
ZAPISANY W PAMIĘCI

UCZNIÓW 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU



To była niesamowita przygoda,
której nigdy nie zapomnimy.

Za nami dziewięć wyjątkowych 
spotkań z kulturą i sztuką 

w Wojewódzkim Ośrodku
Animacji Kultury 

w Toruniu
oraz w innych ciekawych miejscach.



Mieliśmy okazję uczestniczyć w warsztatach teatralnych, 
plastycznych, fotograficznych, filmowych oraz emisji głosu.

Spotkaliśmy się z muzykami Toruńskiej Orkiestry 
Symfonicznej, którzy zaprezentowali nam słuchowisko

pt. „ W świecie zwierząt”.

Odwiedziliśmy Muzeum Toruńskiego Piernika, gdzie 
między innymi upiekliśmy i ozdobiliśmy własne pierniczki.

W Toruńskim Muzeum Etnograficznym 
mogliśmy pobawić się jak dzieci przed stu laty.

Na zakończenie zaprezentowaliśmy się  na uroczystym 
podsumowaniu programu i zwiedziliśmy
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.



MAGIA 
W TEATRZE

WARSZTATY TEATRALNE



Warsztaty teatralne  były zawsze doskonałą zabawą, 
dlatego często na naszych twarzach 

malowały się szerokie uśmiechy. 

Panowie Krystian Wieczyński i Radosław Garncarek 
dokładali wielkich starań, aby  każdy z nas mógł poczuć się aktorem. 

Tak też się działo na każdym spotkaniu. 

Podejmowaliśmy wiele ciekawych aktorskich wyzwań 
i bardzo dużo dowiedzieliśmy się o teatrze.

Mogliśmy puścić wodze naszej fantazji w wymyślaniu i odgrywaniu 
niesamowitych scenek. 

Bawiliśmy się między innymi w teatr cieni 
oraz montowaliśmy postsynchrony.

Przygotowaliśmy też krótkie przestawienie, które zaprezentowaliśmy 
podczas uroczystego podsumowania programu.

















„ZAPLECIONE SMAKI”

„DZIEŃ I NOC”

ZAJĘCIA 
PLASTYCZNE



Na zajęciach plastycznych zmierzyliśmy się z dwoma wyzwaniami.
Pierwsze z nich dotyczyło przedstawienia w abstrakcyjny sposób 

ulubionego smaku. 
Dowiedzieliśmy się przy tej okazji, co oznacza pojęcie upcyklingu. 

Na drugich zajęciach poznaliśmy różne rodzaje animacji: 
rysunkową, poklatkową oraz komputerowe 2D i 3D. 

„Wymyślcie w grupach dwie historie. Jedna niech się dzieje w ciągu dnia, 
druga zaś w nocy. Przygotujcie pojawiające się w niej postacie oraz  inne 

potrzebne elementy do stworzenia krótkiej animacji.”
- tak brzmiało nasze drugie plastyczne zadanie, 

z którym całkiem nieźle sobie poradziliśmy. 

Po wykonaniu ponad 100 zdjęć i dobraniu odpowiedniej muzyki, 
zmontowaliśmy dwa filmy 

z pomocą specjalnego programu komputerowego. 

Wielu z nas próbuje samodzielnie wykonywać 
podobne animacje w domu.















WARSZTATY
ANIMACJI
FILMOWEJ



Zajęcia  filmowe prowadziła pani Karolina Fordońska, 
którą zapamiętamy jako niezwykle ciepłą i życzliwą osobę.

Podczas warsztatów mogliśmy między innymi wcielać się w dorosłe 
osoby i udzielać wywiadów w improwizowanych dialogach. 

Przy tej okazji  dowiedzieliśmy się jaka jest różnica 
między filmem fabularnym a dokumentalnym. 

Podczas pierwszego spotkania poznaliśmy technikę kluczowania, 
czyli procesu automatycznego wycinania sfilmowanego obiektu 

z tła o jednolitej barwie. 
Pracę na greenscreenie testowaliśmy przedstawiając w grupach 

wymyślone przez siebie krótkie scenki. 

Dowiedzieliśmy się też na czym polega technika slow motion, 
czyli spowalnianie filmu. 

Teraz samodzielnie próbujemy stosować tą sztuczkę pracując 
w programie Windows Movie Maker.















SPOTKANIE Z ARTYSTAMI 
TORUŃSKIEJ ORKIESTRY

SYMFONICZNEJ

SŁUCHOWISKO
„W ŚWIECIE ZWIERZĄT”



Pierwsza część zajęć muzycznych poświęcona była
twórczości Camilla Saint-Saënsa. 

Toruńscy artyści zaprezentowali nam kilka miniatur 
z fantazji kompozytora pt. „Karnawał zwierząt”. 

Wsłuchując się w tę piękną muzykę ilustracyjną bez trudu 
można było odnaleźć w jej dźwiękach:  

łabędzia, słonia, żółwia oraz akwarium i ptaszarnię. 
Nie zabrakło także dzieł innych kompozytorów 

– jednym z nich był „Pstrąg” Franciszka Schuberta. 
Po wysłuchaniu każdego z utworów, mogliśmy określać 

nastój melodii, tonację, tempo itp. 

W drugiej części spotkania dokładnie poznaliśmy niektóre instrumenty. 
Każdy z nas miał niepowtarzalną okazję obejrzeć z bliska 

fagot, ksylofon i trąbkę oraz poznać ich budowę. 
Wśród nas znaleźli się śmiałkowie, którzy próbowali coś zagrać. 

Najtrudniej było z trąbką – nie każdemu udało się wydobyć z niej 
dźwięk, mimo że próby bycia muzykiem poprzedzone zostały 

specjalnymi ćwiczeniami oddechowymi. 















„EMISJA GŁOSU”

WARSZTATY





Emisję głosu ćwiczył z nami pan Erwin Regosz, 
z którym spotkaliśmy się trzy razy.

Podczas pierwszych warsztatów poznaliśmy budowę i działanie strun 
głosowych oraz ćwiczyliśmy prawidłową fonację. Wśród zadań, które 

musieliśmy wykonać znalazły się m.in. takie, które doskonaliły 
umiejętności posługiwania się optymalną barwą i siłą głosu.

W trakcie drugich zajęć ćwiczyliśmy prawidłowe 
wydobywanie dźwięków w rejestrze głowowym i piersiowym. 

Przekonaliśmy się o tym, że takie świadome mówienie jest niezwykle 
cenne dla rozpoczynających swoją przygodę z recytacją i śpiewem. 

Tematem głównym ostatnich zajęć 
było przyjmowanie przez człowieka w życiu społecznym różnych ról, 

które wymagają odpowiedniej umiejętności komunikowania się. 

We wspólnej rozmowie poruszaliśmy również ważne problemy 
dotyczące m.in. tolerancji i konieczności niesienia pomocy innym. 

Na zakończenie mogliśmy opowiedzieć o swoich marzeniach. 



WARSZTATY
FOTOGRAFICZNE

„FANTASTYCZNA FOTOGRAFIA
MALOWANA ŚWIATŁEM”



Pasję fotografowania skutecznie rozwijał w nas 
pan Stanisław Jasiński. 

Na pierwszym spotkaniu poznaliśmy historię fotografii 
oraz tworzyliśmy niezwykłe, „malowane światłem” portrety.

Drugie warsztaty odbyły się w plenerze.
Podczas spaceru  malowniczymi ulicami Torunia 

oraz nabrzeżem Wisły mieliśmy okazję  poznać wiele ciekawych 
sposobów na wykonanie dobrego zdjęcia. 

Wśród udzielanych nam wskazówek znalazły się miedzy innymi 
takie, które dotyczyły światła, kompozycji, kadrowania i tła. 

Wszystkie sugestie „mistrza” 
od razu były przez nas sprawdzane i stosowane w praktyce. 

Efekt tych zajęć to wiele pięknych zdjęć, 
a te najlepsze i najpiękniejsze z pewnością jeszcze powstaną, 

ponieważ spotkania te zainspirowały nas do rozpoczęcia 
niezwykłej przygody z  fotografią.













MUZEUM
TORUŃSKIEGO

PIERNIKA

WARSZTATY 
„MIODOWNIKI, KATARZYNKI  I  BRUKOWCE”



W Muzeum Toruńskiego Piernika 
własnoręcznie wykonaliśmy  pierniki i pięknie je ozdobiliśmy. 

Ponadto dowiedzieliśmy się skąd pochodzi nazwa 
najsłynniejszego toruńskiego piernika, czyli „katarzynki” 
oraz poznaliśmy historię tych cukierniczych  wypieków. 

Wszystkich zachwyciło to miejsce.
Muzeum, które mieści się w byłej XX- wiecznej fabryce pierników, 

pełne jest pięknych historycznych eksponatów. 
Można tam podziwiać formy do wypieku ciast, zabytkowe linie 

produkcyjne oraz elementy wyposażenia domów i sklepów. 
Bardzo ciekawe są aranżacje pomieszczeń z poprzednich epok. 

Muzeum zachwyciło nas także nowoczesnością.
Nowinki techniczne, np. spotkanie z kramarką średniowieczną,  
możliwość wirtualnego włożenia stroju właściciela fabryki, itp.

bardzo nas zaintrygowały.

Z pewnością odwiedzimy to niezwykłe muzeum jeszcze raz.













MUZEUM
ETNOGRAFICZNE

WARSZTATY 
ZABAW  DAWNYCH

I  TWORZENIA  ZABAWEK



„ Ene, due, rike, fake…”- ten fragment znanej wyliczanki, 
wpleciony w nazwę pierwszych zajęć, sygnalizował tematykę warsztatów 

w Muzeum Etnograficznym. 

Podczas pobytu w tym muzeum dużo dowiedzieliśmy się o realiach życia 
dziecka na wsi przed stu laty. To była wyjątkowa lekcja historii.

Mieliśmy też okazję pobawić się tak, jak dzieci w tamtym okresie. 
Kopie dawnych ludowych zabawek bardzo się nam podobały. 

Nie mniejszy zachwyt wywołały także gry na świeżym powietrzu 
oraz drewniane huśtawki, hulajnogi, szczudła i wiele innych. 

Po tym, jak już każdy zmęczył się nieco zabawą, 
przyszła pora na stworzenie swojej własnej szmacianej laleczki. 

Panie prowadzące zajęcia dzielnie wspierały nas 
w stworzeniu własnej wizji pięknej kukiełki 

- i tylko takie ostatecznie lalki powstały.

Na pewno warto tu powrócić.



















UROCZYSTE
PODSUMOWANIE

PROGRAMU



Uroczyste podsumowanie programu odbyło się 
13 czerwca 2017r.

w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży
w Toruniu.

Tego dnia spotkaliśmy się  z naszymi rówieśnikami z innych szkół,
które też brały udział 

w tym wyjątkowym projekcie realizowanym przez WOAK.  

Najpierw była próba generalna występów,
a potem nastąpiła uroczysta część oficjalna, podczas której 
mogliśmy m.in. obejrzeć film dokumentujący wszystkie

nasze niezwykłe spotkania.

Potem  zaprezentowaliśmy przygotowane przez nas przedstawienie.
Wszystko wypadło bardzo dobrze.

Na zakończenie szkoły uczestniczące 
w XXV Programie Edukacji Kulturalnej otrzymały 

pamiątkowe dyplomy i upominki.













NIESPODZIANKA

ZWIEDZANIE

CENTRUM  NOWOCZESNOŚCI

MŁYN WIEDZY



Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość o niespodziance, 
jaka czekała na nas jeszcze tego dnia.

Było nią zwiedzanie Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”.

Tu czekało na nas wiele interaktywnych wystaw, 
które umożliwiły nam między innymi 

zdobywanie nowej wiedzy, 
rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania 
oraz ćwiczenie umiejętności manualnych i konstrukcyjnych. 
Mogliśmy np. odkrywać tajemnice zjawisk mechanicznych, 

fizycznych, akustycznych, hydrologicznych, biologicznych itp. 

Nikt z nas nawet nie zauważył, 
jak minęły trzy godziny intrygującej przygody 

ze światem nauki i trzeba było pomyśleć o powrocie do domu. 







Była to dla nas niezwykła przygoda,  
podczas której zdobyliśmy nową wiedzę 

i wiele cennych doświadczeń.

Spotkaliśmy wyjątkowych ludzi 
i odwiedziliśmy ciekawe miejsca.

Każdy z nas mógł rozwinąć 
swoje uzdolnienia i odkryć nowe pasje.

Wielu z nas przekonało się o tym, jak wiele może 
dokonać, a niektórzy pokonali własne słabości. 

Po prostu uwierzyliśmy w siebie!



Nie byłoby to możliwe 
bez ludzi „o wielkim sercu”, 

dlatego za wszystko 

bardzo dziękujemy!

„Wszystko, co wielkie, 
jest wielkie przez serce.”

( Cyprian Kamil Norwid )



Zapraszamy na naszą stronę internetową

www.spugoszcz.brzuze.eu

http://www.spugoszcz.brzuze.eu/

