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Drodzy Goście!
Przekazujemy do Waszych rąk przewodnik po Sztuce w Obejściu. Wędrując alejami, 
drogami polnymi czy ścieżkami leśnymi możecie z pomocą mapki odnaleźć znane i lubiane 
gospodarstwa, ale możecie też odkryć dla siebie – mamy nadzieję – rzeczy zupełnie nowe 
i zaskakujące: współczesne malarstwo będzie tu sąsiadowało z instalacją wideo i starodaw-
ną sztuką pisania ikon, sztuka użytkowa z dokumentacją teatralną, unikalne zdjęcia z historii 
lokalnej z „ceramicznymi obywatelami’’ zapraszającymi do interaktywnej gry. Nowoczesna 
muzyka rozbrzmiewać będzie tuż obok mis tybetańskich, a ogrody permakulturowe znajdą 
się niedaleko pokazów archaicznych technik wypału ceramiki.
Jest w tej wielości szansa doświadczania czegoś nowego, co wychodzi poza horyzont 
codziennych doświadczeń. Stworzyliśmy program w grupie ludzi mieszkających blisko siebie, 
jednak żyjących na co dzień różnymi sprawami. Niekoniecznie też we wszystkim się ze sobą 

zgadzamy. Za to ważne są dla nas rozmowy, by wspólne działanie nie było powierzchow-
ne i żeby nie stało się rutyną. Zadaliśmy sobie np. pytanie, czy w czasie wojny, katastrof 
ekologicznych i kryzysów humanitarnych organizowanie imprez i pokazów artystycznych ma 
jakiś sens? Uważamy, że tak. Jest nawet szczególnie potrzebne, zwłaszcza teraz, w obliczu 
ogarniającej nas wszystkich niepewności jutra. Myśląc o programie tegorocznego szlaku 
wystaw, proponujemy hasło, które dla wszystkich z nas jest ważne. Jest nim TROSKA. Troska 
rozumiana na wiele sposobów: troska o tych, którzy najbardziej ucierpieli z powodu wojny 
i uchodźstwa, troska o ludzi starych, odchodzących od nas, troska o przyszłość naszego 
zakątka warmińskiego, troska o cenne dziedzictwo jego przyrody, troska o los jaki gotujemy 
zwierzętom i troska o siebie nawzajem, niezależnie od tego, co nas różni. 
 Erdmute Sobaszek

Sponsorzy: Sztuka w Obejściu jest działaniem społecznym, odbywającym się na zasadzie współpracy gospodarstw i zespołów biorących w nim udział. Pomocy w pokryciu niezbędnych kosztów udzielili nam: 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Altkom Akademia S.A. Patronat medialny: Magazyn Warming, Radio Olsztyn.

WYDARZENIA – KONCERTY – WYKŁADY – SPOTKANIA
Piątek, 23.09
1700 otwarty kurs tańca, Teatr Węgajty
2000 otwarcie Sztuki w Obejściu i koncerty: DUALITY І Jakub Sobaszek „Muzyka wielokierunkowa” І 
Antek Sojka & Janek „Jah Love” Pęczak,  Siedziba Stowarzyszenia Ręką Dzieło
Sobota, 24.09
1111 Opowieść z Ziemi Nomadów – spotkanie z gospodarzami, Jurta Nomadów
1230 warsztat robienia zakwasu z buraków*, Marcinowa Zagroda. Zapisy: jolakawkowo@o2.pl
1330 Ekologia a Kościół – wykład br. Cordiana Szwarca OFM, Marcinowa Zagroda
1500  wernisaż wystawy Warmińskiej Pracowni Ikony i Pieśni o świętych koncert Scholi Węgajty, 

kościół w Nowym Kawkowie
1600 Bliżej siebie – wernisaż starych fotografii zebranych od mieszkańców okolicy, Moniówka
1700  Inne święto: człowiek – natura – dom*, prow. Katarzyna Jackowska-Enemuo, Dorota 

Łepkowska, Gospodarstwo Godki 22. Zapisy: gospodarstwogodki@gmail.com
1915  Piosenka 2021/2022 – film Giovanniego Sobaccio z udziałem Maćka Łepkowskiego – pokaz 

przedpremierowy, Teatr Węgajty
2000  koncerty: Porost Formy nad Pleśnią І DJ Karol Strzemieczny, Siedziba Stowarzyszenia Ręką Dzieło
Niedziela, 25.09
1000  poranna praktyka jogi*, prow. Tatiana Gałuszko, Lawendowe Muzeum Żywe.  

Zapisy: tel. 725328528
1130  Wieloświat jako model troski. Czy łatwiej troszczyć się o wiele światów niż o jeden? – wykład 

prof. Ewy Klekot, Lawendowe Muzeum Żywe
1130 spotkanie z Olgą Żmijewską – autorką wystawy Poniemieckie/Odzyskane, Bezat
1300 Jesteś pełnią – koncert zespołu Spirit Tree, Bezat
1530 Pomiędzy troską o siebie a troską o innych – spotkanie z Magdaleną Guzik, Galeria Kawkowo
1630 koncert Karoliny Kaniewskiej, Galeria Kawkowo
2000 Przyśpiewki końcowe Jacka B i komu się zachce, Berezówka
KULINARIA:
Bezat: Patita Pavana D – kuchnia indyjska i autorskie dania Pawła Gorczycy. Sobota 1300 – 1700 War- 
ming/Kulinarne Biuro Podróży – targ dobrego jedzenia: przetwory, sezonowe plony, naturalne 
kosmetyki, słodkości
Cegielnia Art: francuskie naleśniki crepes, rozgrzewające zupy wegetariańskie, przekąski na słodko 
i wytrawnie, kawa. Mini eko targ – sobota, 1100 – 1600

Etno Warmia: ciasto, kawa, herbata
Galeria Kawkowo: tarty na słodko, kawa, herbata z ogrodu i z pola, lemoniada i inne napitki 
stragan Koła Gospodyń Wiejskich Nowe Kawkowo: potrawy regionalne oparte na produktach 
z własnych ogrodów: kiciajka, leczo, pierogi, ciasta
Lawendowe Muzeum: zupa wegetariańska, chleb i ciasteczka lawendowe na wynos
Letnisko Pupki: BoNoBo/kuchnia wegańska – wegański kociołek (zupa) i ciasto
Marcinowa Zagroda: sob.1100 – 1500 grill z produktów ekologicznych, zakwas buraczany, ciasteczka 
św. Hildegardy
Nowe SPA: wegetariańskie/wegańskie obiady domowe* (przystawka, zupa, drugie danie, deser, 
kompot). Zapisy: tel. 512261212
Pracownia ceramiczna Danuty Sterny: napoleonka, herbata, zimne napoje
Różane Wzgórza: zupa pokrzywowa z ogniska, zupa dyniowa z pieca, pierogi z węglem i inne, różane 
naleśniki, słodkie ciasta i ciasteczka 
Siedziba Stowarzyszenia Ręką Dzieło: kuchnia czeczeńska – czepałgasze, zupa, ciasta
Teatr Węgajty: ciasto, kawa, herbata
*Tylko na wcześniejsze zapisy.



EtnoWarmia 
Skolity 30
Etno Warmia to miejsce, które łączy wiele projektów:  
StodołART – miejsce, w którym każdy utalentowany swoje talenty 
przedstawia. Ogród permakulturowy, do którego zapraszamy wszyst-
kich chcących zgłębić tajniki permakulturowego ogrodnictwa. Warmiń-
skie Centrum Renowacji – przerabiamy stare na nowe poprzez różne 
zabiegi technologiczne.

Różane Wzgórza
SzałStry 42
Zapraszamy do Ziołowej Galerii, pobuszowania w przydomowym zielni-
ku, do ekologicznej suszarni ziół opartej na fotowoltaice, do ogródka 
permakulturowego. W tym roku, jak zwykle, odbędzie się nowa wypra-
wa – gra terenowa Ochrona fortu alpaki.

Nowe SPA
Nowe KawKowo 17a
Pękaloplastyka – wystawa prac Pawła Pękalskiego
Z łąki i pola – 4 kobiety rozmowy i wymiana doświadczeń: ziołowe her-
baty – jak je tworzyć, kosmetyki naturalne – jak je zrobić, aromaterapia, 
olejki – jak je stosować

Lawendowe Muzeum Żywe 
im. Jacka Olędzkiego
Nowe KawKowo 11a
Muzeum jest etnograficznym miejscem spotkania z dawną kulturą 
i minionym czasem. Otacza je ekologiczna plantacja lawendy oraz 
miniogród botaniczny roślin zapomnianych i użytkowych.
Poranna joga, prowadzi Tatiana Gałuszko. Niedziela 1000

Wieloświat jako model troski. Czy łatwiej troszczyć się o wiele 
światów niż o jeden? – wykład prof. Ewy Klekot. W wystąpieniu będzie 
mowa o modelu „Pluriverse” czyli wieloświata, który powstał jako jedna 
z reakcji na globalny kryzys klimatyczny. Niedziela 1130

Siedziba Ręką Dzieło 
Godki 21 
Wiejski dom pracy twórczej, miejsce działań artystycznych i ekologicznych.
Otwarcie Sztuki w Obejściu i koncerty: DUALITY І Jakub Sobaszek: Mu-
zyka wielokierunkowa І Antek Sojka & Janek „Jah Love” Pęczak. Piątek 2000

Koncerty: Porost Formy nad Pleśnią І DJ Karol Strzemieczny. Sobota 2000

Warming 
PuPki 41 
Lokalny przewodnik kulturalno – kulinarny Joanny Barchetto-Sojki
Ławeczka Bajeczka – mobilna ławeczka reportażowa będzie wędro-
wać, zatrzymując się w miejscach Sztuki w Obejściu. Można przysiąść, 
żeby odpocząć, podumać albo porozmawiać. Można też wziąć udział 
w socjologicznym reportażu filmowym.

Galeria Kawkowo 
Nowe KawKowo 30
W małej galerii sztuki w centrum wsi można obejrzeć prace lokalnych 
artystów i przyjaciół Galerii: obrazy, biżuterię, ceramikę i wiele innych 
pięknych przedmiotów.
Wystawa malarstwa Marty Wyczółkowskiej
Pokaz RAKU – Pracownia Artystyczna Olga Filipiak. Sobota wieczorem
Pomiędzy troską o siebie a troską o innych – spotkanie z psycholoż-
ką Magdaleną Guzik. Niedziela 1530

Kameralny koncert Karoliny Kaniewskiej. Niedziela 1630

Schola Węgajty  
i Warmińska Pracownia Ikony
Kościół w Nowym KawKowie i świetlica wiejsKa

Schola Węgajty to zespół zajmujący się rekonstrukcją średniowiecz-
nych dramatów liturgicznych, badaniami nad tradycjami śpiewu litur-
gicznego i sakralnego, antropologią kultury oraz edukacją i animacją 
teatralną, muzyczną i plastyczną. Zespół powstał w 1994 roku i działa 
w ramach Stowarzyszenia Węgajty.
Warmińska Pracownia Ikony od 2010 roku skupia ikonografów 
z najbliższej okolicy, studiujących i praktykujących tradycyjne techniki 
pisania ikon sięgające pierwszych wieków chrześcijaństwa.
Święci pańscy – szaleńcy boży – wystawa w Kosciele w Nowym 
Kawkowie. Wernisaż wystawy i koncert Scholi Węgajty: Pieśni 
o świętych. Sobota 1500

Otwarta pracownia ikonopisania, gdzie można będzie przyjrzeć się 
pracy ikonografów, zadać pytania i poznać proces powstawania ikony. 
Świetlica w Nowym Kawkowie. Sobota 1100 – 1800

Moniówka 
Nowe Kawkowo 11
Moniówka to przede wszystkim dom. Gościnny, żywy dom, w którym 
można odpocząć, tworzyć i zapuścić korzenie. Wokół nas dzieje się 
dobro – tworzy się dobre rzeczy, w głowie zbierają się dobre myśli, 
dobrze się oddycha. 
Bliżej siebie – wystawa starych fotografii zebranych od mieszkańców 
naszej okolicy. Wernisaż: Sobota 1600

Ziemia Nomadów 
Kolonia PuPKi

Najmłodsze obejście na naszej mapce. Tradycyjny wypas owiec rzadko 
dziś spotykanych starych ras, organiczne budowle, offgridowe gospo-
darstwo: panele słoneczne, woda z własnej studni, sucha toaleta, a 
wszystko to w harmonii z otaczającą przyrodą.
Opowieść z Ziemi Nomadów – Jurta Nomadów. Sobota 1111 
UWAGA: dojście pieszo ścieżką edukacyjną obok jeziora w Pupkach.

Marcinowa Zagroda
Nowe KawKowo 22
Gospodarstwo ekologiczne Joli i Marcina Chudzików prowadzone w 
duchu ekologii franciszkańskiej. Od 2009 r. działa tu również Rodzinny 
Dom Pomocy.
Warsztat robienia zakwasu z buraków. Sobota 1230

Ekologia a Kościół – wykład br. Cordiana Szwarca OFM. Sobota 1330

Redakcja folderu – Monika Paśnik-Petryczenko. Opracowanie graficzne – Tomek Jagodziński. Plakat – Magda Gach. Foto – Joanna Barchetto-Sojka, materiały własne uczestników.

Marysiowe Łąki 
PuPki 46
Maria Kwiatkowska mówi o sobie, że „rzeźbi dużą formę” – krajobraz: 
sadząc drzewa, oczyszczając stawy, wytyczając ścieżki, troszcząc się 
o zachowanie wiejskiego krajobrazu miejsca.
Opowieść o pięknej starości i wystawa zdjęć z ocalonego z Powsta-
nia Warszawskiego albumu Mamy, pani Czesławy Kwiatkowskiej.

Stolarnia Kochówka 
PuPki 6
Kochówkami nazywa się domy budowane w latach międzywojennych 
dla osadników ściąganych przez Ericha Kocha zza zachodniej granicy. 
Opuszczona niegdyś Kochówka w Pupkach została przywrócona do 
życia przez obecnych mieszkańców, a wszystkie drewniane elementy 
zostały stworzone w pracowni Jacka Muży (stolarz/muzyk/akrobata). 
Warsztaty w stolarni dla dzieci (breloczki, wieszaki samodzielnie 
wykonane). Sobota 1200 – 1300 
Zapraszamy również kobiety i dziewczyny w każdym wieku na malo-
wanie mandali metodą dot-paintingu. Sobota 1500 – 1700  

Letnisko Pupki
PuPki 4a

Troska o planetę – moda cyrkularna – pokaz katan pracowni Symbio-
tic: „Ingerując artystycznie w ubrania z drugiego obiegu, nadajemy im nie 
tylko nowe życie, ale też nowy charakter. Pragniemy, aby modne stało 
się to, co dobre dla środowiska i etyczne.”

Pracownia ceramiczna Danuty Sterny
PuPki 45A
Zapraszamy na spacer Szlakiem warmińskich legend na drodze 
do Pupek 45a i interaktywną grę z „ceramicznymi obywatelami” oraz 
do zwiedzania pracowni i samodzielnego wykonania ceramicznych 
wizytówek.

Dom „Bezat” 
PuPki 41
Jedno z najstarszych poniemieckich gospodarstw w okolicy (1890), 
należące przed wojną do rodziny Grunwald (Gronwald).
Pokaz prac autorstwa mieszkanek okolicznych wiosek: Joanna Pła-
checka – malarstwo, techniki mieszane І Iwona Sojka – grafika І Joanna 
Aszenberg – grafika, techniki mieszane.
Warming w obejściach – przegląd zdjęć i małych form filmowych 
Joanny Barchetto
Poniemieckie/Odzyskane – wystawa fotografii Olgi Żmijewskiej.  
Mecenaską wystawy jest Fundacja Sztuka Wolności. Spotkanie  
z autorką. Niedziela 1100

Jesteś pełnią – relaksacyjno-kontemplacyjny koncert zespołu Spirit 
Tree. Niedziela 1300

Warmingowy targ dobrego jedzenia. Sobota 1300 – 1700

Cegielnia Art
Nowe KawKowo 13
Galeria Letycji Pietraszewskiej. Ceramika artystyczna i użytkowa.
Chill on the hill – relaks na górce z widokiem na warmiński krajobraz. 
Dla pragnących zanurzyć się w naturze – krótki spacer po lesie w formie 
„kąpieli leśnej”.
Eko targ Sobota 1100 – 1600

Teatr Węgajty
Węgajty 18
Nasze miejsce jest ośrodkiem spotkań, spektakli, warsztatów oraz 
bazą festiwalu „Wioska Teatralna”. Działamy tu od roku 1982. W 1986 r. 
powstał teatr, który swoją nazwę wziął od pobliskiej wsi. Dziś w ośrod-
ku działają dwa zespoły: Teatr Węgajty i Schola Węgajty. Ośrodek daje 
też schronienie pracy teatralnej z udziałem osób niepełnosprawnych 
(Teatr Potrzebny).
Pitfire – archaiczny wypał ceramiki w ziemi z Marią Legeżyńską
Videoinstalacja – dokumentacja filmowa ze spektakli, akcji animacyj-
nych, działań w Domu Pomocy Społecznej i in. w otoczeniu rekwizytów 
teatralnych i kostiumów
Bazar Convivo – tkaniny artystyczne, obrazy i wyroby rzemieślnicze
Otwarty kurs tańca. Piątek 1700

Piosenka 2021/2022 – film Giovanniego Sobaccio z udziałem Maćka 
Łepkowskiego. Sobota 1915 – pokaz przedpremierowy
Objazdowy koncert Pogotowie muzyczne
UWAGA! Teatr będzie otwarty tylko w piątek i sobotę

OBEJŚCIA OtwArtE:  
sob: 1100 – 1700,  nd: 1100 – 1500

Godki 22 
Edukacyjne Gospodarstwo Ekologiczne 
Godki 22
Stworzone przez Dorotę i Krzysztofa Łepkowskich miejsce odegrało 
kluczową rolę w budowaniu świadomości ekologicznej naszej okolicy. 
Jedno z pierwszych w Polsce gospodarstw z atestem ekologicznym 
(1991). Działa na rzecz warmińskiego dziedzictwa przyrodniczo-kultu-
rowego.
UWAGA! Obejście dostępne tylko podczas sobotniego wydarzenia
Inne święto: człowiek – natura – dom. Spacer-nie spacer, warsztat-
-nie warsztat. Dotkniemy rzeczy pozornie prostych i oczywistych. 
Poszukamy miejsc, w których człowiek, krajobraz i natura się spotyka-
ją, przenikają, wzajemnie na siebie wpływają. Spróbujemy poczuć jak 
płynie czas i co dobrego nam przynosi czekanie. Prowadzą Katarzyna 
Jackowska-Enemuo, Dorota Łepkowska. Sobota 1700 – 1900


