6-9 lipca III Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w
Rzeźbieniu w Drewnie w Łojewie [1]
Wysłane przez mlewandowska w ndz., 2017-07-09 13:21
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Rzeźbieniu w Drewnie realizowane są od 2015 roku. Tematem
tegorocznej edycji jest „Muzyka Kujawska zaklęta w drewnie”. W ramach wydarzenia
organizowany jest kilkudniowy plener rzeźbiarski, podczas którego uczestnicy wykonują ponad
dwumetrowe rzeźby nawiązujące do tematu mistrzostw oraz zawody speed carving, czyli szybkiego
rzeźbienia na czas oraz widowiskowy pokaz rzeźbienia dla publiczności.
Podczas ostatniego dnia zawodów 9 lipca organizowane są także warsztaty rzeźbiarskie dla dzieci i
młodzieży prowadzone przez uznanych mistrzów, w ramach których prezentowane są narzędzia do
obróbki drewna, omawiane gatunki drzew wykorzystywane do rzeźbienia, pokaz prostych technik
obróbki itp.
Podczas tegorocznej edycji odbędzie się pokaz wykonywania barci dla pszczół dawnymi technikami
przez członków Stowarzyszenia Nasz Region Ku-Jawie.
Imprezie towarzyszą także koncerty m.in. zespołów ludowych „Kłopocianek” i
„Kruszowianek” działających w Gminie Inowrocław oraz kapeli podwórkowej „Zdarta Płyta”.
Dla gości przewidzianych jest szereg atrakcji – konkursów artystycznych, loterii, zabaw i wiele
innych niespodzianek, dla najmłodszych – kolorowy plac zabaw. Podczas imprezy będzie można
skosztować smacznych potraw kuchni kujawskiej.
Wstęp wolny.
Tematyka rzeźby ludowej w większości dzieł od samego początku nawiązywała do dawnej wsi. Nie
inaczej przedstawiała się (i przedstawia) sytuacja na Kujawach, gdzie dominują rzeźby ilustrujące
życie na wsi, pracę rolnika. Tak jest w Łojewie.
Podstawowym założeniem wydarzenia jest kultywowanie tradycji rękodzieła artystycznego, integracja
środowiska lokalnego, regionalnego, krajowego i międzynarodowego, a także przybliżenie różnych
technik rzeźbienia w drewnie, obcowanie ze sztuką, kulturą, promowanie folkloru kujawskiego, kuchni
regionalnej, zdrowego stylu życia.
Łojewo okrzyknięte zostało przez media „Rzeźbiarską Stolicą Polski”.

[2]
[3]

Okolica
Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich w Łojewie. W „muzeum” turysta pozna arcyciekawą historią
najstarszej polskiej wsi – Kruszy Zamkowej [4] (Sala Askaukalis ze stanowiskiem archeologicznym,
zabytkami archeologicznymi), dowie się o tradycjach i obrzędach kujawskich (Izba Kujawska z
zabytkami kultury ludowej), zgłębi najciekawsze epizody z życia słynnego „Europejczyka z Łojewa”
(Sala Stanisława Przybyszewskiego urządzona na wzór kawiarni F. Turlińskiego, ze słynnym „Szkicem
artystów Młodej Polski”. Grobowiec „Meteora Młodej Polski” Stanisława Przybyszewskiego na
cmentarzu w Górze. Zabytkowy kościół pw. Św. Trójcy w Górze.

Kontakt
Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich
Łojewo 21
tel. 52 351-05-75
e-mail: promocja@gminainowroclaw.eu [5]
www.gminainowroclaw.eu/ [6]
www.centrumdziedzictwakujaw.pl/ [7]
www.facebook.com/Gmina-Inowroc%C5%82aw-1623906127847518/ [8]
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