
odtworzonych pomieszczeń kopalnianych, m.in. kaplicy, szatni, a także warzelni, sali 
przedstawiającej historię solnictwa (replika panwi glinianych, plansze z opisami, mapy), sali 
z ekspozycją poświęconą górniczej orkiestrze, sali ekspozycyjnej (kolekcja narzędzi 
górniczych, medali, strojów górniczych oraz kufli z karczm piwnych) i sali multimedialnej, 
dostosowanej do zajęć edukacyjnych. 

Wystawa Archeologiczna „Askaukalis” udostępniona jest w oficynie kamienicy przy 
ulicy Kasztelańskiej 22. Powstała w oparciu o eksponaty odkryte podczas ponad 50-letnich 
badań archeologicznych prowadzonych na Kujawach przez prof. dr hab. Aleksandrę Coftę-
Broniewską, Honorowego Obywatela Miasta Inowrocławia. Wystawa mieści się w salach 
prezentujących dzieje Kujaw na przestrzeni wieków, w tym: początki brązownictwa na 
Kujawach (końcówka II tysiąclecia p.n.e.), wyznaczenie szlaku bursztynowego przez Celtów, 
wiodącego przez Kujawy (II wiek p.n.e.), zmiany zachodzące pod wpływem Imperium 
Rzymskiego, wytwórczość mieszkańców Kujaw, a także kulturę i obrzędowość. Do 
znaczących eksponatów należą: celtycka zapinka antropozoomorficzna, stępa drewniana, 
czyli pierwowzór moździerza do produkcji kaszy, fragmenty ceramiki terra sigilata, naczynia 
i narzędzia (siekierka z brązu oraz podkładka z odciskiem dłoni metalurga), biżuteria 
(bransoleta z brązu, tarczki i szpile kościane, paciorki bursztynowe) oraz kolekcja srebrnych 
denarów rzymskich z I i II wieku. We współpracy z Urzędem Marszałkowskim w czerwcu 
2020 roku zrealizowano cykl spotkań - warsztatów historycznych z udziałem grup 
rekonstrukcyjnych - które posłużyły do stworzenia filmu opisującego historyczne znaczenie 
Inowrocławia. 

W czasie wolnym od obostrzeń wszystkie wystawy, w tym Instytut Prymasa Józefa 
Glempa, były czynne od wtorku do soboty w godzinach od 10.00 do 18.00. 

W 2020 r. otwarta została w Inowrocławiu przy ul. Królowej Jadwigi 3 Informacja 
Turystyczno-Kulturalna. Punkt ten nie tylko promuje Inowrocław pod względem 
turystycznym, ale pełni także funkcję informacyjną dla wszystkich zainteresowanych ofertą 
kulturalną. Informacja Turystyczno-Kulturalna prowadzona jest przez pracowników 
Kujawskiego Centrum Kultury we współpracy z Wydziałem Kultury, Promocji i Komunikacji 
Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia. W ofercie są bezpłatne materiały, pamiątki oraz 
gadżety. Można będzie tu również nabyć bilety na wydarzenia kulturalne. W Informacji 
Turystyczno-Kulturalnej powstał komis artystyczny dla lokalnych twórców, w którym można 
zakupić prezenty oraz pamiątki własnoręcznie wykonane przez artystów. 
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W ,,Niebieskiej Kamienicy” działa muzyczne studio nagrań wyposażone w sprzęt 
służący do realizacji nagrań muzycznych i wokalnych, między innymi komputer ze 
specjalnym oprogramowaniem, konsolę, głośniki, co pozwala na realizację wszystkich 
etapów procesu produkcji muzycznej od nagrywania tzw. śladów do ostatecznego miksu 
i masteringu gotowej płyty CD. Celem działalności studia jest wychodzenie naprzeciw 
oczekiwaniom utalentowanej muzycznie młodzieży: solistów, zespołów, instrumentalistów 
oraz umożliwianie dokonywania nagrań (tzw. demo) promujących ich aktywność i talent, 
a także stwarzanie możliwości konfrontacji z oceną specjalistów. Korzystanie ze studia jest 
bezpłatne. W 2020 roku dokonano tam nagrań poezji M. Kaczmarka w interpretacji M. 
Grudy, muzykę do spektakli „Zielony Balonik” oraz „Czułość”, dziesięciu koncertów 
„#BezBiletu” i innych. 

W 2020 roku Kujawskie Centrum Kultury prowadziło następujące koła i sekcje 
zainteresowań: 

1.  Sekcja teatralna - Inowrocławski Teatr Otwarty. Cele i założenia najlepiej 
oddaje manifest Teatru: 

INOWROCŁAWSKI - bo w tym mieście pracujemy, tworzymy, wystawiamy, bo to 
miasto reprezentujemy; 

TEATR - bo nie jesteśmy kółkiem recytatorskim; 

OTWARTY - bo otwartość kojarzymy z wolnością wyboru, prawdą 
i spontanicznością. 
W związku z pandemią działalność ITO została ograniczona wyłącznie do spotkań on-line. 
Zaplanowany na marzec, bardzo rozbudowany projekt Tygodnia Teatru i Arlekinady musiał 
zostać przesunięty, a jego reguły całkowicie zmienione. Finał Arlekinady odbył się on-line 
w listopadzie 2020 roku. Liczba uczestników - 9 osób. 

2. Sekcja muzyczna - Studio Piosenki KCK to doskonałe miejsce do rozwijania 
talentu i wyobraźni muzycznej. Członkowie sekcji uczą się kreowania swojej osobowości 
scenicznej oraz bawią się sztuką poprzez kontakt ze sceną. Są wdrażani w techniczny świat 
nauki śpiewu, ucząc się wyrażania poprzez muzykę. Sekcja pracuje z solistami, jak i z 
zespołami. Obie sekcje w 2020 roku czynnie uczestniczyły we wszystkich projektach KCK - 
zarówno internetowych (szczegóły w dalszej części opracowania), jak i podczas 
bezpośrednich kontaktów z uczestnikami. Liczba uczestników - 29 osób. 

3. Sekcja taneczna - Studio Tańca Ready To Dance to zajęcia dedykowane dzieciom 
i młodzieży od siódmego roku życia, które pragną rozwijać swój talent taneczny lub dopiero 
zaczynają swoją przygodę z tańcem. W czasie pandemii działania sekcji zostały również 
mocno ograniczone. Wprowadzono kursy tańca on-line - czyli taneczne kroki krok po kroku. 
Liczba uczestników - 39 osób. 

4. Sekcja plastyczna działa z myślą o zaspokojeniu ciekawości twórczej dzieci 
w wieku 5-12 lat. Oprócz rozwijania manualnych zdolności dziecka, sekcja plastyczna daje 
możliwość zapoznania się z podstawowymi technikami plastycznymi, formami 
przestrzennymi, a także materiałami i narzędziami potrzebnymi do wykonania rysunku, 
obrazu i rzeźby. Dzieci nabywają umiejętności przedstawiania otaczającego ich świata, 
marzeń i nastrojów za pomocą materiałów plastycznych. Sekcja prezentuje swoje prace 
podczas wystaw organizowanych w naszym mieście. Każdy uczestnik ma również możliwość 
prezentowania swoich ,,dzieł” na, specjalnie w tym celu przygotowanych, tablicach 
i gablotach, mieszczących się na terenie KCK. Liczba uczestników - 35 osób. 
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5. Sekcja rzemiosła artystycznego - Studio Artystyczne to zajęcia przeznaczone dla 
osób dorosłych, które interesują się pracami manualnymi. W ramach zajęć członkowie sekcji 
poznają tajniki tworzenia prac dekoracyjno-użytkowych. Zajęcia obejmują (w zależności od 
zainteresowań i wieku): prace dekoracyjno-użytkowe, ćwiczenia manualne z użyciem 
materiałów do obróbki plastycznej, tworzenie tkanin artystycznych, formy florystyczne, 
makramę (sztukę wiązania sznurków) i technikę dekorowania przedmiotów decoupage. 
Uczestnicy poznają również techniki suszenia kwiatów i potpourri (tworzenie z mieszanek 
suszonych kwiatów i pyłków kompozycji zapachowych, którymi wypełnia się szklane 
naczynia lub płócienne woreczki). W trakcie zajęć uczestnicy wykonują dekoracje sezonowe, 
świąteczne, dekoracje w naczyniach, kompozycje florystyczne, które służą do stworzenia 
wielu wystaw. Liczba uczestników - 10 osób. 

6. Sekcja rysunku i malarstwa to warsztaty rysunku mające na celu rozwijanie pasji, 
a także stają się okazją do ukształtowania skrywanych przez lata talentów oraz metodą na 
walkę ze stresem i idealną odskocznią od codzienności. Podczas warsztatów uczestnicy 
poznają techniki rysunku węglem, ołówkiem i pastelami, uczą się reguł kompozycji, a także 
operowania światłocieniem. Liczba uczestników - 72 osoby. 

7. Sekcja modelarska to zajęcia, podczas których młodzi adepci modelarstwa 
zajmują się budową modeli latających, latawców, balonów na ogrzane powietrze, modeli 
halowych. Na zajęciach realizowano program w zakresie popularyzacji rozpowszechniania 
jednej z dyscyplin sportów lotniczych. Liczba uczestników - 10 osób. 

8. Sekcja origami. W ramach działania tej sekcji uczestnicy poznają tajniki 
wschodniej sztuki tworzenia figurek wyłącznie poprzez składanie i rozginanie kartki papieru 
bez użycia materiałów pomocniczych takich jak taśma, klej, czy nożyczki. Celem zajęć jest 
kształtowanie osobowości, nauka dyscypliny i przestrzegania reguł, przy jednoczesnym 
motywowaniu do twórczego i logicznego myślenia. Poprzez aktywną zabawę członkowie 
sekcji uczą się ładu, harmonii, skupienia i równowagi, rozwijają się artystycznie 
i uwrażliwiają na piękno. Liczba uczestników - 9 osób. 

9. Zajęcia BEZPIECZNY I AKTYWNY INOWROCŁAWIANIN w ramach 
współpracy z Pomorskim Centrum Aikido przeznaczone dla osób powyżej pięćdziesiątego 
roku życia. 

Udział we wszystkich zajęciach Kujawskiego Centrum Kultury jest bezpłatny. 
W minionym roku sekcje dostosowywały swoją działalność do aktualnej sytuacji w kraju 
i obowiązujących obostrzeń. 

Kujawskie Centrum Kultury w 2020 roku było organizatorem następujących imprez 
z bezpośrednim udziałem publiczności: 

- 12 stycznia - XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod 
hasłem: ,,Wiatr w żagle” - dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych 
i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Na ulicach miasta od godzin porannych 
pojawiło się dwustu wolontariuszy z orkiestrowymi puszkami i serduszkami, a od godz. 
16.00 w inowrocławskim Teatrze Miejskim, gdzie mieścił się Sztab Miejski KCK #5467 
czekało wiele atrakcji: licytacje gadżetów, Dzień Dawcy Szpiku, atrakcje dla dzieci, foto 
budka oraz smakołyki. Wszystkim atrakcjom towarzyszyły lokalne zespoły: Acoustic 
Trio, Stara Szkoła, Perfekcyjne Przeboje, De Luzers. 
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- 22 stycznia - Imieniny Inowrocławia z okazji 835. rocznicy pierwszej pisemnej 
wzmianki o mieście - ,,U INA NA IMIENINACH”. Całość zapoczątkowała wystawa ,,Od 
imienin do imienin”, podczas której witała wszystkich kapela podwórkowa ,,Zdarta 
Płyta”. Na wystawie można było zobaczyć zdjęcia najważniejszych wydarzeń, które miały 
miejsce w Inowrocławiu w 2019 r. Gwoździem programu był występ „Kabaretu pod 
Wyrwigroszem”. Po spektaklu na gości czekał słodki poczęstunek. 

- 4-8 lutego - Przebojowa zima na inowrocławskim Rynku. Główną atrakcją dla 
dzieci było lodowisko, a także górka do Snow Tubingu. W centrum miasta został również 
ustawiony specjalny tor do biegówek z materiału pozwalającego testować narty biegowe 
w każdych warunkach. Punktem kulminacyjnym zimowych ferii w Inowrocławiu było 
sobotnie ,,Disco Lodowisko”. Uczestnicy bawili się przy największych przebojach 
z Marcinem Wojciechowskim - prowadzącym Radia ZET. Pojawił się też wóz 
transmisyjny Radia ZET, ze studiem radiowym, dzięki czemu bawiących się 
w Inowrocławiu można było usłyszeć w całej Polsce. 

- 14 lutego - Walentynki i koncert zespołu Róże Europy. Podczas koncertu 
można było usłyszeć m.in. takie utwory jak „Jedwab” czy „Stańcie przed lustrami”. 
Wcześniej zagrał inowrocławski zespół coverowy Love U2. 

- 29 lutego - Koncert „10 lat Starej Szkoły”, w którym udział wzięli Józef Skrzek, 
Apostolis Anthimos i Michał Kielak. W tym samym dniu, przy współpracy z Biblioteką 
Miejską odbyło się, spotkanie autorskie z Apostolisem Anthimosem (związane z biografią 
„SBB”). 

- Cykl koncertów (17.07, 1.08, 14.08, 28.08, 13.09) realizowanych w Teatrze 
Letnim pod nazwą: „INOWROCŁAW 6-5-4”. Przy zachowaniu reżimu sanitarnego udało 
się zrealizować koncerty, w których wystąpiło SZEŚCIU artystów w PIĘCIU koncertach 
reprezentujących CZTERY pokolenia muzyczne. Dzięki tak skonstruowanej idei udało się 
zaprezentować zarówno artystów o znaczącym już dorobku kulturalnym (Artur 
Gadowski), tych, którzy od kilku lat budują swoją wizję artystyczną (Patrycja 
Markowska) oraz tych, którzy obecnie święcą tryumfy muzyczne i wspinają się na 
wyżyny artystyczne (Krzysztof Zalewski, Daria Zawiałow), jak i tych, którzy - choć 
bardzo popularni - dopiero zaczynają swoją przygodę z kulturą (Roksana Węgiel, Dawid 
Kwiatkowski). 

- Inowrocławskie Lato Muzyczne - 11 koncertów, które zrealizowane zostały 
przy zachowaniu wszelkich zasad wprowadzonego reżimu sanitarnego w solankowej 
muszli koncertowej. Zaprezentowano szeroką gamę artystyczną: od projektów 
pop(ularnych) po muzykę klasyczną. Znalazło się miejsce dla wodewilu (Jacek Kawalec), 
bluesa (Szulerzy), jazzu (Olek Klepacz i dźwiękoszczelni), soulu (Kinga Rogóż), czy 
klasycznych wersji popularnych przebojów (Orkiestra Salonowa Orlina). Koncerty 
odbywały się w każdą niedzielę od 5 lipca do 6 września. 

- 4 września - ZNAJDŹ NOSELA W INOWROCŁAWIU - projekt zrealizowany 
we współpracy KCK z Radiem Zet. W całodziennym evencie angażowano mieszkańców 
Inowrocławia do poszukiwań znanego prezentera radiowego Kamila Nosela, który 
w niesamowitych przebraniach pojawiał się w różnych miejscach naszego miasta. 
Zwycięzcy byli nagradzani rowerami górskimi i zestawami gadżetów. Całość była 
transmitowana na ogólnopolskiej antenie Radia ZET i w internecie. 
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- 19 września - projekt „INOWROCŁAW=PRZYJAŹŃ #kochamirozumiem” - 
druga (po zrealizowanym w 2019 projekcie „Inowrocław=Wolność”) edycja wydarzenia, 
w którym pod hasłem „Przyjaźń”, we współpracy z Biblioteką Miejską, zrealizowano cykl 
spotkań z artystami, ludźmi kina, teatru, muzyki i pióra. W rozmowach z mieszkańcami 
Inowrocławia opowiadali oni o łączących ich więziach i znaczeniu przyjaźni w ich życiu. 
Gościliśmy: Daniela i Krystynę Olbrychskich, Joannę Brodzik, Dorotę Kawkę, Marcina 
Świetlickiego, Mariusza Czubaja. Finałem projektu był koncert grupy Ørganek w Teatrze 
Letnim. 

- 20 września - „Z NAMI NIE KOŃCZY SIĘ LATO” - pod takim hasłem 
zakończono (niedługi) sezon imprez plenerowych w muszli koncertowej w Parku 
Solankowym. Widzowie mogli wówczas zobaczyć musical inspirowany kulturą 
żydowską, pt. „Gdybym był bogaczem”. 

- 1 października - z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych 
zrealizowano dwa koncerty pod nazwą „Beatelmania Story” w wykonaniu zespołu 
„Banaszak&The Best”. Na zakończenie koncertu każda z osób w nim uczestniczących 
otrzymała słodki poczęstunek. 

-  10-16 października - pierwsza edycja INO CLASSIC FESTIWAL - jedyny (z 
trzech planowanych na 2020 rok)  festiwal o ogólnopolskim znaczeniu, który w roku 
pandemii udało się z ogromnym sukcesem zrealizować. Festiwal z założenia ukazywał to, 
co w kulturze klasycznej najbardziej istotne, czyli wzorcowe: teatr, sztukę plastyczną, 
muzykę, śpiew. W czasie tygodnia festiwalowego widzowie mogli zobaczyć: spektakl 
teatralny „Maria Callas - Master Class”, koncert piosenki aktorskiej Olgi Bończyk, występ 
tenorów Tre Voci, koncert muzyków Filharmonii Pomorskiej, trio akordeonowe Motion, 
duet pianistów Gumiela z tańcami świata oraz koncert Mistrza fortepianu Adama 
Makowicza. Festiwalowi towarzyszyły wystawy fotografii scenicznej Wojtka 
Szabelskiego, wystawa rzeźb nowoczesnych (zrealizowana we współpracy z Muzeum im. 
J. Kasprowicza) oraz wystawa prac Andrzeja Pągowskiego. W czasie festiwalu relacje na 
żywo emitowane były na ogólnopolskiej antenie Radia ZET (program Beaty Tadli). 

- 28 października - Zaduszki JAZZOWE - ostatni, przed jesiennym lockdownem, 
koncert „na żywo” zrealizowany w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu z udziałem 
publiczności. Wystąpili w nim pedagodzy Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. 
Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu oraz gwiazda wieczoru Mieczysław Szcześniak. 

W 2020 r. KCK zorganizowało wystawy plastyczne, fotograficzne i rysunku, m.in.: 
- wystawa pt. ,,Krasnoludki. Fakty, mity i głupoty”, 
- wystawa pamięci ks. Stefana „Wicka” Frelichowskiego, 
- wernisaż i wystawa „100 najlepszych rysunków” Andrzeja Mleczki, 
- wernisaż i wystawa prac filmowych - plakatów Andrzeja Pągowskiego, 
- wystawa fotografii scenicznej Wojtka Szabelskiego. 

W 2020 r. KCK przygotowało w terminie styczeń-luty konkursy, m.in.: 
- konkurs ,,Zorganizujemy Ci imieniny”, 
- konkurs ,,Krasnoludkowy świat”, 
- konkurs fotograficzny ,,Przebojowa zima w Inowrocławiu”, 
- konkurs ,,Panna Marzanna”. 
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W 2020 r. KCK zorganizowało spektakle teatralne, koncert i kabarety, m.in.: 
- spektakl ,,Międzynarodowy Festiwal Iluzji”, 
- spektakl ,,12 Tenorów i Ona. Symfonicznie”, 
- spektakl ,,Wieruszka - twoja wymarzona pomoc domowa”, 
- występ Kabaretu Ani Mru Mru, 
- musical ,,20 lat ….. po metrze”, 
- spektakl ,,Telewizja kłamie”, 
- występ Kabaretu Młodych Panów. 

W 2020 r. odbyły się prelekcje, spotkania i warsztaty, m.in.: 
- wykład p. Edmunda Mikołajczaka pt. „Związki Prymasa Józefa Glempa 

z rodzinnymi Kujawami”, 
- wykład dra Roberta Zadury pt. „Spotkanie z Wickiem” przedstawiający życie 

oraz drogę do świętości bł. ks. Wincentego „Wicka” Frelichowskiego, 
-  wykład dra Rafała Łatki pt. „Prymas Józef Glemp wobec rzeczywistości 

społeczno-politycznej w Polsce w latach 1981-1989”.  

Do imprez, których współorganizatorem było Kujawskie Centrum Kultury, należą, 
m.in.: 

- III Orszak Trzech Króli (z Urzędem Miasta Inowrocławia), 
- Koncert Noworoczny ,,Czułość” (z Agencją Art Witt i II LO w Inowrocławiu), 
- Walentynki do nieba (z Urzędem Miasta Inowrocławia oraz Młodzieżową Radą 

Miejską Inowrocławia), 
- Karnawałowy zawrót głowy - koncert Witka Łukaszewskiego z zespołem (z 

Urzędem Miasta Inowrocławia), 
- Koncert charytatywny ,,Serca granie’’ (z Fundacją K-S-M Jesteśmy z Wami, 

Klubem Kopernika i Urzędem Miasta Inowrocławia). 

Realizacje techniczne w 2020 roku: 
- odrestaurowanie pomieszczeń Stałej Wystawy Solnictwa (plac Klasztorny) - 

zabezpieczenie przed wilgocią i zalaniem, 
- renowacja Teatru Letniego w Inowrocławiu, 
- renowacja muszli koncertowej, 
- renowacja pomieszczeń odzyskanych po Świetlicy Środowiskowej 

w ,,Niebieskiej Kamienicy”, 
- uruchomienie Informacji Turystyczno-Kulturalnej przy ul. Królowej Jadwigi 

3 (w lokalu wyremontowanym przez Urząd Miasta Inowrocławia). 

Działalność Kujawskiego Centrum Kultury podczas trwania pandemii: 
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W czasie epidemii COVID-19 zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury wszelkie 
obiekty kultury musiały pozostać zamknięte. Jednocześnie to, co było ,,solą” działań KCK, 
czyli imprezy, spektakle i koncerty, musiało zostać sprowadzone do innego miejsca - na 
platformy internetowe. 

Dbając o to, aby mieszkańcy Inowrocławia zostali w domu i jednocześnie mogli 
skorzystać z namiastki naszych pomysłów kulturalnych, Kujawskie Centrum Kultury 
zorganizowało kilka projektów udostępnianych za pośrednictwem Facebooka, Youtube oraz 
dedykowanych stron internetowych, m.in.: 

- #inowrocławzostajewdomu - w którym gwiazdy polskiej muzyki zachęcały do 
słuchania dobrej muzyki w zaciszu domowym. Wśród artystów, którzy zgodzili się 
współpracować z Centrum przy tym projekcie są: Patrycja Markowska, Andrzej Krzywy z De 
Mono, Olek Klepacz z Formacji Nieżywych Schabuff, Adam Wolski z Golden Life, Urszula, 
Halina Młynowa i wielu innych, 

- ‚,MIKOŁAJEK’’ on-line - czyli przygody niesfornego chłopca w interpretacji 
filmowej Tomasza Bednarka - aktora teatralnego, filmowego i dubbingowego, 

- GŁOS ON-LINE - cykl konkursów wokalnych nie tylko dla inowrocławian, 
w którym oceny wykonawcom wystawiali widzowie, a KCK nagradzało zwycięzców 
zestawami gier planszowych, 

- GŁOS ON-LINE Z GWIAZDAMI - konkurs wokalny dla dorosłych, w którym 
w jury zasiadali Renata Przemyk i Andrzej Krzywy, 

- Cykl QUIZÓW INOWROCŁAWSKICH - specjalnie dedykowana strona (), na 
której można było spróbować wykazać się swoją wiedzą o mieście, gwarze, muzyce 
i kulturze inowrocławskiej, 

- prezentacje filmowe instruktorów Kujawskiego Centrum Kultury - rysunku, 
rzemiosła artystycznego, tańca, modelarstwa, śpiewu - w każdym tygodniu Centrum 
prezentowało minimum dwa filmy z działań sekcji, 

- rebusy weekendowe, prezentowane przez wymyśloną postać Kulturka - lekkie, 
ale wcale nie najłatwiejsze gry umysłowe, 

- koncert #BezBiletu - cykl koncertów, które odbywały się na deskach Teatru 
Miejskiego i były transmitowane na kanale YouTube Centrum. Projekt ten otrzymał 
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
w kwocie 40 000 zł. Na deskach teatru wystąpili: 

- Aga Twardowska i Michał Witkowski - premiera 2.05.2020 r., 
- Mezo - premiera 22.05.2020 r., 
- Gadowski & Jaryczewski - premiera 30.05.2020 r., 
- Olek Klepacz & Dźwiękoszczelni - premiera 6.06.2020 r., 
- Tenor Trio - koncert ,,Bella Ciao” - premiera 13.06.2020 r., 
- Adam Wolski & Filip Wolski - koncert ,,Wolę akustycznie” - premiera 

20.06.2020 r., 
- Grażyna Nita - koncert ,,Ja śpiewam piosenki” - premiera 27.06.2020 r., 
- Loca - koncert - premiera 2.06.2020 r., 
- Mateusz Ziółko - koncert - premiera 21.11.2020 r., 

Id: 25FC89A4-54F6-42BA-AE4A-FF35BEBDEDB5. Podpisany Strona 8 z 10



- Michał Gęsikowski - koncert - premiera 5.12.2020 r., 
- Chłopcy z Placu Broni - koncert - premiera 14.11.2020 r., 
- Sebastian Riedel - koncert - premiera 28.11.2020 r., 
- Szymon Wydra i Carpe Diem - koncert - premiera 12.12.2020 r., 
- koncert wigilijny - artyści KCK - zarejestrowany na deskach Teatru Miejskiego 

i emitowany na kanale YouTube KCK - premiera 24.12.2020 r., 
- koncert Świąteczny Jazz - Kinga Rogóż - zarejestrowany na deskach Teatru 

Miejskiego i emitowany na kanale YouTube KCK - premiera 25.12.2020 r., 
- koncert sylwestrowy - „#INOWROCŁAW RAZEM W 2021”: Małgorzata 

Ostrowska, Andrzej Krzywy, Grzegorz Kupczyk, Zuza Jabłońska, Patrycja Markowska - 
zarejestrowany na deskach Teatru Miejskiego i emitowany na kanale YouTube KCK - 
premiera 31.12.2020 r., 

- #JarryRysuje - codzienne rysunki Jarrego pojawiające się na Facebooku 
Kujawskiego Centrum Kultury bawiły odbiorców, były komentarzem dnia, przypominały 
o ważnych świętach i skłaniały do refleksji na dany temat, 

- Poszukiwacze Fantazji - to projekt dla zainteresowanych literaturą, w którym 
dorośli pisali wiersze dla dzieci. Wszystkie wiersze, które przeszły pozytywną 
weryfikację, zostały zilustrowane przez instruktora KCK Marcina Fołdę i zostaną wydane 
w formie tomiku dla dzieci w 2021 roku, 

- #RazemRobimyDobro - wraz z Urzędem Miasta Inowrocławia, Kujawskie 
Centrum Kultury było częścią pięknego projektu współtworzonego przez najbardziej znanych 
artystów polskiej sceny takich jak: Golden Life, Patrycja Markowska, Małgorzata Ostrowska, 
Urszula, Roksana ,,Roxie” Węgiel, Zuza Jabłońska, Natalia Zastępa Żelka, Felicjan 
Andrzejczak, Staszek Karpiel-Bułecka, Artur Gadowski (IRA), Andrzej Krzywy (De Mono), 
Grzegorz Kupczyk (CETI). W ramach tego projektu powstała Piosenka ,,Razem”, promująca 
Miasto Inowrocław, 

- wielkanocny konkurs na najbardziej kreatywną kartkę z jajem, który swoim 
zasięgiem objął całą Polskę. 

Podczas trwania pandemii swoją niezależną aktywnością internetową może 
pochwalić się również Instytut Prymasa Glempa, działający w ramach struktury Kujawskiego 
Centrum Kultury. Był on jednym ze współorganizatorów poniższych wydarzeń, dostępnych 
na profilu Instytutu na Facebooku: 

- z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II przygotowano krótki wykład dr 
Mileny Kindziuk pt. ,,Niezwykli rodzice Jana Pawła II”. W czasie wykładu dr Kindziuk 
przybliżyła duchową sylwetkę małżeństwa Wojtyłów oraz ukazała wpływ, jaki wywarli 
oni na kształtowanie się osobowości Papieża, 

- spotkanie autorskie w sieci z Magdaleną Wolińską-Riedi, autorką książki 
,,Kobieta w Watykanie”, 
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- rok 2020 został ogłoszony przez Senat RP rokiem ojca profesora Józefa Marii 
Bocheńskiego (1902-1995). Z tego powodu w kwietniu 2020 r. planowany był 
w Instytucie Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu wykład dra Roberta Zadury, 
przedstawiający życie i dzieło tego wielkiego myśliciela, filozofa, logika, żołnierza, 
mnicha w ostrogach, pilota oraz patrioty. Z powodu pandemii koronawirusa wydarzenie 
nie mogło się odbyć, dlatego autor przygotował dla Instytutu dwa nagrania, przybliżające 
postać ojca Bocheńskiego, 

- spotkanie online z Wojciechem Bonowiczem, autorem biografii ks. Józefa 
Tischnera.
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXXV/323/2021 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 29 marca 2021 r. 

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy - zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 in fine 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - przyjmowanie sprawozdań 
z działalności wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

Zgodnie z § 10 pkt 5 uchwały nr XXXVII/529/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 28 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Kujawskiemu Centrum Kultury 
w Inowrocławiu, Dyrektor Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu jest zobowiązany 
do corocznego przedstawienia Radzie Miejskiej Inowrocławia sprawozdania z jego 
działalności. 

W załączniku do uchwały Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu przedstawiło 
szczegółowe sprawozdanie ze swojej działalności merytorycznej na rzecz mieszkańców 
Inowrocławia w zakresie upowszechniania kultury w 2020 r. 

Mając powyższe na uwadze wywołanie uchwały jest uzasadnione. Inicjatorem 
wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia. 

 
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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