
Szanowni Państwo,

30 marca 2015 roku oddano do użytku ścieżkę edukacyjną 
poświęconą światowej sławy Wielopolaninowi Tadeuszowi 
Kantorowi.

Oficjalne otwarcie ścieżki nastąpiło podczas uroczystych 
obchodów 100 rocznicy urodzin Artysty  - 11 kwietnia 2015 r.

W ramach ścieżki edukacyjnej wyznaczono i oznakowano tablicami, 
usytuowanymi na metalowych formach przestrzennych, 3 punkty
w Wielopolu Skrzyńskim, związane z życiem i twórczością Tadeusza 
Kantora, w szczególności z  dzieciństwem Artysty.
 
Punkt I - rynek w Wielopolu Skrzyńskim, gdzie został usytuowany 
element małej architektury - odlew z brązu przedstawiający Tadeusza 
Kantora z siostrą Zofią (wykonany na podstawie oryginalnej fotografii
z rodzinnego albumu Artysty nawiązujący do dzieciństwa spędzonego
z matką i siostrą  w Wielopolu Skrzyńskim). Ustawiono także tablicę 
zawierającą mapę ścieżki, informację o odlewie oraz krótkie 
kompendium wiedzy nt. życia i twórczości Kantora,  więzi
z siostrą Zosią, wspomnień z dzieciństwa związanych z ceremoniami 
religijnymi na rynku - zilustrowanych cytatami z tekstów Artysty.



Tablica I



Punkt II – Ośrodek Dokumentacji i Historii Regionu  Muzeum Tadeusza 
Kantora zlokalizowane na starej plebani "Kantorówce"  znajdującej się 
obok kościoła parafialnego w Wielopolu Skrzyńskim.

W ramach projektu została usytuowana tablica zawierająca informację 
o związku Kantora z miejscem, w którym spędził dzieciństwo, 
odwołanie się do wspomnień zawartych w tekstach artysty, omówienie 
historii powstania Muzeum i jego działalności.

Tablica II

Dzięki oznakowaniu miejsc związanych z postacią sławnego rodaka 
mieszkańcy i turyści odwiedzający Wielopolszczyznę,  w szczególności 
dzieci i młodzież,  zaznajomią się  z życiem i twórczością Kantora,
co owocować będzie propagowaniem dorobku artysty i walorów 
kulturowych gminy Wielopole Skrzyńskie nie tylko w środowisku 
lokalnym, ale poza nim.



Punkt III - przed Szkołą Podstawową im. Tadeusza Marii Kantora w 
Wielopolu Skrzyńskim.
  
W ramach projektu  usytuowano tablicę, na konstrukcji przestrzennej, 
metalowej nawiązującej do rekwizytów z sztuk Kantora oraz informacje 
o jego edukacji w Wielopolu Skrzyńskim, a także cytaty zawierające  
wspomnienia szkoły  m.in. w sztuce "Umarła klasa”.

Tablica III

Znamienita większość mieszkańców gminy wie,  że Kantor urodził 
się w Wielopolu,  ale nie znają lub nie rozumieją wymiaru  jego dorobku 
artystycznego; jego sztuk, nawet autobiograficznej w pewnym sensie 
sztuki „Wielopole,  Wielopole”, która jest nie tylko artystyczną wizją 
dzieciństwa, ale i przetworzonym przez wyobraźnię twórczą obrazem 
Wielopola i jego mieszkańców,  symbiotycznego współistnienia kultur 
w latach dzieciństwa i młodości Artysty.

O sztuce „Wielopole, Wielopole” opowiadającej o rodzinnej 
miejscowości Kantora, Franco Quadri napisał: „Kantor połączył w tym 
przedstawieniu polski mikrokosmos z męką Chrystusa, a Wielopole 
stało się własnością całego świata”.



Realizacja projektu poprzez oznakowanie miejsc i przygotowanie 
ogólnie dostępnego materiału informacyjnego, ułatwi propagowanie 
twórczości wybitnego Polaka -  reżysera, malarza, scenografa, grafika, 
autora manifestów artystycznych, animatora życia kulturalnego, 
założyciela Teatru Cricot 2 w Krakowie.

Urządzenie i oznakowanie miejsc związanych z T. Kantorem było 
możliwe w wyniku realizacji złożonego w 2014 roku projektu
pn. „Oznakowanie miejsc pamięci w Wielopolu Skrzyńskim, 
związanych z postacią Tadeusza Marii Kantora” przez Stowarzyszenie 
Gospodyń Wiejskich Nawsianki w Nawsiu, w szczególności osobistym 
zaangażowaniu Zarządu Stowarzyszenia – Pani Zofii Bryda,
Pani Bronisławy Sypień oraz Pani Alicji Misiorek. Inicjatorem 
współpracy samorządu gminy i lokalnego NGO był Pan Czesław Leja, 
ówczesny Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie. Dzięki kontynuowanej 
współpracy, podjętej przez Pana Marka Tęczara Wójta Gminy Wielopole 
Skrzyńskie i Rady Gminy udało się sfinalizować przedsięwzięcie.

Cel projektu:
Promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, 
poprzez oznakowanie trzech miejsc w Wielopolu Skrzyńskim,  
związanych z postacią Tadeusza Marii Kantora.

Całkowity budżet projektu: 77 262,08 zł
Wkład pracy własnej: 6 246,08 zł  
- wolontariat osób świadczących nieodpłatna pracę na rzecz 
projektu tj.:

Pani Maria Wójcik – merytoryczne opracowanie tekstów, 
Pani Dorota Łuszcz – autor i koordynator projektu, 
Pan Zbigniew Komórek, 
Pan  Marek Dąbrowski, 
Pan Stanisław Andreasik  - montaż tablic i odlewu, 
Pan  Michał Łuszcz – promocja projektu.

Dotacja PROW: 50 000,00 zł
Wymagany wkład własny  finansowy: 21 016,00 zł
-  zgromadzony dzięki współpracy z samorządem gminy Wielopole 
Skrzyńskie 
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