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Pod koniec ubiegłego roku wy-
daliśmy w wersji 
papierowej i ro-

zesłaliśmy do placówek kultury i innych organizatorów życia
kulturalnego w województwie kujawsko-pomorskim Biuletyn Infor-
macji Kulturalnej nr - /  zawierający wybrane materiały 
zamieszczane w wersji elektronicznej pisma na stronie internetowej 
naszego Ośrodka oraz pla  ormie issu.com, także w wersji mobilnej. 
Bezpłatne egzemplarze drukowanego Biuletynu można otrzymać
w siedzibie naszej placówki. 

W roku  Biuletyn będzie ukazywał się w wersji elektronicz-
nej: na stronie internetowej Ośrodka oraz na pla  ormie issuu.com, 
również w wersji mobilnej. Przypominamy, że w piśmie zamieszczamy 
materiały obejmujące problematykę edukacji kulturalnej, amators-
kiej twórczości artystycznej i dziedzictwa kulturowego w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim. Przypominamy także, że na naszej 
stronie internetowej w rubryce Nadesłane informacje zamieszczamy 
in extenso nadsyłane w formacie PDF informacje na temat życia 
kulturalnego: o wydarzeniach i zdarzeniach, o fes  walach, przeglądach, 
konkursach, spotkaniach, wystawach, warsztatach…

W styczniowym Biuletynie wracamy do minionego roku. Obszernie 
omawiają Karolina Fordońska ubiegłoroczne spotkania W pierwszym 

SZANOWNI CZYTELNICY!



rzędzie i Kamil Hoff mann grudniowe Konfrontacje Amatorskiej
Twórczości Regionu w dziedzinie teatru. Piszemy o wystawach Gdy
śliczna panna… w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
we Włocławku i wystawie ikon Wiole  y Dominiczak w Kujawskim 
Centrum Kultury w Inowrocławiu, a także wystawie podsumowują-
cej projekt edukacyjny inspirowany baśniami realizowany w Galerii
i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu. Kierujemy
uwagę ku dziedzictwu kulturowemu regionu, pisząc o płycie 
mul  medialnej Kujawskie sypanie wzorów piaskiem wydanej przez 
Muzeum Etnografi czne im. Marii Znamierowskiej-Prüff erowej
w Toruniu. Zapraszamy na spotkania czytelnicze Książkożercy w na-
szym Ośrodku.  

        Kamil Hoff mann
        Jerzy Rochowiak



W roku  w dorosłość wkroczył ostatni
rocznik osób urodzonych w ubie-
głym tysiącleciu. Pod koniec tegoż 

roku odbył się fi nał przeglądu KATAR Teatr, który był zorganizowany 
w ramach XXVII Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej 
Regionu przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu. Po
raz pierwszy w historii fes  walu istotną większość wśród kilku-
dziesięciu aktorów występujących na Konfrontacjach stanowiła mło-
dzież urodzona w XXI wieku. Można zatem tę edycję KATAR-u teatralne-
go uznać za jeśli nie przełomową, to z pewnością wyjątkową. Była
to swoista cezura rozdzielająca pokolenia w sensie czysto metrykalnym, 
ale również w wymiarze socjo-technologicznym: dla dzieci urodzonych 
po  roku internet jest w  pełni naturalnym środowiskiem, w którym 
wzrastają, którego braku, nieistnienia nie mogą sobie nawet wyobrazić.

Cztery zaprezentowane podczas Konfrontacji spektakle w różny 
sposób pokazywały kondycję współczesnego świata z perspektywy 
młodych osób. Piąte przedstawienie osadzone było co prawda w realiach 
XIX-wiecznych, lecz poruszało problem uniwersalny i ponadczasowy, 
dzięki czemu idealnie wpisało się w tematykę przeglądu, ale również 
znacząco uzupełniło pozostałe realizacje, stając się dla nich swoistym 
kontrapunktem.

Bardzo małe dzieci – przedszkolaki – to bohaterowie spektaklu Zaba-
wa w życie Teatru Remus z Młodzieżowego Domu Kultury nr  w Byd-
goszczy według scenariusza i w reżyserii Wiole  y Górskiej-Nowik. 
Osiem dziewczynek i dwaj chłopcy, z których jeden (co istotne) jest 
już starszakiem, bawią się w piaskownicy. W języku potocznym istnieje 
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określenie zachowuje się jak w piaskownicy na pewien sposób bycia czy 
może stosunek do innych, który przejawia się nadmierną kłótliwo-
ścią, ciągłym obrażaniem się, tzw. „fochami”. Być może idąc tym tro-
pem warto przez chwilę na bohaterów Zabawy w życie spojrzeć jak na 
dorosłych, a nie na dzieci, wszak Janusz Korczak powtarzał: Nie ma
dzieci — są ludzie. Przyjmując taką perspektywę, łatwo dostrzec, jak 
niewielka jest różnica pomiędzy dziećmi i rodzicami.

Wszystkie postaci spektaklu ciągle powtarzają słowa swoich rodzi-
ców, wprost  ich cytując lub bezwiednie powielając zasłyszane frazy. 
Szczególnym przypadkiem jest Brajan, chłopiec z grupy starszaków, 
który z jednej strony zdaje się być zafascynowany postacią swojego 
ojca, a raczej wyidealizowanego wyobrażenia o nim, z drugiej nato-
miast w końcowej scenie powtarza, że nie chce być dorosły, nie
chce postępować jak dorośli, w domyśle: iż nie chce powtarzać ich 

Teatr Remus, Zabawa w życie. Fot. Stanisław Jasiński



błędów. Ojciec go zawiódł, opuścił rodzinę, ale wciąż stawiany jest
przez Brajana na piedestale, o czym świadczy choćby czapka pilotka, 
którą  chłopiec nosi, wyjaśniając innym postaciom, że to czapka jego 
ojca, …a on jest pilotem.

Oglądając Zabawę w życie, trudno uciec przed jeszcze jedną
refl eksją: przedszkolaki w piaskownicy odnoszą się do siebie obceso-
wo, niekiedy wręcz z agresją, rywalizują, wyzywają i obrażają się na 
siebie. Jeśli zatem naśladują zachowanie dorosłych, to jak ich postawa 
świadczy o nas? Ten aspekt został co prawda nieco osłabiony, gdyż 
kilkuletnich bohaterów grają nastolatki i nastolatkowie. Taka różnica 
wieku między postacią i odtwórcą wywołuje pewien dysonans, ale na 
pewno potęguje wrażenie umowności całej sytuacji, sprawia, że spek-
takl można odczytywać znacznie szerzej niż scenkę z piaskownicy. 
Zabawa w życie sytuuje się przez to w kręgu groteski, która pozwala 
i twórcom, i widzom na znacznie więcej. Publiczność po obejrzeniu 
przedstawienia pozostawiona została w przekonaniu, że nic nie jest 
oczywiste i jednoznaczne… Podobny zabieg zastosował w swoim 
najnowszym fi lmie Marek Koterski: dorośli aktorzy grają nastoletnich 
uczniów.

Inscenizacja Wiole  y Górskiej-Nowik była wyjątkowo oszczędna, 
reżyserka wykorzystała tylko niezbędne rekwizyty – takie, które niosą 
ze sobą jakieś znaczenie, coś symbolizują lub sugerują: żółta skakan-
ka, pistolet na kapiszony i czapka pilotka. Uwaga widzów niemal cały 
czas skupiona jest na aktorach sugestywnie kreujących sytuację, 
budujących napięcie dramatyczne. Wracając do myśli Janusza Korczaka, 
można potraktować Zabawę w życie jako przedstawienie o ludziach, 
bez względu na wiek, którzy zatraciwszy się w zabawie, nie potrafi ą 
się z niej wyrwać. Jakże często dorośli poszukują adrenaliny, choćby
w tzw. sportach ekstremalnych, z czasem przesuwając granice ryzyka, 
granice bólu, coraz bardziej ocierając się o śmierć. Jednak dzieci
w zabawie próbują odtworzyć w swym wyimaginowanym świecie 
rzeczywistość dorosłych, natomiast ekstremalne dążenia dorosłych 
są raczej ucieczką przed rzeczywistością. Jak się okazuje, zarówno 
przedszkolakom, jak i osobom dojrzałym każda zabawa może się 



wymknąć spod kontroli. Także takie ostrzeżenie w przedstawieniu
Teatru Remus można odnaleźć…

Również w Bydgoszczy, w  Młodzieżowym Domu Kultury nr 
działa Teatr Winda, który na Konfrontacjach zaprezentował spektakl 
Będziesz żałował na podstawie pism Sørena Kierkegaarda i fragmentów 
książki Paradoks wyboru Barry’ego Schwartza w reżyserii Karoliny 
Suchodolskiej. Przedstawienie to zbiór kilku krótkich e  ud połączo-
nych motywem wolności wyboru, podmiotowości człowieka, prawa 
jednostki do samostanowienia o sobie. W dużej części spektakl
Będziesz żałował zdaje się być krytyką współczesnego świata zachod-
niego: świata nadmiaru, konsumpcjonizmu i ogłupiających mediów. 
Jednak w rozważaniach pojawiają się też zagadnienia fundamentalne, 
np. kto decyduje o tym, że się rodzimy.

Teatr Winda, Będziesz żałował. Fot. Stanisław Jasiński



W pierwszej scenie kobiecy głos z off u nakazuje bohaterom, by się 
rozebrali. Po krótkim wahaniu kolejne osoby to czynią. W półmroku 
sześcioro aktorów wygląda bardzo podobnie: wszyscy stają na przedzie 
sceny w czarnych koszulkach i spodenkach. Po chwili osoby te stopnio-
wo zaczynają się zbliżać do siebie, wykorzystując technikę improwizacji 
w kontakcie, typową dla przedstawień teatru tańca, niemal się ze sobą 
zlewają, tworząc dziwaczną plątaninę korpusów, głów i kończyn, stają 
się – zgodnie z suges  ą głosu z off u – jednością. Symbolicznie zosta-
ła ukazana kondycja współczesnego człowieka, który coraz bardziej 
przestaje być osobą, myślącą i odczuwającą emocje jednostką, stając
się za to poddanym analizie przez internetowego Wielkiego Brata zes-
połem cech i zachowań, czyli po prostu zbiorem danych. Tak uformowa-
ną „jednością” z pewnością łatwiej jest manipulować, a szczególnie 
łatwiej jej coś sprzedać.

Kilka kolejnych scen powstało w oparciu o główne tezy eseju Bar-
ry’ego Schwartza. W nieco prześmiewczej formie aktorzy pokazują 
cierpienie klienta narażonego w sklepie na konieczność dokonywa-
nia wyboru między dziesiątkami takich samych towarów różniących
się marką czy opakowaniem.

Kolejna scena to próba ukazania poprzez groteskę zagmatwania
i komplikacji w relacjach międzyludzkich. Pijana dziewczyna namawia 
kolegę, żeby się ożenił, chociaż zaznacza, że ona już ma chłopaka. Chór 
biesiadników dopowiada, że bez względu na to, czy się ożeni czy nie,
i tak będzie żałował. Inna postać postanawia się powiesić, również
w tej sytuacji chór konstatuje: …czy się powiesisz, czy nie, i tak będziesz 
żałował. Nie jest przypadkiem, że właśnie z tej sceny zaczerpnięty został 
tytuł, gdyż wydaje się być kluczowa dla całego przedstawienia. O ile 
bowiem błędne decyzje zakupowe mogą wywoływać co najwyżej tzw. 
żal podecyzyjny czy frustrację, tak pomyłki życiowe niejednokrotnie 
przyczyniają się do prawdziwych nieszczęść. Nieco pobieżne 
potraktowanie tego problemu w sekwencji kolejnych scenek unaocznia 
jeszcze jeden aspekt współczesności: ludzie zmuszani do nieustan-
nego dokonywania wyborów tracą swoistą uważność na sprawy naj-
istotniejsze, którym poświęcamy znacznie mniej uwagi niż błahostkom.



Scenerią ostatniej, bardziej rozbudowanej e  udy jest wyimagino-
wany lumpeks, w którym różne elementy garderoby przywołują 
klientów, przekrzykują się nawzajem, przymilają, aby tylko zostały 
przez kupujących wybrane. Z kolei dwie kłócące się o tę samą rzecz 
klientki musi rozdzielać sprzedawca. Gdy tylko okazuje się, że jedna
z kobiet znalazła sobie coś innego, druga również traci zaintereso-
wanie towarem. Twórcy stawiają tu kolejne pytanie: czy wybieramy to, 
co nam się rzeczywiście podoba, czy raczej to, co podoba się innym…

Konsekwentnie budowane napięcie dramatyczne znajduje ujście
w ostatnich sekundach przedstawienia. Zdezorientowany, może nawet 
zrozpaczony bohater rozbija lustro. Nawiązuje tym gestem do badań 
psychologów rozwojowych, którzy uważają umiejętność zidentyfi ko-
wania swojego odbicia przez dziecko za początek świadomości siebie, 
własnego „ja”, odrębnego od matki i od całego otoczenia. Być może 
rozbicie lustra wyrazić miało pragnienie powrotu do tego swoistego stanu 
niewinności, gdy wybory nie były konieczne. Być może jednak sugerować 
ma coś wręcz przeciwnego – nawet w dorosłości, gdy pozornie sami 
podejmujemy wybory, wciąż jesteśmy zależni od okoliczności i sytuacji 
a także od decyzji innych osób.

Spektakl Będziesz żałował, zgodnie z tytułem, nie napawa opty-
mizmem. Artyści pokazali świat opresyjny, w którym podmiotowość 
człowieka została znacznie zredukowana, ludzkość stała się towarem, 
pozbawioną osobowości i indywidualności masą, jednością.

Wady współczesności pokazał również Teatr Zakręt z Kruszwicy 
w spektaklu Bam według scenariusza i w reżyserii Lidii Łukowskiej
i Agnieszki Dubienieckiej. Młodzi aktorzy stworzyli opowieść o świe-
cie, w którym żyją, o świecie, którego nie rozumieją starsze pokolenia 
– internetowej rzeczywistości równoległej.

Wśród poruszających się jak automaty zuniformizowanych postaci 
pojawia się nagle barwna postać. Być może jest upersonifi kowanym 
internetem, być może ma uosabiać te wady człowieka, które w świe-
cie wirtualnym stają się szczególnie wyraziste. Bam to historia 
blogerki starającej się zdobyć wszelkimi sposobami jak największą 
popularność. Od początku się kreuje, udaje kogoś innego, lepszego. 



Dla zdobycia lajków rzuca bezpodstawne oskarżenia o molestowanie 
na swojego kolegę z klasy, a zdesperowana słabnącą popularnością 
rozbiera się, odpowiadając na posty swoich fanów: Pokaż ciało!
W klarownej formie autorki przedstawienia pokazały symptomy jednej
z najgroźniejszych chorób współczesności – narcyzmu. Za sprawą me-
diów społecznościowych, dających złudne przeświadczenie, że każdy 
może być gwiazdą i celebrytą, choroba ta zwiększa wciąż swój zasięg. 
Trudno jednak uznać to przedstawienie za moralitet, gdyż kończy się 
raczej pesymistycznie, dobro nie zwycięża.

Spektakl pokazuje kolejne etapy niepokojącego zjawiska, ale autorki 
inscenizacji nie uciekają przed pytaniem o przyczyny takiego stanu rzeczy. 
W kilku kwes  ach, wypowiadanych przez bohaterów automatycznym, 
pozbawionym wyrazu głosem pojawiają się pewne suges  e: Nie 
potrzebujesz rodziny. Nie potrzebujesz przyjaciół. W pierwszym odruchu 

Teatr Zakręt, Bam. Fot. Stanisław Jasiński



oczywiście można stwierdzić, że to zły internet zabiera rodzicom ich 
pociechy, ale być może problem tkwi głębiej. Młodzi ludzie zawiedli 
się na rodzinie i przyjaciołach, są samotni, poszukują akceptacji. Skoro 
nie znajdują jej w świecie rzeczywistym, z ochotą rzucają się w odmęty 
internetu, by choć przez chwilę poczuć się kimś ważnym.

Co ważne, twórcy spektaklu dokonując dość dogłębnej analizy zjawis-
ka, nie oceniają nikogo. Nie próbują piętnować zachowań poszczegól-
nych postaci. W tym kontekście częściowo uprawnione wydaje się 
określenie Bam jako spektaklu profi laktycznego, ale skierowanego do 
rodziców i opiekunów, nie zaś do rówieśniczek i rówieśników boha-
terów, gdyż w opinii wielu badaczy młode pokolenie zna i rozumie 
zagrożenia czyhające w przestrzeni wirtualnej. Chociaż splot różnych 
okoliczności sprawia, że czujność może słabnąć i w konsekwencji 
– poddając się presji otoczenia – młodzież wpada, jak bohaterka 
przedstawienia, w różne tarapaty.

Podjęta przez zespół z Kruszwicy ważna tematyka wpisała się
w niebanalną formę przedstawienia. W inscenizacji wykorzystane zos-
tały techniki pantomimiczne, elementy teatru ruchu. Przez cały spek-
takl na widzów spoglądało z zawieszonego nad sceną ekranu oko 
dziewczyny, stanowiące swoiste przypomnienie, że pokolenie nastolat-
ków przez cały czas poddane jest swoistej inwigilacji. Nie służb 
specjalnych, nie reklamodawców, ale rówieśników, którzy na bieżąco 
komentują nawzajem swoje fi lmiki, zdjęcia czy blogowe posty. Nieusta-
jąca obserwacja dla niektórych stanowi presję trudną do udźwignięcia, 
co może być jedną z przyczyn rozszerzającej się wśród nastolatków 
epidemii depresji i nerwic.

O ile akcja trzech omówionych powyżej spektakli dzieje się „tu
i teraz”, tak dwa pozostałe przedstawienia konkursowe zaproponowa-
ne widzom Konfrontacji również dotyczyły problemów dzieci, 
umieszczone zostały jednak w innych realiach.

W Afryce toczy się akcja przedstawienia Elikia Teatru Talia z Gim-
nazjum w Chrostkowie. Scenariusz w oparciu o sztukę  Grzechot kości 
Suzanne Lebeau napisała i całość wyreżyserowała Anna Gołębiewska-
Polak. Przedstawione przez aktorów wydarzenia poruszają do głębi, 



historie dzieci kongijskich, angolańskich i z wielu innych rejonów Afry-
ki subsaharyjskiej porywanych przez rebeliantów i wcielanych siłą
w szeregi partyzantki co pewien czas oburzają opinię publiczną świata 
zachodniego, ale poza nielicznymi wyjątkami na chwilowym oburzeniu 
medialnym się kończy. O Elikii wyczerpująco napisał w ubiegłym roku 
Jerzy Rochowiak (Biuletyn Informacji Kulturalnej nr / ). Wydaje
się jednak, że przedstawienie, które obejrzeli widzowie fes  walu
KATAR Teatr  zyskało nowy kontekst, gdyż zostało zestawione 
z kilkoma innymi inscenizacjami, których tematem jest świat dzieci
i młodzieży, a także świat dorosłych ich oczyma widziany.

Bohaterowie spektaklu to dwoje dzieci: tytułowa trzynastoletnia 
dziewczynka Elikia i dziesięcioletni chłopiec Joseph. Uciekli z obozu 
rebeliantów i samotnie wędrują przez dżunglę do miasta, w którym 
odnajdują schronienie i bezpieczeństwo. Oboje znaleźli się w sytuacji, 

Teatr Talia, Elikia. Fot. Stanisław Jasiński



która wymusiła na nich nagłe wejście w dorosłość, chociaż rozumia-
ną bardzo specyfi cznie. Wojna, jak każda Jaspersowska sytuacja gra-
niczna, wymusza na dzieciach znacznie wcześniejsze dojrzewanie. 
Zabawką Elikii nie była lalka, ale karabin AK-  – „kałasznikow”. 
Dziewczynka już w wieku dziesięciu lat została nałożnicą dowódcy 
partyzanckiej bandy, co zresztą skończyło się zarażeniem wirusem HIV 
i śmiercią na AIDS. Znalazłszy się w szpitalu, na pytanie opiekującej 
się nią pielęgniarki, dlaczego dzieci walczą po stronie rebeliantów, 
odpowiedziała: Kiedy jesteś dzieckiem, musisz robić, co ci każą. Gdy poczuła, 
że już dzieckiem nie jest, uciekła. Naraziła się na śmierć, gdyż złapana 
przez oddział zostałaby na pewno zamęczona na śmierć, a dżungla też 
nie jest miejscem dla człowieka bezpiecznym. Mimo to uciekła, gdyż 
poczuła odpowiedzialność za młodszego od siebie chłopca. Porwany
z nadmorskiej wioski, stał się zabawką w rękach zwyrodniałych 
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partyzantów, zabawką, którą z osobliwym sadyzmem chcieli zamęczać 
i ostatecznie zabić. Troska o życie i bezpieczeństwo drugiego człowie-
ka wydaje się być raczej cechą osób dorosłych, przedkładających 
odpowiedzialność nad zabawę. Trzynastoletnia Elikia tak właśnie doros-
łość rozumiała. Z drugiej strony nie można zapominać, że została zmuszo-
na do rozpoczęcia życia seksualnego będąc jeszcze dzieckiem, jej
oprawca, o pseudonimie Rambo, zmuszał ją też do wykonywania wszyst-
kich innych zadań w tradycyjnych społeczeństwach przypisywanych 
żonom, m.in. do przygotowywania posiłków. Dziewczynka stała się 
zatem dorosła o wiele za szybko, ale opowiedziana w spektaklu historia 
dość jednoznacznie sugeruje, że tylko dzięki temu udało jej się uratować 
życie Josepha, wziąć za niego odpowiedzialność.

Przedstawienie budziło silne emocje, poruszyło chyba wszystkich na 
widowni. Oczywiste w takiej sytuacji oburzenie warto jednak przekuć 
na bardziej konkretne działania, które w świecie zachodnim, świecie 
demokracji liberalnej znacznie łatwiej podjąć. Winą za istnienie dzieci-
żołnierzy Elikia obarcza bowiem dorosłych: handlarzy diamentów i 
handlarzy bronią, którym nieustający zamęt w krajach afrykańskich jest 
z pewnością na rękę.

Wiele różnych konwencji teatralnych łączył w sobie spektakl Ja, 
Janko Muzykant Teatru Na Rogu ze Świecia. Scenariusz przedstawienia 
powstał na podstawie noweli Janko Muzykant, ale nie był jej wierną 
adaptacją; motywy z tekstu Henryka Sienkiewicza posłużyły raczej do 
stworzenia bardziej uniwersalnej opowieści o dziecięcych marzeniach,
o pragnieniach i dążeniu do ich realizacji.

Taki wydźwięk nadaje przedstawieniu pierwsza scena, w której 
głosy młodych osób odpowiadają z off u na pytanie o marzenia i plany 
na przyszłość. Spektakl zamyka zaś chóralny okrzyk wszystkich postaci: 
Pozwól mi marzyć!

Ponieważ literacki pierwowzór przedstawienia Ja, Janko Muzykant 
jest tekstem dobrze znanym, obecnym od dawna w kanonie lektur 
szkolnych, twórcy spektaklu mogli sięgnąć po bardziej wyrafi nowane 
środki artystyczne bez obawy, że coś pozostanie niejasne. Wyjątkowo 
sugestywna scena narodzin bohatera obywa się bez słów: aktorka 



wcielająca się w Janka zostaje odziana w białą szatę, podobnie jak dusza 
przywdziewa swą ziemską postać. Dopiero w kolejnej scenie pojawia-
ją się głosy sąsiadek, innych mieszkanek wsi, zwracających uwagę na 
wątłą kondycję dziecka, wiążące nawet jego chorowitość z pochodzeniem 
„z nieprawego łoża”.

Doskonałym rozwiązaniem formalnym było wykorzystanie teatru 
cieni w scenach, które stanowiły projekcję wyobraźni bohatera.
Zarówno wtedy, gdy wsłuchiwał się w dźwięki przyrody na łące i sły-
szał muzykę w bzyczeniu os czy kumkaniu żab, jak i wtedy, gdy zdawało 
mu się, że przywołują go skrzypce leżące bez opieki we dworze. Dzięki 
technice teatru cieni w wysublimowanej formie udało się pokazać
scenę, w której chłopiec zostaje ukarany za rzekomą kradzież 
instrumentu. Tuż przed śmiercią Janko pyta: Czy Bóg w niebie da mi 
skrzypki? Gdy usłyszał zapewnienie matki, że na pewno tak się stanie, 
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odchodzi w spokoju. Zapewne tak się też stało, gdyż w następnej scenie 
bohater zdjąwszy z siebie białą szatę – ziemską powłokę – okazuje się 
wirtuozem skrzypiec.

Spektakl Teatru Na Rogu pokazuje bogactwo kultury ludowej. 
Plastycznie zaaranżowany ruch sceniczny i fragmenty choreografi i 
odwołują się do polskiej tradycji, pojawiają się też ludowe przyśpiewki. 
Jednak Ja, Janko Muzykant pokazuje też drugie oblicze polskiej wsi: 
bezinteresowną zawiść, skłonność do obgadywania sąsiadek i swoistą 
presję wywieraną na każdą osobę wyłamującą się ze schematu, 
wyrastającą ponad przeciętność, niechęć do jakiejkolwiek „inności”. 
Co prawda w Sienkiewiczowskim oryginale te motywy też są obecne, 
jednak nie zostały aż tak uwypuklone, jak uczyniła to Iga Jambor-
Skupniewicz wraz ze swoimi podopiecznymi. Finalny okrzyk Pozwól
mi marzyć! skierowany jest bowiem do „każdego człowieka”, gdyż 
– można taki wniosek wysnuć z całego spektaklu – wszyscy powinni 
wziąć na siebie odpowiedzialność za szczęście i dobro dzieci.

Pięć konkursowych przedstawień oceniło jury w składzie: Dorota 
Basczok (aktorka, pedagog teatru, specjalistka od emisji głosu), 
Magdalena Jasińska (teatrolożka, animatorka kultury, specjalistka ds. 
teatru i interdyscyplinarnych przedsięwzięć kulturalnych w WOAK), 
Paweł Paszta (reżyser, pedagog teatru, dyrektor ds. artystycznych Teatru 
im. Wilama Horzycy w Toruniu ), Jerzy Rochowiak  (dyrektor WOAK, 
autor tekstów o teatrze i dla teatru), Barbara Rogalska (aktorka, peda-
gog teatru, nauczycielka emisji głosu, autorka i realizatorka projektów
ze sfery edukacji kulturalnej) oraz Agnieszka Zakrzewska (pedagog
teatru, instruktorka teatralna, specjalistka ds. teatru w WOAK). 
Jednogłośnie pierwszą nagrodę Konfrontacji jurorzy przyznali twórcom 
spektaklu Ja, Janko Muzykant Teatrowi Na Rogu z Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Świeciu i Idze Jambor-Skupniewicz. Drugą nagrodę 
ex aequo otrzymały: Teatr Zakręt z Zespołu Szkół Samorządowych
nr  w Kruszwicy za spektakl Bam w reżyserii Lidii Łukowskiej i Agniesz-
ki Dubienieckiej oraz Teatr Talia z Zespołu Szkół w Chrostkowie za 
spektakl Elikia w reżyserii Anny Gołębiewskiej-Polak. Oprócz nagród 



jury przyznało też dwa równorzędne wyróżnienia: Teatrowi Winda
z Młodzieżowego Domu Kultury nr  w Bydgoszczy za spektakl Bę-
dziesz żałował w reżyserii Karoliny Suchodolskiej oraz Teatrowi Remus 
z Młodzieżowego Domu Kultury nr  w Bydgoszczy za spektakl 
Zabawa w życie w reżyserii Wiolety Górskiej-Nowik. Po raz pierwszy 
swojego faworyta wybrała również publiczność KATAR-owa. Najwięcej 
przychylnych głosów wśród widzów zyskało przedstawienie Bam Teatru 
Zakręt z Kruszwicy.

Program Konfrontacji teatralnych w  roku uzupełnił pokazy-
wany poza konkursem – w charakterze imprezy towarzyszącej – 
monodram Damiana Droszcza Ściana według scenariusza i w reżyserii 
Agnieszki Płoszajskiej. Przedstawienie ukazuje przemianę drobnego 
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rzezimieszka, który z czasem staje się wrażliwym obrońcą najsłabszych, 
najbardziej potrzebujących pomocy, m.in. imigrantów. Wyjątkowo 
sugestywna kreacja aktorska sprawia, że przedstawiona historia 
trzymała w napięciu widownię przez blisko godzinę. Monodram powstał 
dzięki Stypendium Urzędu Miasta Torunia w dziedzinie kultury oraz 
dzięki Stypendium Artystycznemu Marszałka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na rok  z przeznaczeniem na realizację projektu
W tym domu się nie krzyczy.

Po raz pierwszy dla teatrów biorących udział w fes  walu zostały 
również przygotowane warsztaty. Zajęcia z aktorami zespołów 
amatorskich poprowadził Paweł Paszta. Pod hasłem Ucho-echo. Usłyszeć 
siebie młodzi artyści uczyli się różnych form współpracy na scenie. 
Natomiast instruktorów teatralnych uczestniczących w Konfrontacjach 
zaprosiła na warsztat Agnieszka Zakrzewska. Tytuł tych warsztatów: 
Serce – jak sprawić by biło? odnosił się do metody budowania spektaklu 
w oparciu o mapowanie procesów pracy z grupą, poszukiwania, jak 
procesy przepływają, tętnią, gdzie tworzą się zatory…

Pięć konkursowych spektakli połączył motyw dzieciństwa, 
dojrzewania i relacji dzieci i młodzieży ze światem. Pomimo wielu różnic 
w formie, różnorakiego podejścia do tej tematyki, trudno odmówić 
któremukolwiek z przedstawień szczerości. Twórcy mówili swoim głosem 
i wyrażali siebie. Często powtarza się – być może niesprawiedliwą – 
opinię, że dorośli nie zawsze mają czas i nie zawsze też mają ochotę, 
aby słuchać swoich dzieci. Repertuar teatralnych Konfrontacji w  
roku mógł częściowo uzupełnić tę swoistą lukę poznawczą. Pełne 
ekspresji spektakle podejmowały bowiem tematy żywo interesujące 
współczesnych nastolatków i osoby wkraczające w dorosłość, nawet 
jeśli, tak jak w zwycięskim przedstawieniu, owe tematy ubrane zostały 
w kos  um historyczny.



SPOTKANIA W PIERWSZYM RZĘDZIE
\\ Karolina Fordońska

C omiesięczne środowe spotkania fi lmowe W pierwszym rzędzie, 
które na początku  roku obchodziły dwa lata, zrodziły się 
z potrzeby tworzenia, fi lmowej ciekawości i wielkiej pasji do 

fi lmowej sztuki. Seans fi lmowy to uczta dla ducha, określone emocje, 
myśli i odczucia pozostające z odbiorcą przez wiele godzin czy nawet 
dni. Z tego powodu widz niejednokrotnie pragnie eksplorować temat 
– przedstawiany na ekranie, a także na ekranie niepokazywany. Chodzi 
tutaj o przyjrzenie się pracy fi lmowca od kuchni, o samych twórców, 
o ich historię, motywację, wrażliwość, marzenia i plany. Pierwszy rząd 
odpowiada na te potrzeby. Co miesiąc Wojewódzki Ośrodek Ani-
macji Kultury w Toruniu staje się miejscem, w którym spotykają się 
widzowie, pasjonaci, ludzie, którzy próbują realizować własne formy 
fi lmowe i ci, którzy mają już w dorobku pokaźną listę realizacji. Kameral-
ne grono spotyka się, ogląda fi lmy niedostępne na co dzień w kinach czy 
w internecie. Rozmawia o nich z ich twórcami, pyta, podsuwa pomys-
ły, kibicuje i wychodzi z refl eksją nad życiem, bo fi lm przecież jest 
bogatym w różnorakie emocje odzwierciedleniem życia. Im wrażeń 
więcej, im głębiej w nas zostają po projekcji, tym chętniej wybieramy się 
na seans kolejnego fi lmu i z czasem wyrabiamy sobie konkretny, własny 
fi lmowy gust.

Dookoła świata
Rok  rozpoczął się nową pierwszorzędową serią, zatytuło-

waną Dookoła świata. Jej celem było przedstawienie widzom krótko-
metrażowych fi lmów zagranicznych, uznanych przez publiczność 
fes  walową na całym świecie. Pokaz styczniowy skupił się na trzech 



fi lmach europejskich. Z Łotwy, Serbii oraz Węgier. Wyboru fi lmów, 
podobnie jak ich tłumaczeń, dokonała Karolina Fordońska.

Reprezentantem Łotwy był dwudziestopięciominutowy Papa Va-
lerijsa Olehno, uznany przez Latvian Guild of Cinematographers za
jeden z najlepszych łotewskich fi lmów krótkometrażowych  roku. 
Jest także najczęściej nagradzanym fi lmem w dotychczasowej karierze 
Valerijsa Olehno. Papa to subtelna, skromna, a jednocześnie bardzo 
wciągająca i emocjonująca, historia Leonisa, dopiero co zwolnionego 
z więzienia ojca, który pragnie odzyskać zaufanie ukochanego syna. 
Okazuje się jednak, że dobre chęci i pragnienie miłości to za mało. Oj-
ciec i syn, wraz z kompanią znajomych, spędzają razem dzień, który,
być może, okaże się ostatnim dla jednego z nich... W rolę tytułowego 
„papy” wcielił się Andris Keišs, jeden z najpopularniejszych aktorów 
łotewskich. Doceniany także poza swoją ojczyzną, m.in. przez Rosjani-
na Andreya Zvyagintseva i obsadzony w jednej z ważniejszych ról 
w głośnym fi lmie Niemiłość z  roku. Valerijs Olehno z wielkim 
entuzjazmem wyraził zgodę na pokaz Papy w Toruniu. Jak sam 
się wyraził: To wielki zaszczyt pokazywać swój fi lm w jednym z nad-
bałtyckich krajów. Trudno orzec czy to sentyment znad Bałtyku, podobne 
problemy i wrażliwość nadbałtyckich mieszkańców czy po prostu bar-
dzo dobrze zrealizowany fi lm, pozostawiły widzów po projekcji w dłu-
giej zadumie.

Drugim fi lmem prezentowanym w serii Dookoła świata było 
ośmiominutowe Finale Węgra Balázsa Simonyia. Film zdobył Złotą 
Kijankę za najlepsze zdjęcia Balázsa Revesza na Fes  walu Camerimage
w  roku. Tytuł nawiązuje do wyrafi nowanego i jednocześnie peł-
nego humoru zakończenia fi lmu, a także do arii operowej, śpiewanej 
w fi lmie przez węgierską sopranistkę Magdolnę Szabó. Finale jest 
lekką, oryginalną i rozbrajającą opowieścią, nakręconą w jednym ujęciu 
(uściślając: w dwóch ujęciach). Jej bohaterami jest dwóch eleganc-
kich mężczyzn, którzy po krótkiej rozgrzewce w barze, ruszają w nocne 
miasto. Mają przed sobą trudne zadanie do wykonania. Jakie? No
właśnie. Balázs Simonyi od czasu Finale określany jest mianem wę-
gierskiego mistrza rozbrajających zakończeń…



Trzeci fi lm ze styczniowej serii Dookoła świata to dwudziesto-
minutowe While they were fl ying to the Moon, wschodzącej gwiazdy 
kina serbskiego, Borisa Simovica. Nagrodzony na Fes  walu Hollyshorts
w Hollywood fi lm jest przepiękną wizualnie, zrealizowaną z dbałością
o najmniejsze szczegóły, historią dwojga nieznajomych, którzy spoty-
kają się  lipca  roku – w dniu, w którym Apollo  wylądował 
na Księżycu. Miasto, w którym dzieje się akcja, wydaje się być o-
puszczone; wszyscy, jak zahipnotyzowani, oglądają transmisję tele-
wizyjną. Oprócz dwojga ludzi, którzy rozpoczynają między sobą 
przewrotną, pełną napięcia i subtelności grę. While they were fl ying 
to the Moon jest krótkometrażowym debiutem fabularnym reżysera. 
Wcześniej, a także po nakręceniu While they were fl ying…, Simovic 
zajmował się głównie realizacją efektów specjalnych w czołowych 
serbskich produkcjach fi lmowych. Stąd może zachwycająca plastycz-
ność w jego własnym autorskim fi lmie. Ośmielony nagrodami oraz 
zauroczony reżyserią, wciąż do niej powraca. Od czasu While they were 
fl ying to the Moon z  roku Simovic zrealizował dwa fi lmy: jeden 
animowany, drugi aktorski, który obecnie jest na etapie postprodukcji.

W roku  Pierwszy rząd poświęcił tylko jedno spotkanie na 
projekcję fi lmów zagranicznych. Kolejne Dookoła świata przewidziane 
jest na rok . Wydawać by się mogło, że po bardzo ciepłym przyję-
ciu starannie dobranych fi lmów, seria zagraniczna powinna gościć
w WOAK-u częściej. W rodzimej niezależnej kinematografi i dzieje się 
jednak tyle, że organizatorzy nie mogli odmówić sobie prezentowania 
znakomitych fi lmów polskich i zapraszania ich twórców, którzy dzielili 
się swoim doświadczeniem, inspiracjami, a także parokrotnie prowa-
dzili spontanicznie mini warsztaty.

Bliski mi jesteś, Toruniu 
W lutym  roku spotkania fi lmowe W pierwszym rzędzie ob-

chodziły dwa lata swojego istnienia. Pobity został wówczas rekord 
frekwencyjny. Na pierwszym spotkaniu W pierwszym rzędzie w lutym 

 roku, kiedy to gościem był absolwent Gdyńskiej Szkoły Filmowej 



Miłosz Sakowski, prezentujący swój fi lm Dzień Babci, brakowało miejsc 
siedzących. Dwa lata później zabrakło nawet stojących miejsc pod
ścianami. Publiczność oglądała fi lm a później uczestniczyła w spot-
kaniu, tłocząc się na korytarzu. Było jednak warto. Dla wzruszeń
i pięknych emocji. Gośćmi spotkania była barwna, wielopokoleniowa 
rodzina Smużnych, która w szczególny sposób umiłowała sobie 
Toruń. Wśród członków rodziny są plastycy, aktorzy i performerzy. 
Na spotkanie przybył nestor rodziny, profesor Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika Wiesław Smużny wraz z żoną Marią oraz synem Dominikiem. 
Ich obecność podyktowana została tematem prezentowanego fi lmu. 
Były to dokumentalne Smugi w reżyserii przedwcześnie zmarłego 
w październiku  roku reżysera Marcina Gładycha. Podobnie jak 
rodzina Smużnych, silnie związanego z Toruniem. Na spotkaniu pojawił 
się również współreżyser Smug – Adam Fisz oraz montażysta Jacek 
Banach. Obaj artyści oraz Marcin Gładych od lat tworzyli toruńskie 
środowisko fi lmowe. Stąd też tytuł lutowego spotkania – Bliski mi jesteś, 
Toruniu. I tak w WOAK-u zgromadzili się twórcy, bohaterowie fi lmu,
a także licznie przybyli torunianie. 

Lutowa projekcja była dopiero drugim publicznym pokazem fi lmu, 
który miał swoją premierę w październiku  roku na Międzynarodo-
wym Fes  walu Filmów Niepokornych Tofi fest, w kilka dni po śmierci 
Gładycha. Osoba reżysera zdominowała spotkanie. Wspominali go 
przyjaciele i współpracownicy. Nie obyło się bez łez wzruszenia. 
Wszystko odbywało się w bardzo ciepłej, rodzinnej atmosferze
i wzajemnym szacunku. Niejeden gość Pierwszego rzędu zwracał uwa-
gę, że spotkania mają bardzo rodzinny, kameralny charakter i bardzo 
przyjazną aurę. Łatwo jest się tutaj otworzyć, opowiadać o rzeczach 
osobistych. Publiczność słucha twórców, a twórcy słuchają publiczno-
ści. Dlatego tak istotne jest określanie Pierwszego rzędu jako „spotkań”. 
Nie jest to jedynie projekcja, wykład czy warsztaty. Każdy ma prawo 
do podzielenia się swoim zdaniem, refl eksją, zadania pytania. Tak było 
i w przypadku spotkania z twórcami Smug i rodziną Smużnych. Oprócz 
swoistego requiem dla Marcina Gładycha, goście opowiadali o fi lmowym 
życiu Torunia, o trudach fi lmowców z mniejszych miast i przychylności 



włodarzy dla fi lmowych działań. Profesor Smużny swoją osobowością 
i poczuciem humoru skradł serca publiczności. Przywoływał anegdoty 
oraz bez skrępowania mówił o miłości. Do żony, rodziny, kobiet i 
świata. Smugi są jedynie wycinkiem historii wielkiej pasji i miłości ludzi 
kochających sztukę i siebie nawzajem. Były też wspaniałym pretekstem 
do pięknego, wartościowego spotkania, które miało miejsce w WOAK-u.
Bliski mi jesteś, Toruniu było najbardziej emocjonalnym spotkaniem

 roku. Nie tylko ze względu na żywe wspomnienie Marcina Głady-
cha. Serdeczność i bezpośredniość twórców oraz otwartość i życzli-
wa ciekawość widzów utworzyły w pamięci ujmujące i wdzięczne 
wspomnienia.

Arabski sekret Julii Groszek
Po zaśnieżonych miesiącach zimowych, w marcu w Pierwszym rzędzie 

powiało egzotyką. Gościem marcowego spotkania była reżyserka, 
kosmopolitka, człowiek – żywioł – Julia Groszek. I choć spotkanie
z Julią dotyczyło wielu jej wcześniejszych, realizowanych tak w Polsce, 
jak i poza jej granicami produkcji, spotkaniu towarzyszyła projekcja 
jednego fi lmu – Arabskiego sekretu. Emocjonalnej ballady o poszukiwa-
niu samego siebie, ukazanym przez pryzmat dwóch światów i dwóch 
kultur. Urodzony w Polsce trzydziestoparoletni bohater, Kamil, pragnie 
poznać swojego ojca, Ilhama Al Madafai – bliskowschodnią gwiazdę 
arabskiej muzyki folkowej. Ojciec i syn nigdy wcześniej się nie spotkali. 
Podróż, którą bohater odbywa wraz z fi lmową ekipą, to jednocześnie 
próba znalezienia odpowiedzi na pytanie o sens życia i własne korzenie. 
Historia przedstawiona na ekranie porywa uwagę widza od pierwszych 
minut projekcji. Film wciąga, kipi emocjami. Poprzez nieoczekiwane 
zwroty akcji i zakończenie – pozostaje w głowie przez wiele kolejnych 
dni.

Julia poznała bohatera swojego fi lmu na kolacji u przyja-
ciół. Wydał jej się interesującym, nietuzinkowym człowie-
kiem. Na kolejnym spotkaniu Kamil opowiedział jej o swoim 
sławnym ojcu, znanym z okładek płyt, internetu, zdjęć z matką, ale



nigdy nie poznanym na żywo. Co więcej, ojciec nawet nie wie-
dział o jego istnieniu. Dokumentalna wrażliwość Julii nie pozwoliła jej
nie podjąć takiego tematu. Kamil przystał na realizację fi lmu o nim
z nadzieją, że produkcja umożliwi mu spotkanie z człowiekiem, 
którego od wielu lat pragnął poznać. Co, biorąc pod uwagę, że Ilham
Al Madafai znajduje się na sto dziewiętnastej pozycji pięciuset najbar-
dziej wpływowych Arabów na świecie, było dla Kamila nieosiągalne 
w zwykłej rzeczywistości. Film stał się dla niego szansą. Dla Julii 
również. Jako reżyserki, ale także jako osoby o wrażliwym, odważnym 
sercu, która – mogąc nakręcić dobry materiał – może także pomóc 
drugiemu człowiekowi. Film w dużej mierze realizowany był podczas 
kursu dokumentalnego Doc Pro w Wajda School. Jego opiekunem został 
Marcel Łoziński. Poprzeczka była więc ustawiona wysoko. Zdjęcia 
do fi lmu trwały z kilkumiesięcznymi przerwami dwa i pół roku. Ekipa 
realizowała materiał w Warszawie, a także w Ammanie, stolicy Jordanii. 
Nie obyło się bez wielu trudności i napięć wynikających z wielkiej 
niewiadomej – bezpośredniego spotkania z Al Madafaiem. Reżyserka 
niejednokrotnie pracowała już jednak w niesprzyjających warunkach. 
Realizowała dokument o rumuńskich robotnikach, mieszkających z dala
od swoich rodzin w starych, już niefunkcjonujących wagonach kolejo-
wych. Czterokrotnie brała udział w  Hour Film Project, czyli projekcie, 
którego uczestnicy mają za zadanie wyprodukowanie fi lmu w  go-
dzin.Nieobce jest jej także kierownictwo produkcji. Podczas realizacji 
Arabskiego sekretu, choć bardzo żmudnej i stresującej, szczęście rów-
nież dopisało Julii. Kamilowi i ekipie udało się spotkać z Ilhamem
Al Madafaiem. Co z tego wyszło? Podążając za tytułem fi lmu – nie 
na miejscu byłoby zdradzać jak zakończył się fi lm. Zwłaszcza, że jego 
końcówka to nie koniec historii pragnień i oczekiwań Kamila i jego 
ojca.

Naucz się rysować fi lm – storyboard
Naucz się rysować fi lm – storyboard to tytuł kwietniowego spotkania

Jego gościem był najbardziej rozchwytywany polski storyboardzista



oraz reżyser Mateusz Rakowicz. Jako storyboardzista współpraco-
wał m.in. z Agnieszką Holland, Kasią Adamik, Juliuszem Machulskim, 
Władysławem Pasikowskim czy Gregiem Zglińskim. Jest autorem ponad 
pięciuset storyboardów do fi lmów reklamowych. Do Pierwszego rzędu 
został zaproszony, aby opowiedzieć o storyboardzie i poprowadzić na 
ten temat krótkie warsztaty. Czym właściwie jest storyboard? I czy 
potrzebny jest fi lmowcowi? Storyboard to grafi czne rozrysowanie ujęć, 
które pojawią się w przyszłym fi lmie. Szkice przedstawiają następujące 
po sobie ujęcia i służą całej ekipie fi lmowej: pionowi reżyserskiemu, 
operatorskiemu i scenografi cznemu. Zdarza się, że twórcy – najczęściej 
przy niewielkich projektach – nie decydują się na stworzenie story-
boardu. Oszczędza to jednak czas podczas planu zdjęciowego; nie 
trzeba się wówczas naradzać: gdzie i w jaki sposób ustawić kamerę, 
jak oświetlić plan. Kwietniowy gość Pierwszego rzędu z  roku, 
reżyser Bartek Kulas, przed realizacją swojego debiutu Circus Maximus
poświęcił kilka miesięcy na stworzenie szczegółowego storyboardu 
opowieści. Robił to sam, bez pomocy autora zdjęć. Przy wejściu na plan 
operator był jedynie rzemieślnikiem, odwzorowującym autorską, nie 
znoszącą sprzeciwu wizję reżysera.

Storyboard przyspiesza i ułatwia pracę na planie, pozwala „obej-
rzeć fi lm” jeszcze przed jego nakręceniem; przyjrzeć się koncepcji 
operatorskiej, wyczuć atmosferę.

Mateusz Rakowicz po ukończeniu warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych rozpoczął współpracę ze studiami produkcyjnymi, rysując 
storyboardy do fi lmów reklamowych. W reklamie czas jest na wagę 
złota, płaci się za każdy ruch na planie zdjęciowym, wszystko więc musi 
być wcześniej dokładnie przygotowane. Z miesiąca na miesiąc arty-
ście przybywało pracy. W tym czasie współpracował z muzykami, 
twórcami fi lmów krótkometrażowych oraz przydarzyła mu się współ-
praca przy pełnometrażowej amerykańsko-brytyjsko-polskiej ko-
produkcji. Za punkt zwrotny w swojej karierze Mateusz uważa spot-
kanie z Agnieszką Holland i Kasią Adamik przy serialu i fi lmie fabular-
nym Janosik. Historia prawdziwa. Od tego czasu potoczyło się lawi-
nowo. Artysta zafascynował się reżyserią, którą interesował się



w czasach studenckich; gdyby nie reżyseria i chęć panowania nad 
narracją fi lmowej opowieści, prawdopodobnie nigdy nie zająłby się 
storyboardem. Mateusz nakręcił kilkadziesiąt reklam i wideoklipów, 
m.in. dla Ani Dąbrowskiej, Pezeta, Afromentalu i Kamila Bednarka. 
Pośród dokonań ma dwa fi lmy krótkometrażowe, jest współreżyserem 
jednego pełnego metrażu, a obecnie pracuje nad autorskim debiutem 
pełnometrażowym. Jeden z jego fi lmów, trzydziestominutowy Roman-
 k, zrealizowany w programie Trzydzieści minut Studia Munka, za-

prezentowany był pierwszorzędowej publiczności. Mateusz opowiadał 
o realizacji fi lmu, współpracy z Robertem Więckiewiczem, który zagrał 
główną rolę w Roman  ku, o swoich doświadczeniach reżyserskich, 
producenckich i doświadczeniach storyboardzisty. Wiedział bowiem, 
że jego fi lm – choć zjeździł pół świata i nagradzany był na wielu 
międzynarodowych fes  walach fi lmowych – jest tylko pretekstem 
do rozpoczęcia opowieści o storyboardzie. Mateusz przedstawił jego 
znaczenie, określił chronologię i sposób pracy, zaprezentował przykła-
dy użycia storyboardów w znanych światowych produkcjach. Otrzymał 
od organizatorów Pierwszego rzędu fragment scenariusza niepowstałe-
go jeszcze fi lmu i wraz z widzami rozrysowywał ujęcia poszczegól-
nych scen, ucząc jednocześnie strategii realizatorskiej i wrażliwości
oraz uważności na sferę wizualną.

Różnorakim konstrukcjom grafi cznym scen i pytaniom nie było 
końca. Spotkanie i miniwarsztaty z Mateuszem Rakowiczem były
jednym z najdłuższych spotkań w czasie dwóch lat trwania Pierwszego 
rzędu. Dłuższe były tylko trwające ponad trzy godziny warsztaty 
operatorskie zapoznające ze stabilizatorami kamerowymi, prowadzo-
ne w  roku przez członków MOV Studio: Kamila Kamińskiego, Natalię 
Miedziak-Skonieczną oraz Adama Antoniuka.

Warsztaty z Maciejem Cuske
Maj upłynął w WOAK-u pod znakiem Konfrontacji Amatorskiej 

Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie fi lmu. W tym miesiącu
nie odbyło się spotkanie W pierwszym rzędzie. Widzowie mogli



natomiast udać się do Kina Centrum w Centrum Sztuki Współczes-
nej Znaki Czasu i tam obejrzeć najlepsze niezależne produkcje fi lmowe 
regionu. Ci, w których po kwietniowym spotkaniu z Mateuszem 
Rakowiczem obudziła się twórcza pasja mogli wziąć udział w warszta-
tach dokumentalnych prowadzonych przez Macieja Cuske, reżysera, 
operatora i scenarzystę. Maciej na przykładzie swoich fi lmów opowia-
dał o realizatorskiej uwadze, bystrości i otwartości na potencjalnego 
bohatera i otaczającą rzeczywistość. Uczestnicy warsztatów mieli okazję 
przećwiczyć jego rady w praktyce.

Należy zaznaczyć, że główna nagroda KATAR Film  trafi ła
w ręce Jarosława Piskozuba za czternastominutowy oniryczny fi lm 
Między brzegami. Pierwszą nagrodę otrzymała dziewięciominutowa 
impresja Nieoczekiwane Mateusza Buławy. Drugą nagrodę zdobył Test 
Ewy i Pawła Piątków, natomiast III nagrodę – Tam, gdzie koza chodzi 
Kajetana Pochylskiego. Wszystkie nagrodzone fi lmy były dokumenta-
mi. Zagadka zemsty Szymona Skowrońskiego była jedynym fi lmem 
fabularnym zaprezentowanym w całym konkursie. Jury postanowi-
ło przyznać fi lmowi wyróżnienie honorowe. A jurorami podczas 
majowych Konfrontacji byli: Maciej Cuske, Jędrzej Bączyk i Remi-
giusz Zawadzki. 

 Hour Film Project
Czerwcowe spotkanie było ostatnim, a uściślając – ostatnią 

fi lmową projekcją, przed okresem wakacyjnym. Widzowie obejrzeli 
osiem krótkich metraży powstałych podczas  Hour Film Project. 
Jest to projekt (w którym parokrotnie brała udział Julia Groszek), 
podczas którego uczestnicy mają za cel stworzenie w ciągu  godzin 
fi lmu krótkometrażowego. Wydarzenie odbywa się co roku w blisko 

 miastach na  kontynentach, gromadząc   filmowców
z różnych krajów. Na czerwcowy Pierwszy rząd organizatorzy  Hour… 
udostępnili najlepsze fi lmy powstałe podczas polskiej edycji w ciągu 
ostatnich kilku lat. Były to nagrodzone lub wyróżnione podczas gal 
fi nałowych, wyprodukowane w  roku: Minus jeden w reżyserii 



Jakuba Józefowicza, Maciej Bierut w reżyserii Macieja Bieruta, Supresja
w reżyserii Zofi i Dowia  , Czerwone Justyny Święs oraz Irys Marii Zators-
kiej i Łukasza Kobylarza. Z  roku: Zwłoka Konrada Domaszewskiego, 
z  roku Ta jedyna w reżyserii i produkcji Nadal Studio oraz z  
roku W oparach Nikisza w reżyserii Dariusza Drzewieckiego i Grzegorza 
Gospodarka. Gatunki fi lmów oraz ich tematyka są zupełnie odmienne, 
ponieważ uczestnicy  Hour Film Project losują hasła dotyczące gatunku 
powstającego fi lmu. Dodatkowo losują trzy słowa, które mają określać 
temat, postać, przestrzeń lub rekwizyt mające się pojawić w ich fi lmie.

 Hour Film Project to dobry warsztat dla młodych fi lmowców: 
uczą się pracy pod presją czasu, komunikatywności we współpracy 
z nowopoznanymi osobami oraz kreatywnego myślenia. I przede 
wszystkim tego, że realizowanie fi lmu to bardzo ciężka praca. I jeszcze 
większa radość i satysfakcja.

Wszystko z nami w porządku Borysa Nieśpielaka
Od ubiegłego roku, spotkania W pierwszym rzędzie usypiają na 

czas wakacji. Na rozpoczęcie nowego sezonu organizatorzy postawili 
na inspirujące, motywując do działania spotkanie i seans. Gościem 
wrześniowego Pierwszego rzędu był Borys Nieśpielak, fotograf i fi lmowiec, 
laureat wielu ogólnopolskich konkursów fotografi cznych. Borys przyje-
chał do WOAK-u ze swoim godzinnym debiutem dokumentalnym 
Wszystko z nami w porządku. Film, wywodzący się z kina amatorskiego, 
na ostatniej produkcyjnej prostej wspierany przez Krakowski Park 
Technologiczny Mul  Lab, został entuzjastycznie przyjęty przez krytyków 
i publiczność zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Jako jeden
z pięciu polskich dokumentów prezentowany był na największym 
fes  walu fi lmów dokumentalnych na świecie DOKer w Moskwie.

Nieśpielak, jako fotograf i wykładowca Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 
we Wrocławiu, obrazem fotografi cznym interesował się właściwie od 
zawsze. Obrazem fi lmowym trochę krócej, jednak była (i wciąż jest) to 
miłość ogromna i namiętna. Świadczy o tym chociażby fakt, że reżyser 
samodzielnie sfi nansował całą produkcję. Pracując na wielu planach 



fi lmowych jako fotosista, stwierdził, że nie będzie czekał latami na 
przyznanie odpowiednio wysokiego dofi nansowania. Wziął kredyt. Zdję-
cia do fi lmu trwały pół roku. Postprodukcja, razem z licznymi kon-
sultacjami, około ośmiu miesięcy. Na własną rękę zajął się promocją
i marke  ngiem. Namawiał znanych krytyków do obejrzenia fi lmu
i napisania recenzji, których w mediach, poprzez jego determinację, 
pojawiło się mnóstwo. Zainteresowane środowisko także wspierało 
Borysa w jego działaniach. 

Wszystko z nami w porządku jest pierwszym fi lmem o twórcach 
gier komputerowych. Rafał i Bartek rzucają pracę w korporacji i pos-
tanawiają stworzyć swoją pierwszą grę video (Lichtspeer). Film pokazuje 
ostatnie miesiące pracy nad projektem, zmagania z wydaniem wersji na 
Playsta  on, emocje bohaterów związane z premierą oraz próby przebicia 
się do świadomości gwiazd youtuba i prasy branżowej. Autentyczność 
i wiara w powodzenie bohaterów, niespodziewane zwroty akcji oraz 
zręczny montaż sprawiają, że godzina seansu mija niezauważalnie.
W trakcie projekcji widz nie zdaje sobie sprawy, że utożsamia się z nimi 
w ich poczynaniach i szczerze im kibicuje.

Nieśpielak poprzez pokazanie zmagań Rafała Zaremby i Bartka 
Pieczonki stworzył apoteozę ciężkiej pracy i wiary w sukces, niekiedy 
momentów załamań, które można odnieść do każdej dziedziny ważnej dla 
człowieka. Wszystko z nami w porządku jest także zwierciadłem samego 
reżysera. Żmudnej pracy, sukcesów i porażek podczas pracy nad fi lmem. 
Reasumując jednak – mimo, że Borys nie zbił fortuny na Wszystko z nami… 
i mimo tego, że kredyt jeszcze nie zwrócił mu się całkowicie – wie, że 
warto. W marcu fi lm pokazywany będzie na GDC , największej na 
świecie konferencji dla twórców gier w San Francisco. Reżyser pracuje 
także nad kolejnym fi lmem dokumentalnym o podobnej tematyce. Tym 
razem o jednym z guru polskich programistów komputerowych.

Lato Aleksandry Mazoń
Jesienią do WOAK-u zawitało Lato. Lato w reżyserii Aleksandry Mazoń, 

reżyserki i aktorki z Wrocławia. Ola miała na swoim koncie nakręcony



w  roku fi lm krótkometrażowy Raz, dwa, trzy, który został – ku
jej zdziwieniu i radości – doceniony na wielu przeglądach i fes  walach
kina amatorskiego i niezależnego. Na co dzień Ola pracuje we Wrocławs-
kim Teatrze Lalek, grywa w serialach. Pisze także scenariusze. Ma już ich 
pokaźną kolekcję. Przystępując do realizacji średniometrażowego Lata 
wiedziała, że jest gotowa nakręcić jego kolejne części – Zimę, Wiosnę 
i Jesień, które połączone w jedno będą mogły stworzyć emocjonalny, 
pokazujący feerię uczuć pełen metraż. Wchodząc na plan Lata, reżyserka 
i ekipa mieli opracowaną koncepcję w najdrobniejszych szczegółach.
Nic nie mogło ich zaskoczyć. Determinacja, pasja i afi rmacja powodzenia 
nawet największą ulewę przemieniały w słońce w zaledwie kilka minut. 
W fi lmie to widać. Każdy ruch, każde spojrzenie i ruch są precyzyjnie 
dopracowane. Po nakręceniu Raz, dwa, trzy Ola marzyła o kolejnym 
fi lmie. Ogromny wysiłek scenopisarski, logistyczny i produkcyjny 
wypełnił dziewięć lat. Czas mijał, ale reżyserka chciała być perfekcyjnie 
przygotowana do realizacji. Udało jej się osiągnąć zamierzony efekt. 

Historia Katarzyny snuje się za widzem przez długi czas. Poszczególne 
myśli, sytuacje i kadry powracają w najmniej oczekiwanych momen-
tach codziennego życia. Emocje bohaterów udzielają się widzowi. 
Trudno znaleźć do nich klucz w trakcie seansu. Po projekcji jednak, kiedy 
mijają godziny i dni, wszystko się systematyzuje. Reżyserka opowiadała 
podczas spotkania, że wiele scen było trudnych emocjonalnie dla 
aktorów w związku z ich osobistymi historiami. Pewne ujęcia nie
weszły do fi lmu, tak zdecydowała, ale na planie emocje buchały.

Wielką zaletą fi lmu są zdjęcia Weroniki Bilskiej. Czarno-białe, co 
może stać w opozycji do pierwszych skojarzeń z upałem i letnią porą. 
Aleksandra Mazoń przewrotnie podchodzi jednak do wielu tematów. 
Wysmakowana, spójna, sterylna, jak od linijki dopracowana sfera 
wizualna podbija dramatyzm. Nie narzuca konkretnej interpretacji, ale 
daje przestrzeń na swobodny przepływ emocji.

Podczas oglądania fi lmu niektórych widzów może zadziwiać kon-
cepcja dźwiękowa. Wszystkie dialogi, efekty synchroniczne i atmosfe-
ry nagrywane były w studiu po zakończonych zdjęciach. Czy to dobry 
zabieg? Trudno powiedzieć. Ola twierdzi, że chodziło jej o konkretny 



efekt. Pewnej teatralności, nierealności. Bo czy człowiek w zderzeniu
z newralgicznymi i skrajnymi wydarzeniami ma poczucie, że to wszystko 
jest prawdziwe?

Lato ze względu na czterdziestominutowy czas trwania nie mieści 
się formatach fes  walowych. Film jest zbyt długi jak na krótki metraż, 
nie jest jeszcze jednak fi lmem długometrażowym. Pokaz w WOAK-
u był dopiero drugą publiczną prezentacją Lata. Parę dni po seansie
w Toruniu odbyła się projekcja na Fes  walu Filmów Optymistycznych
we Wrocławiu. Lato otrzymało trzy nagrody: nagrodę publiczności, 
nagrodę za najlepszy fi lm fabularny oraz grand prix. To bardzo 
optymistyczna wiadomość, zwłaszcza, że Ola, podobnie jak Borys 
Nieśpielak, wzięła kredyt, aby zrealizować swój fi lm. Wkrótce Lato jedzie 
na kolejny fes  wal – Prowincjonalia. Trzymamy kciuki.

Charon Pawła Hejbudzkiego
Listopadowa aura zachęca do głębszych przemyśleń i refl eksji. 

Organizatorzy zaprosili więc w tym miesiącu do WOAK-u twórcę, które-
go fi lm przedstawia sytuację dramatyczną, jednak z odrobinę baśnio-
wej, odrealnionej perspektywy. Paweł Hejbudzki jest pochodzącym
z Torunia reżyserem, scenarzystą i producentem, absolwentem 
Warszawskiej Szkoły Filmowej. Jego fi lm dyplomowy Charon 
prezentowany w Pierwszym rzędzie zdobył nagrodę im. Lucjana
Bokińca za najlepszy fi lm w Konkursie Młodego Kina na Fes  walu Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdyni. Jest to opowieść o Romku, upośledzonym 
chłopaku, pracującym w szpitalu. Romek dochodzi do wniosku, że 
posiada dar uzdrawiania. Poznaje młodą dziewczyną w ciąży, nakłanianą 
do aborcji. Naiwny i prostolinijny, nie zdaje sobie sprawy co naprawdę 
dzieje się wokół niego. Prawda okazuje się gorzka i bolesna. Romek 
jednak nie traci ufności w dobro.

Film na pewno nie pozostawia obojętnym. Jedni (jak jurorzy 
gdyńskiego fes  walu fi lmowego) są zachwyceni i poruszeni, inni 
zirytowani zbyt baśniową i nie zawsze logiczną narracją. Paweł opowiadał 
podczas spotkania, że nagrany materiał starczyłby na produkcję



fi lmu pełnometrażowego. Wówczas więcej wątków miałoby swoją 
ciągłość i byłoby jasnych. Charon z założenia miał być jednak krót-
kim metrażem. Opiekun artystyczny fi lmu, Maciej Ślesicki, wymagał 
od Pawła zamknięcia opowiadanej historii w trzydziestu minutach. 
Jest to jeden z formatów fes  walowych. Powyżej tego czasu fi lm nie 
będzie brany pod uwagę podczas większości selekcji fes  walowych 
(co ma miejsce w przypadku Lata Aleksandry Mazoń). Dodatkowo fi lm 
dyplomowy z reguły jest krótkim metrażem. Reżyser z bólem serca 
wycinał kolejne sceny i wątki. Wiele sytuacji jest niedopowiedzianych, 
niekiedy trudno przyjąć, że jakaś postać zjawia się w konkretnym 
miejscu, że ktoś czegoś nie zauważył, bądź przeciwnie – wiedział
o czymś, o czym nie mógł wiedzieć. Hejbudzki stwierdza, że nie
logika jest w tym fi lmie najważniejsza. Bo czy otaczający nas świat
jest logiczny? Poza tym głównym bohaterem fi lmu uczynił nie-
pełnosprawnego intelektualnie Romka. Romek ma większą wrażli-
wość, niż większość ludzi. Jest delikatniejszy, ufny. Pewne zdarzenia 
postrzega na swój sposób. Nie potrzebuje racjonalnych wyjaśnień.
Lub – wręcz przeciwnie – drąży temat, który w jego pojęciu jest 
nielogiczny, nieludzki, bes  alski. Na świat przedstawiony patrzy-
my oczami bohatera, darzymy go także sympa  ą i współczuciem,
wierzymy w jego poczynania. Ogromna w tym zasługa młodego
aktora, wschodzącej gwiazdy polskiego kina, Adama Bobika, który otrzy-
mał za rolę Romka pres  żową nagrodę im. Piotra Łazarkiewicza
dla Młodego Talentu na Fes  walu Filmów Polskich w Los Angeles.

Paweł Hejbudzki, zanim rozpoczął swoją przygodę z fi lmem, ukoń-
czył Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu. To tutaj, podczas zgłębiania tematu pracy magis-
terskiej, poruszyło go to, co powróciło do niego kilka lat później
i o czym opowiada w Charonie. Zdaję sobie sprawę, że temat może
być niewygodny i dlatego przepadliśmy na kilku znaczących fes  -
walach – opowiada. – Przykro też, że Charonowi dopisywane są politycz-
ne insynuacje. Podczas dokonywania wyboru tematu fi lmu dy-
plomowego opowiedziałem Maciejowi Ślesickiemu o sytuacji z utylizacją
tzw. „odpadów” w szpitalach. Powiedział, że to dobry temat, żebym



się tym zajął. Stworzyłem postać Romka, polubiłem go. Chciałem, aby ożył 
na ekranie.

Oprócz Charona Paweł ma na swoim koncie kilka innych krót-
kich metraży: nakręcił dokument podczas Marszu Niepodległości, 
zrealizował krótką e  udę o żołnierzach wyklętych. W swoich fi lmach 
mówi o tym, co go niepokoi, interesuje, co mu w duszy gra. Nie boi się 
tego, co na temat jego fi lmów będą mówić inni. Ważne, by wśród tysięcy 
widzów znaleźć kilkoro takich, którzy się przy opowiadanej historii 
zatrzymają, zadumają, zastanowią…

Sztuka operatorska
Rok w Pierwszym rzędzie zamknęła jedna z najlepszych polskich 

operatorek, Weronika Bilska. I choć w dorobku ma liczne nagro-
dy, współpracę przy fi lmach krótkometrażowych, dokumentach 
oraz topowych pełnych metrażach, dała się odkryć jako ogromnie 
sympatyczna, otwarta, bardzo skromna i energiczna osoba. Spot-
kaniu z Weroniką towarzyszyła projekcja dwóch krótkich metraży: 
fabularnej Poli Edyty Rembały, wyprodukowanej przez Gdyńską
Szkołę Filmową, oraz dokumentalnych Więzi Zofi i Kowalewskiej z łódz-
kiej fi lmówki. Choć fi lmy są różne gatunkowo, pod względem operators-
kim łączy je dokumentalna estetyka. Więzi i Pola są fotografowane
jakby z ukrycia. W kadr wchodzą zasłonki, okienne czy drzwiowe
framugi. Widz zdaje sobie sprawę, że podgląda rodzinną, bardzo 
intymną historię. Zwłaszcza, że emocje bohaterów w obu fi lmach
w końcu eksplodują. Obydwa fi lmy chwytają za gardło, obydwa 
zbierały pozytywne recenzje od widzów i krytyków na całym 
świecie. Zdjęcia Weroniki Bilskiej także nie pozostały niezauważone.
W uzasadnieniu nagrody za zdjęcia do Więzi na Fes  walu Młodzi
i Film w Koszalinie możemy przeczytać: wielki talent operatorski, który
służy opowiadanym historiom. I dotyczy to wszystkich fi lmów, przy
których pracuje Weronika. Czy są to rozgrywające się w mieszkaniu 
kameralne, niekiedy klaustrofobiczne Więzi, czy Pola, która również 
zamknięta jest w pewnych przestrzeniach, a marzy o prawdziwej



wolności. Czy są to opozycyjne do pierwszych skojarzeń z upałem
czarno-białe, chłodne, matematyczne wręcz zdjęcia do Lata albo
baśniowe, niepokojące zdjęcia do Lili, zwiastujące dramat, a jedno-
cześnie swym pięknem dramatowi przeczące (Lila prezentowana była 
W pierwszym rzędzie w styczniu  podczas projekcji trzech fi lmów 
zrealizowanych w ramach programu Trzydzieści minut Studia Munka). 
Weronika ubarwia swoim spojrzeniem każdy fi lm, przy którym pracuje. 
Jednocześnie z ogromną wrażliwością koreluje stronę wizualną fi lmu
z uczuciami i emocjami bohaterów. A przekrój gatunkowy i tematyka 
fi lmów, środowiska, w których żyją bohaterowie, są bardzo zróżnico-
wane. Chłopcy z górskiej miejscowości marzący o piłkarskiej karierze 
w Trampkarzach Marcina Filipowicza. Dwie dziewczyny na ulicach 
i w klubach nocnego Berlina w Jak całkowicie zniknąć Przemysława 
Wojcieszka. Małżeństwo na zakręcie, żyjące w stolicy, a jednak uciekające 
od zgiełku dużego miasta w Kamperze Łukasza Grzegorzka.

Wielką przyjemnością było słuchanie Weroniki, tego, w jaki 
sposób, z jak ogromnym zaangażowaniem opowiadała o swojej
pracy i ciekawostkach z planu.

Aby poznać życie fi lmowe od kuchni, zapraszamy na kolejne spotkania 
W pierwszym rzędzie w  roku.

Na  rok przygotowywane są projekcje fi lmów czołowych 
polskich producentów, a także spotkania z twórcami, przed którymi 
polskie kino stoi otworem. Organizatorzy planują również warsztaty 
montażowe oraz warsztaty przygotowujące do realizacji reklam. Może 
powróci także seria Dookoła świata. Póki co jednak – cały świat, różne 
odcienie emocji, pasji i determinacji widoczne są w młodym polskim 
kinie. Z serca je wspieramy i kibicujemy ich twórcom. 



KSIĄŻKOŻERCY,
CZYLI KSIĄŻKA DOBRA DLA KAŻDEGO

\\ Magdalena Jasińska

We wrześniu wraz z Agnieszką Zakrzewską roz-
poczęłyśmy w WOAK-u cykl comiesięcznych spot-
kań czytelniczych pod nazwą Książkożercy. W środowe 

popołudnie, raz w miesiącu spotykamy się z dwiema grupami miłoś-
ników literatury, by wspólnie czytać, bawić się i rozmawiać. Do dyskusji 
prowokuje nas zawsze wybrany w danym miesiącu tytuł. Pieczołowi-
cie przeglądamy rankingi czytelnicze, księgarskie bestsellery i recenzje, 
by zaproponować pożeraczom książek najciekawsze, często nagro-
dzone pozycje. A że czytanie książek to tuż po teatrze nasze naj-
większe hobby, czynimy to z dużą radością, nieraz odnosząc się do 
własnych odkryć książkowych. W doborze książek pomaga nam 
zaprzyjaźniona toruńska księgarnia kameralna „Ka  a i spółka”. Paweł 
Zaremba, jej współwłaściciel, na koniec każdego spotkania prezentuje 
molom książkowym najciekawsze nowości wydawnicze./

Książkożercom towarzyszy atmosfera kameralnej rozmowy i dobrej 
zabawy. Co istotne, na spotkanie czytelnicze nie trzeba przeczytać 
proponowanej książki – inaczej niż na spotkanie w Dyskusyjnym Klubie 
Książki. Naszym celem jest zachęcenie do lektury, zaprezentowanie 
odbiorcom ciekawego autora i tekstu. Patronuje nam Fundacja ABCXXI 
„Cała Polska czyta dzieciom”.

O godzinie .  spotykamy się z grupą rodzin – dzieci i ich opieku-
nów. Prezentację wybranych fragmentów książki urozmaicamy grami, 
zabawami i ćwiczeniami łączącymi różne rodzaje aktywności twór-
czej. Pokazujemy w ten sposób, jak cudowną inspiracją do rodzinnej 
zabawy może stać się wspólne czytanie książek z dziećmi. Do tej 



pory bawiliśmy się wokół książek: O niezwykłym chłopcu, który poże-
rał książki Olivera Jeff ersa, Krasnoludków – faktów, mitów, głupot
Macieja Szymonowicza, serii Skrzynka potworów toruńskiego 
wydawnictwa TAKO, Kosmicznych świąt Ingelin Angerborn i Zębów
Gen-ichiro Yagyu.

Dorośli Książkożercy zapoznają się z najciekawszymi naszym 
zdaniem fragmentami wybranej książki, poznają także szerszy kon-
tekst towarzyszący jej powstawaniu oraz najistotniejsze dla książki 
wątki z biografi i autora. Omawianiu problematyki wybranych pozycji 
zawsze towarzyszy swobodna dyskusja, odsłaniająca uniwersalny 
charakter opowieści. Wśród omawianych książek znalazły się: A ja
żem jej powiedziała Katarzyny Nosowskiej, Rzeczy, których nie wyrzuciłem 
Marcina Wichy, laureata Paszportu Polityki i Nagrody Literackiej
im. Witolda Gombrowicza , Błoto słodsze niż miód. Głosy komunistycz-
nej Albanii nagrodzonej ostatnio Paszportem Polityki Małgorzaty
Rejmer, Piernikajki, czyli toruńskie piernikowe bajki (niekoniecznie dla 
najmłodszych) Katarzyny Kluczwajd (autorka była gościem naszego 
spotkania), a także Wstydliwa historia majtek dla prawie dorosłych Iwony 
Wierzby.

Pragniemy propagować czytelnictwo od najmłodszych lat, a także 
dzielić się pasją czytania z innymi ludźmi. Jesteśmy przekonane, że
z czytania płyną same korzyści, bez względu na to, o jakiej grupie
wiekowej mowa. Czytając, intensywnie gimnastykujemy swój mózg, 
dzięki czemu pozytywnie wpływamy na jego rozwój i umiejętność 
koncentracji. Neurobiolodzy mówią, że czytanie książek poznawczo 
jest procesem znacznie bardziej skomplikowanym niż oglądanie 
obrazów, ponieważ do tej czynności angażujemy jednocześnie kilka 
obszarów mózgu. Do wielu zalet czytania należy także poszerzanie 
wiedzy i wzbogacanie słownictwa. Nie sposób zapomnieć o czyn-
niku relaksacyjnym – czytanie przed snem znacznie poprawia jego
jakość. No i wyobraźnia! Czytając, stajemy się reżyserami niepowtarzal-
nych światów, które żyją dzięki sile naszej fantazji.

Najbliższe spotkanie Książkożerców odbędzie się  lutego.
A w programie: dla dzieci nagrodzona przez Polską Sekcję IBBY



książka Michała Rusinka Jaki znak twój? Wierszyki na dalsze  lat 
niepodległości oraz dla młodzieży i dorosłych Służące do wszystkiego 
Joanny Kuciel-Frydryszak.

Miłośnicy książek, przybywajcie do WOAK-u na dawkę pysznej 
literatury! Albo zapraszajcie nas do siebie. Nasze spotkania czytelni-
cze mogą się odbywać w przedszkolach, szkołach, świetlicach, 
bibliotekach, klubach i w innych miejscach, w których są ludzie 
spragnieni dobrej literatury. Po ostatnim spotkaniu wokół Krasnoludków… 
Szymonowicza z jedną z klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej
nr  w Toruniu wszystkie dzieci chciały pobiec od biblioteki. Skutecz-
nie zaraziłyśmy je krasnoludozą, o której pisze autor.

Szczegółowy harmonogram spotkań dostępny jest na stronie
www.woak.torun.pl.



OBRAZY Z ŻYCIA ORŁA
\\ Jerzy Rochowiak

O wystawie fotografi i Orła znak prezentowanej pod koniec
ubiegłego i na początku tego roku w Muzeum Ziemi Kujaws-
kiej i Dobrzyńskiej we Włocławku – w Muzeum Stanisława 

Noakowskiego w Nieszawie jej autor, Krzysztof Cieślak, powiedział, 
że jest jego upamiętnieniem odzyskania przez Polskę niepodległości,
a o jej bohaterze, orle bieliku, że jest największym ptakiem drapież-
nym w Polsce. Rozpiętość skrzydeł u najokazalszych osobników docho-
dzi do ,  m. Ma on znaczenie symboliczne, bo już u zarania państwa 
polskiego dorosły osobnik bielika był wzorem godła Polan.

Eksponowane zdjęcia opowiadają o zafascynowaniu artysty bieli-
kiem, o zbliżaniu się do tego wielkiego ptaka, o fotografi cznych 
przygodach, dzięki którym Krzysztof Cieślak go poznawał. 

Wykonanie zdjęć dzikiej przyrody oczywiście wymagało od foto-
grafa niezliczonych godzin cierpliwego oczekiwania na moment,
w którym naciśnie spust migawki. A nawet niemal bezgłośny jej trzask 
był słyszany przez bielika.  

Krzysztof Cieslak fotografował go podczas polowań, walki o zdo-
bycz, odpoczynku… Większość zdjęć to ujęcia ptaka w ruchu, w locie,
na ziemi… Były to więc obrazy dynamiczne. Na wystawie znalazły
się też portrety orła, który się zatrzymał, przysiadł na pniu czy gałęzi.

Autor zdjęć przedstawił ptaka pewnego swojej siły, uważnego, 
władczego, mającego w sobie dostojeństwo. Na wystawie – objaśniał 
artysta – oprócz fotografi i bielików są zdjęcia orła przedniego, orlika 
grubodziobego, orlika krzykliwego, kani czarnej, kani rudej, błotniaka 
stawowego, jastrzębia, kruków i myszołowów. Niektóre z tych ptaków



zbliżają się do bielika, zapewne, by podkraść zdobycz. Często obserwo-
wałem – opowiadał Krzysztof Cieślak – jak bielik przepędzał myszo-
łowy, kanie, jastrzębie, orliki, a nawet orła przedniego. (…) W okresie 
zimowym, gdy pokarmu jest mało, bieliki stają się agresywne nawet
wobec siebie. Właśnie takie sceny – walki o terytorium i pożywienie – 
można było zobaczyć na zdjęciach.

Wystawę Orła znak należy uznać za niezmiernie interesującą for-
mę uczenia stulecia niepodległości. Pokazywane zdjęcia są najwyż-
szej próby fotografi i przyrodniczej. Mają istotny walor edukacyjny: 
zbliżają widza do ptaka, który jest pierwowzorem polskiego godła. 
Pozwalają poznać bielika i jego życie.

Ciekawym twórcą jest autor zdjęć. Krzysztof Cieślak jest malarzem, 
projektantem grafi ki użytkowej, wydawcą albumów, monografi i. Przed
paru laty w Małej Galerii Fotografi i Związku Polskich Artystów 
Fotografi ków była eksponowana wystawa jego fotogramów Kujawy. 
W minionym roku prezentował wystawę Mój Stanisław pokazującą 
fascynację osobą i twórczością Stanisława Zagajewskiego. W ostatnich 
latach zajmuje się fotografi ą przyrodniczą.



OD ZWIASTOWANIA
DO ŚWIĘTEJ RODZINY

\\ Jerzy Rochowiak

Rysunki, grafi ki i dzieła malarskie pre-
zentowane pod koniec ubiegłe-
go i na początku tego roku

w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku – w gma-
chu Zbiorów Sztuki na wystawie Gdy śliczna Panna… Boże Narodze-
nie w malarstwie, grafi ce i rysunku od XVI do XXI w. ściśle łączą się
z opisami narodzin Jezusa Chrystusa w Ewangeliach św. Łukasza
i Św. Mateusza oraz apokryfach. Każdą z dwunastu sekwencji wys-
tawy – opowieści o Narodzinach Boga w człowieku, składającej się
ze stu plastycznych przedstawień – inicjuje ewangeliczny opis. Jak 
zaznacza autor scenariusza ekspozycji, Adam Zapora, tym, co łączy te 
wszystkie dzieła, jest próba wniknięcia w to, co znane jedynie dzięki sło-
wom oraz wykorzystanie zarówno istniejącej tradycji, jak i własnej inwencji 
do przedstawienia głębokich treści wiary, miłości i nadziei językiem
obrazu.

Adam Zapora ułożył eksponowane prace w dwunastu sekwencjach: 
Zwiastowanie, Nawiedzenie, Zwiastowanie pasterzom, Narodzenie, 
Adoracja pasterzy, Pokłon Trzech Króli, Obrzezanie Jezusa, Ofi arowanie
w świątyni, Sen św. Józefa, Ucieczka do Egiptu, Rzeź niewiniątek, Maria 
z Dzieciątkiem i św. Rodzina. Najstarszym prezentowanym dziełem był 
obraz na drewnie Tronująca Madonna z Dzieciątkiem z końca piętnastego 
wieku. Najnowsze były dwie ikony z  r.: Matka Boska z Dzieciąt-
kiem Lidii Racinowskiej i Matka Boża Włodzimierska Adama Zapory. 
Wraz z fragmentem dziewiętnastowiecznego podróżnego ikonostasu 
nawiązują one do tradycji kościołów wschodnich. 



Najliczniejsze były na 
wystawie grafi ki, głów-
nie miedzioryty, drzewo-
ryty, akwaforty, m.in. 
Rembrandta van Rijn, Al-
brechta Dürera. Były 
grafi ki inspirowane dzie-
łami Rembrandta, Ru-
bensa. Między mono-
chromatyczne grafi ki 
zostały wkomponowane 
dzieła malarskie, m.in. 
szesnastowieczny olejny 
Pokłon pasterzy Jacopo 
da Ponte Bassano, pro-
jekt witraża Józefa 
Mehoff era z  r.
przedstawiający Zwias-
towanie, Matka Boża
z Jezusem Zofi i Stryjeńs-
kiej z lat pięćdziesią-
tych dwudziestego wieku.

Uwagę przyciągała 
majolika Antoniego Smutnego Trzej Królowie z lat trzydziestych 
minionego stulecia. 

Otwarta ostatniego dnia listopada ubiegłego roku, pokazywana 
niemal do końca lutego tego roku, wystawa prowadziła oglądających 
– jak pisze Adam Zapora – przez największą tajemnicę, jaką jest
Wcielenie Syna Bożego. Aspekt kontemplacyjny wystawy był niezwykle 
ważny.

Istotne było też spotkanie z wyobraźnią artystów. Adam Zapora 
przypominał, że najdawniejsze przedstawienia Bożego Narodzenia 
pochodzą z początków chrześcijaństwa, z malarstwa katakumbowego. 
Wraz z rozwojem Kościoła powstawały nowe ujęcia tematu, bazujące na 

Lidia Raciniewska, ikona: Matka Boska z Dzieciątkiem



ewangelicznych przeka-
zach św. Łukasza i św. 
Mateusza, ale też pism 
apokryfi cznych czy w o-
kresie średniowiecza – 
Złotej legendy Jakuba de 
Voragine. Sposoby wyo-
brażania sceny Zwiasto-
wania, Narodzin, pokłonu 
Mędrców czy też ucieczki 
do Egiptu zmieniały się, 
przede wszystkim w sztu-
ce zachodniej, katolickiej, 
pozostając niemal bez 
modyfi kacji w dziełach 
wschodnich ikonopisów. 
Arcydzieła mistrzów ma-
larstwa stawały się z cza-
sem punktami wyjścia 
dla rozwijającej się od 
XV w. w zawrotnym tem-
pie grafi ki. Dzięki więk-
szej dostępności szty-
chów dokonywało się 
też rozpowszechnianie 

nowych kompozycji i sposobów narracji w obrębie plastycznych ujęć 
motywów z historii Wcielenia. Pokazywane obecnie, ujmują – i zatrzymują 
przy sobie – niepowtarzalnym nastrojem starych rycin. 

Włocławska wystawa była spotkaniem z wyobraźnią wiodącą od 
słów do plastycznego ukonkretnienia wydarzeń, o których przecież 
nie wiemy zbyt wiele. Ryciny i obrazy unaoczniały formy przybliżania
przez artystów Tajemnicy Wcielenia do swojego czasu, otoczenia… 
Warto dodać, że Tajemnicę tę przybliżały również czy oswajały – po-
przez wyobraźnię – utwory dramatyczne, jasełka, pastorałki i kolędy.

Adam Zapora, ikona: Matka Boża Włodzimierska



IKONY WIOLETTY DOMINICZAK
W INOWROCŁAWIU

\\ Jerzy Rochowiak

Chociaż tradycja pisania – bądź sztuka 
malowania – ikon jest żywa, naj-
częściej ma się je przed sobą 

w świątyniach, przede wszystkim prawosławnych i grekokatolickich 
cerkwiach. Zwykle są pociemnione przez kopcące świece, lampki
oliwne, kadzidła, kurz. Inne, bo rozjaśnione światłami kolorów, świe-
żością farb były ikony Wiole  y Dominiczak pokazywane przez
niespełna dwa tygodnie w grudniu ubiegłego roku w Instytucie Pryma-
sa Józefa Glempa w Kujawskim Centrum Kultury w Inowrocławiu
na wystawie Ikona – Boska Tajemnica. Być może niektóre trafi ą do
miejsc kultu i po latach spatynują je kurz, dym i sadza. 

Jak się zdaje, Wiole  a Dominiczak raczej pisze, aniżeli maluje
ikony. Zaznacza technikę wykonania: tempera jajowa na grunto-
wanej desce, a także akryl na desce.

Siódmy Sobór Powszechny – pisał wybitny twórca ikon ojciec
Grigorij Krug w Myślach o ikonie – nie określił defi nitywnie, jakie
materiały należy stosować w obróbce i malowaniu ikon, zaznaczył jedynie,
że materiał przeznaczony na ikonę powinien być trwały. (…) Rów-
nież dzisiejszy Kościół akceptuje nie tylko farby na wosku, jak w pierw-
szych wiekach, czy też na żółtku jaja, co stanowi zapewne naj-
bardziej właściwy, uświęcony przez tradycję sposób malowania ikon,
ale także obrazy pokryte farbami olejnymi, żywicznymi, lakierami
(tłum. Roman Mazurkiewicz). 

Wskazując autorstwo, artystka pisze: wykonanie Wiole  a Domini-
czak. Wykonanie należy rozumieć jako namalowanie w sposób właściwy 



Wiole  a Dominiczak, ikona: Chrystus Pantokrator

ikonopisaniu. Czerpie 
wzorce z tradycji, na-
wiązuje do kanonu
kościołów wschodnich, 
dba o symbolikę ikon, 
przede wszystkim 
symbolikę kolorów. 

O. Grigorij Krug 
podkreślał, że podstawą 
czci, jaką Kościół prawo-
sławny obdarza ikony 
jest dogmat o Bożym 
Wcieleniu. Leonid Us-
pienski w Teologii ikony 
podkreślał, że ikona 
przedstawia rzeczy-
wistość, która zostanie 
objawiona wraz powtór-
nym przyjściem Chrystu-
sa na ziemię. Mówi 
się, że ikona kieruje 
ku wieczności, że 
jest kontemplacją. O. 
Grigorij Krug pisał, że 

ikona Chrystusa, podobnie jak obrazy Matki Bożej, Świętej Trójcy i świę-
tych, jest dla wszystkich, którzy ją przyjmują źródłem radości (…).
Siódmy Sobór Powszechny wyraźnie zdefi niował istotę kultu obrazów 
dopuszczonego w Kościele: cześć oddawana obrazowi przechodzi na jego 
prototyp.

Na ikonach Wiole  y Dominiczak wśród przedstawień była Matka 
Boża: Łopieńska, Nieustającej Pomocy, Syryjska, Kiko  ssa, Solus Populi 
Romani, Pocieszenia, Eleusa. Była również: Madonna. Były też ikony 
zatytułowane: Święta Trójca, Mandylion, Chrystus Pantokrator. Był także 
tryptyk Chrystus Pantokrator i Anioły. 



Wystawę można uznać za lekcję o ikonie. Każdy z obrazów
mógłby zostać opatrzony komentarzem wprowadzającym w naj-
ważniejsze zagadnienia z obszaru teologii ikony, kanonu, techniki 
wykonania. 

Nie tylko przedstawienie Matki Bożej Eleusy, czyli Czułej, przy-
tulającej Syna, wzruszało tytułową czułością. Właśnie czułość
– w wyrazie twarzy, ukształtowaniu postaci, kolorystyce – wydaje
się charakteryzować ikony Wiole  y Dominiczak, skupiającej się
na tym, co w pracy ikonopisa jest najtrudniejsze: na twarzy. Przedsta-
wia ją subtelnie, z troską o oczy, o spojrzenie. 

Obrazy zostały wykonane kunsztownie. Zdają się skromne, pomi-
mo żywych kolorów, złoceń. Większość z nich została opatrzona
ceną, niezbyt wygórowaną, jeśli wziąć pod uwagę, że to ikony
wykonane współcześnie a nie obrazy wzorowane na ikonach. Takie 
można nabyć w otwartych dla turystów pracowniach czy raczej 

Wiole  a Dominiczak, tryptyk Chrystus Pantokrator i Anioły



wytwórniach ikon w Grecji, rzuciwszy wprzódy okiem na dziew-
czyny w czarnych habitach mniszek pochylone nad drewnianymi

Wiole  a Dominiczak, ikona: Mandylion



deskami, czasem starymi… 
Można kupić osiemnasto-
wieczną ikonę namalowaną 
w zeszłym tygodniu, farby 
jeszcze nie wyschły, ale des-
ka może mieć ze sto lat… 

Eksponowane w Instytu-
cie Prymasa Glempa przed
świętami Bożego Naro-
dzenia ikony skłaniały do
modlitewnego westchnie-
nia, kierując uwagę ku isto-
cie tych świąt – Tajemnicy 
Bożego Wcielenia. 

Wiole  a Dominiczak jest
absolwentką Wydziału Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika w Toru-
niu – studiowała kon-
serwaorstwo i zabytko-
znawstwo. Tworzy ikony; 
maluje też portrety, pejza-
że, martwe natury. Prowa-
dzi warsztaty ikono-
pisania, znajdujące za-
interesowanie wśród do-
rosłych i dzieci.

Wiole  a Dominiczak, ikona Święta Trójca

Wiole  a Dominiczak, ikona Matka Boża Eleusa



DZIECIĘCE NOKTURNY
\\ Jerzy Rochowiak

Zapewne z powodu zimowych 
późnych poranków, krót-
kich i pochmurnych dni

długich wieczorów i nocy dyrektor Galerii i Ośrodka Plastycznej
Twórczości Dziecka w Toruniu dr Dariusz Delik ze znajdujących się
w zbiorach placówki kilkuset tysięcy dzieł młodych plastyków wybrał 
rysunki, grafi ki i prace malarskie, które skomponowały się w eks-
ponowaną pod koniec minionego i na początku roku wystawę
Dziecięce nokturny. Tytułem nawiązywała ona do ciemności a zarazem 
do inspirowanych nastrojem nocy instrumentalnych utworów muzycz-
nych – nokturnów.  Jeden z obrazów przedstawiał grających nocą 
muzyków; sądząc po instrumentarium i wydźwięku plastycznej
kompozycji, raczej jazz, aniżeli nokturny wielkich kompozytorów.
Jedna z grafi k przedstawiała siedzącą w rozgwieżdżoną noc dziewczy-
nę grającą na azjatyckim instrumencie, może czarodziejkę, w ludowym 
stroju – spódnica, rozszerzającymi się pasmami, układała się w roz-
jaśniony na tle ciemnego nieba step, na którym koczownicy rozstawili 
jurty, przy trojgu staruszków zatrzymał się jeździec na klaczy, obok 
której przystanął źrebak… To bodaj najbardziej niezwykła i tajemnicza 
plastyczna nocna opowieść pośród ziecięcych nokturnów. Kilku autorów 
obrazów przedstawiło zimę: skrzący w księżycowym blasku śnieżny 
krajobraz, bogaty w kolory.

Najliczniejsze były przedstawienia lasu, parku, jeziora, rzeki, stawu 
w blasku księżyca – gdy zbliżał się do nowiu i gdy był w pełni. Czasem 
księżyc odbijał się w lustrze wody, czasem zdawał się przypatrywać temu, 
co rozprzestrzenia się na dole. Po rzece płynęły oświetlone łodzie… 



Rozbawione dziewczęta w ciepłą noc usiadły na pomoście. Przez las 
szły dzieci z latarkami. Z zarośli wysunął się lis… Na gałęzi przysiadł
i zdrzemnął się ptak.

Liczne były przedstawienia miasta nocą: ulic i zaułków oświetlo-
nych latarniami, wieżowców… Na oświetlonym tarasie dwoje mło-
dych ludzi wiodło rozmowę, na miejskim placu dwóch chłopców 
się posprzeczało. W oddaleniu od zabudowań grupa młodych ludzi
usiadła przy ognisku… Były nocne sceny we wnętrzach… 

Młodzi artyści przedstawiając noc, kierowali uwagę ku światłu. 
Można by powiedzieć, że tematem Dziecięcych nokturnów było światło… 
Dominował księżyc, niekiedy świeciły gwiazdy. Na wielu obrazach 
przestrzeń rozjaśniały światła sztuczne: rozświetlonych okien, latarń, 
lamp, latarek… Autorzy pokazywanych prac zaznaczali, że nocą świat 
ujawnia piękno inne niż w pełnym świetle, że nocą wiele się dzieje, że 
światło, choćby nikłe, sprzyja oswajaniu tajemnicy…

Obraz Zuzanny Cisowskiej z Gorlic



KUJAWSKA SZTUKA EFEMERYCZNA
\\ Jerzy Rochowiak

Nakładem Muzeum Etnografi cz-
nego im. Marii Zna-
mierowskie j -Prüf-

ferowej w Toruniu ukazała się płyta mul  medialna Kujawskie
sypanie wzorów piaskiem. Autorką koncepcji płyty i tekstów jest
Bożena Olszewska, która także – we współpracy archiwalnej
z Krystyną Pawłowską – dokonała wyboru materiałów audio-
wizualnych. Składają się na nie fi lmy, m.in. zrealizowane przez
Zdzisława Zgieruna Sypanie piaskiem z  i Sypanie piaskiem, 
Fes  wal Folkloru Kujaw we Włocławku z  roku, zrealizowane 
przez Wincentego Konczalskiego w latach siedemdziesiątych XX w. 
Piaskowe wzory z udziałem Władysławy Włodarzewskiej, zrealizowane 
przez Bożenę Olszewską i Bartłomieja Oleszka Sypanie wzorów pias-
kiem i Kujawskie sypanie piaskiem. Konkurs w Przedczu, obydwa
z  roku. Filmy, jak i liczne fotografi e pochodzą ze zbiorów
Muzeum Etnografi cznego im. Marii Znamierowskiej-Prüff erowej
w Toruniu i Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocław-
ku. Publikację zredagował Hubert Czachowski, grafi cznie opraco-
wał Wojciech Kiwi Jaruszewski. Zrealizował wydawnictwo Bartłomiej 
Oleszek. 

Na płycie została przedstawiona historia sypania wzorów pias-
kiem na Kujawach, technika, ornamentyka. Pokazana została 
współczesność zwyczaju zaliczanego do dziedzictwa niematerialnego 
regionu, które także zostało zwięźle omówione. Uzupełnieniem jest 
wybór bibliografi i zagadnienia.



Wzory wysypywane piaskiem – pisze Bożena Olszewska – stały 
się jednym z elementów sztuki ludowej charakterystycznych dla zdob-
nictwa kujawskiego (…). Zwyczaj ten znany był na Kujawach od . poł. 
XIX w. (…) Ta forma zdobnictwa przekazywana z pokolenia na pokolenie, 
była domeną kobiet i cieszyła się wśród nich dużą popularnością. Młode 
dziewczęta uczyły się tej sztuki zwykle od matek lub babć. Piaskowe
wzory były ozdobami okazjonalnymi izb i podwórek podkreślającymi 
wyjątkowość przeżywanego czasu i dopełnieniem świątecznych porząd-
ków. Wysypywano je w okresie Świąt Wielkanocnych, Zielonych Świątek 
z okazji odbywających się odpustów, zrękowin czy wizyt gości. Pierwot-
nie piaskowe dekoracje umieszczano w miejscach najmniej narażo-
nych na zadeptanie, np. wzdłuż ścian izb. W okresie międzywojennym
wzory piaskiem wykonywane na zewnątrz domu przez dziewczęta na 
wydaniu miały przyciągnąć uwagę kawalerów.

Mieszkanki wsi zdobiły piaskiem gliniane klepiska; w dwudziestole-
ciu międzywojennym w pokojach zastępowano je podłogami drew-
nianymi. Wtedy kobiety sypały wzory w kuchniach i sieniach. Gdy i tu 
zaczęto kłaść drewniane podłogi, sypały już tylko przed domami: dróżki 
od furtki do progu. Sypały wzory piaskiem białym, suchym. Nabierały 
go do wiaderka, do nosidła – fartucha trzymanego u dołu lewą ręką. 
Sypały dłonią , kubkiem z dziurką, dzbaneczkiem z dzióbkiem, lejkiem, 
butelką. 

Pośród wzorów znajdowały się drzewo czy drzewko życia, 
gdzieniegdzie określane jako drzewko szczęścia, słońce, księżyc, gwiaz-
dy, ślimacznice, kratownice, drabinki, fi gury geometryczne, rośliny, 
sylwetki zwierząt. Inspiracją były oglądane we dworach dywany, ale 
też kujawskie ha  y. Motywy, wybór i układ wzorów zależały od twór-
czej inwencji sypiących. Zawsze były to kompozycje zrytmizowane, 
zwykle wzory rozkładały się symetrycznie. Niekiedy gości witały 
piaskowe napisy.

Na fi lmach widać ciemne płaszczyzny pokryte bielą linii czy plam 
układających się w kompozycje bogato zdobione, gęste, obramowane 
kunsztowną bordiurą. Na fi lmie Zdzisława Zgieruna starsza kobieta



sypie drzewko życia umieszczone w doniczce, sypie wzory kwiatowe, 
dbając o symetrię kompozycji, obramowanie. Na fi lmie z  roku 
kobieta w odświętnym stroju kujawskim, a także starszy męż-
czyzna, młoda kobieta tworzą wielkiej urody dywany. Na fi lmie 
Wincentego Konczalskiego Władysława Włodarzewska sypie wzory 
przed swoim domem w Świątkowicach, wsypuje z miski do fartucha 
piasek i w skupieniu tworzy wzory… Na fi lmie relacjonującym kon-
kurs Kujawskie sypanie wzorów piaskiem w Przedczu Jadwiga
Tyksińska wspomina sypanie na klepisku, potem na zewnątrz domu,
na dróżkach, zwłaszcza na Zielone Świątki, kiedy podwórko było 
umajone gałązkami topolowymi i brzozowymi, mówi o ślimacznicach, 



wzorach geometrycznych, kwiatowych, czerpanych z kujawskiego
ha  u. Wspomina, że na święto Wniebowstąpienia sypano drzewko 
szczęścia w doniczce. Jak mówi, ślimacznica miała zapewnić szczęście, 
kłosy obfi te zbiory, kogut dobre zdrowie gospodarzowi… Zofi a
Szmajda-Mierzwicka sfi lmowana przez Bożenę Olszewską i Bartło-
mieja Oleszka opowiada, że piasek przywożono z piaśnicy; na uklepa-
nej polepie sypano w pokoju ładny dywan, w sieni kwiaty, a właściwie 
rózgi, przy ścianach, żeby ich zbyt szybko nie zadeptno. Podkreśla, że 
piaskowe wzory odświeżały dom, wyrażały gościnność. Mówi, że sypało 
się wzory tak, żeby ludziom się podobały i Panu Bogu. Róża Polewska, 
córka Zofi i Szmajdy-Mierzwickiej, mówi, że umiejętność sypania wzorów 
piaskiem, a także ha  owania, odziedziczyła po mamie z genami, nie 
uczyła się, tylko przypatrywała mamie. Razem z wnuczką pani Zofi i, 
Anitą Polewską, sypią w ludowych strojach, znajdując inspirację w jego 
zdobieniach – ha  ach na fartuchu, rękawach, mankietach. 

Zwyczaj sypania wzorów piaskiem zanikał w połowie minionego
stulecia. Nie zamarł! Pokazy sypania piaskiem organizują Muzeum 
Etnografi czne im. Marii Znamierowskiej-Prüff erowej w Toruniu, 
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Miejskie 
Centrum Kultury w Ciechocinku podczas Spotkań z Folklorem Kujaw 
i Ziemi Dobrzyńskiej. Poza naszym województwem Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Przedczu organizuje konkurs Kujawskie sypanie 
wzorów piaskiem. Biorą w nim udział nie tylko kobiety, ale i mężczyźni,
a także młodzież i dzieci. W Przedczu sypania piaskiem można
uczyć się na warsztatach. 

Obecnie piaskiem sypie się podczas pokazów, daleko od domu. 
Jak pisze Bożena Olszewska, zwyczaj uległ teatralizacji (…). Pokazy
są aranżowane zwykle w muzeach lub nawet w przestrzeni miejskiej.
Artystki sypiące piaskowe wzory często noszą odświętny strój kujawski, 
akcentując tym samym swoją przynależność regionalną.

Sypanie piaskiem zyskało nowy wymiar. Jest performansem, 
tworzeniem instalacji plastycznej, sztuką ulotną. Piaskowe kompozycje 
szybko znikną, nawet jeśli nie zostaną zadeptane, to zmyje je deszcz, 
rozwieje wiatr. Łatwo sobie wyobrazić pokaz sypania piaskiem na 



fes  walu performansu czy fes  walu sztuki efemerycznej. Pokaz czy
raczej działanie można usytuować w kontekście nietrwałości, 
przemijania…

Symbolika biblijna w drzewku życia, kosmiczna w słońcu, księży-
cu, gwiazdach czy magiczne znaczenie przypisywane ślimacznicy, 
kogutowi przypominają się, gdy ogląda się fi lmy o barwnych 
kompozycjach amerykańskich Indian, którym przypatrywał się Jackson 
Pollock. Jest jakieś podobieństwo w sypiących piaskiem i tym artyście 
tworzącym swoje obrazy na płótnie rozłożonym na podłodze stodoły… 
Kobiety sypiące piaskiem przypominają się, kiedy ogląda się fi lm
Wernera Herzoga Koło czasu o tworzeniu mandali podczas święta 
Kalachakra w Bodhya w Indiach. 

Głównym celem pokrywania białymi kompozycjami szarych pod-
łóg czy ścieżek było dekorowanie otoczenia: upiększenie odrobiny 
świata, aby było miło, aby okazać serdeczność, radość z gości, szacunek 
do nich. Sypanie piaskiem należy określać jako sztukę – sztukę ulotną. 
Piaskowe kompozycje ściśle łączyły się z chwilami wyjątkowymi: 
świętami kościelnymi, zaręczynami. Zdają się nieodległe od sacrum. 
Jeśli panny sypały wzory, aby zwrócić uwagę kawalerów, to przecież
w ten sposób kierowały spojrzenia na siebie, na swoją obecność,
na swoje talenty, zamiłowanie do porządku… 

Bożena Olszewska podkreśla, że zwyczaj sypania wzorów pias-
kiem zalicza się do unikalnych elementów dziedzictwa nie-
materialnego Kujaw. Myślę, że oddaje charakter Kujawiaków, syntetycz-
nie opowiada o nich i o regionie.

Płyta mul  medialna Kujawskie sypanie wzorów piaskiem jest
trzecią opublikowaną przez Muzeum Etnografi czne im. Marii 
Znamierowskiej-Prüff erowej w Toruniu w cyklu Dziedzictwo nie-
materialne w województwie kujawsko-pomorskim; wcześniej ukazały 
się Zwyczaje zapustne. „Chodzenie z kozą” na Kujawach i Zwyczaje 
wielkanocne. Przywołówki dyngusowe na Kujawach; warto też wspom-
nieć płytę audio Muzyka ludowa z Kujaw i Pałuk.



SZTUKA W BAŚNIOWYCH WARIACJACH

\\ Kamil Hoff mann

Prezentowana
 w grudniu ubiegłego i styczniu tego roku w Galerii i Ośrodku Plastycz-
nej Twórczości Dziecka wystawa BAŚNIOzbiory podsumowywała 
zrealizowany przez Galerię projekt edukacyjny o tej samej nazwie. 
Przedsięwzięcie, które było dofi nansowane ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Samorządu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, składało się z cyklu warsztatów prowadzonych 
przez instruktorów Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka oraz 
zaproszonych do współpracy artystów. Podsumowaniem warsztatów 
oprócz wystawy był starannie opracowany katalog.

Do udziału w warsztatach zaproszeni zostali podopieczni toruńskich 
przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych z regionu oraz uczestnicy 
prowadzonych w Galerii zajęć plastycznych. Każda grupa poznawała inną 
legendę, baśń czy podanie i wykorzystując różne techniki plastyczne, 
tworzyła prace inspirowane tą opowieścią. We wstępie do katalogu 
wystawy autorki projektu podkreśliły, że chciały się skupić na tekstach 
mniej znanych, a nawet przez większość z nas zapomnianych, dlatego 
wymiaru edukacyjnego BAŚNIOzbiorów upatrywać należy nie tylko w 
przestrzeni edukacji plastycznej, ale również w sferze świadomości 
obywatelskiej, poczucia lokalnej i regionalnej tożsamości oraz postaw 
etycznych.



Wśród proponowanych uczestnikom BAŚNIOzbiorów działań 
plastycznych szczególne miejsce zajęła twórczość nawiązująca do sztuki 
ludowej. Na warsztatach Hura Awantura! uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Jajkowie wykonali pod kierunkiem Anny Rozłuckiej cykl portretów 
Janosika. Wykorzystując tekturę falistą i szary papier, dzieci stworzyły 
reliefy przypominające ludowe płaskorzeźby w drewnie. Niektóre prace 
na pierwszy rzut oka wydawały się wręcz bardzo bliskie ludowym 
realizacjom, choćby dlatego, że cechowała je wyjątkowa spójność 
kompozycji, dbałość o szczegóły typowe dla konwencji, do której 
nawiązywały.

Uczestnicy zajęć w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości 
Dziecka wskrzesili do niedawna bardzo popularną tradycję ozdabiania 
kuchennych desek. Zawieszone w kuchni przestawały być li tylko 

Prace powstałe podczas warsztatów Smoki  z naszej epoki. Fot z archiwum Galerii.



przedmiotami codziennego użytku, stając się bardziej ozdobami, a na-
wet pełnoprawnymi dziełami ludowej sztuki. Podczas warsztatów 
Malowane tradycje dzieci poznały najbardziej charakterystyczne dla 
Kujaw motywy zdobnicze, by następnie pod kierunkiem Krystyny 
Zagrabskiej namalować na deskach ich twórczą interpretację. Prace 
te zachwycały bogactwem formy: kwiecistymi wzorami, wizerunkami 
ptaków i arabeskowymi kształtami. Oczywistym nawiązaniem do
sztuki ludowej Kujaw była też dominacja w palecie różnych odcieni 
koloru niebieskiego.

Pozostając w kręgu kujawskich tradycji zdobniczych Katarzyna 
Skrobała zaproponowała uczniom szkoły w Markowicach warsztat 
(Nie) fajansowe fajowe. Jeszcze do niedawna pochodzące z Włoc-
ławka fajansowe zastawy stołowe oraz inne przedmioty codziennego 
użytku znaleźć można było w niemal każdym polskim domu. Bogato 
zdobione talerze wypalano w stolicy Kujaw od drugiej połowy XIX wieku 
i, chociaż lata świetności charakterystycznej włocławskiej ceramiki 
już przeminęły, pamięć o tych niepowtarzalnych arcydziełach sztuki 
użytkowej wciąż jest w naszym regionie obecna. Podczas warsztatów 
(Nie) fajansowe fajowe dzieci malowały talerze papierowe. Inspirując 
się legendą Rabia skała, kreowały kompozycje plastyczne, których 
głównym elementem były piękne, lecz trujące rośliny górskie. Cieka-
wie pomalowane talerze nie mieściły się co prawda w kanonie zdob-
nictwa włocławskiego fajansu, ale zachwycały niebanalną formą
i pomysłowym wykorzystaniem trudnego dla kompozycji plastycznej 
kształtu koła.

Opowieści o podlaskich zielarkach, czyli szeptuchach stały się
punktem wyjścia do warsztatów Torby szeptunki, które z uczniami 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie zrealizo-
wała Magdalena Kowalczuk. Wykorzystując technikę szablonu,
dzieci wykonały na płóciennych torbach nadruki, których 
forma plastyczna inspirowana była kształtami roślin leczniczych
i ziół. Niepowtarzalne wzory zdobiące przedmioty codziennego 
użytku dają posiadaczom takich toreb poczucie wyjątkowości; 
rozwijają zarazem wrażliwość estetyczną i przypominają o roli



zindywidualizowanego designu w zdominowanym przez masową 
produkcję świecie.

Sztuką użytkową zajęli się również uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej nr  w Toruniu, którzy wykonali zdobienia stołu i krzeseł we wzory 
nawiązujące kształtem do zwierząt pojawiających się w herbach 
polskich miast. Warsztaty pod hasłem Borowy zwierzyniec! przygotowała 
i przeprowadziła Sylwia Rajkowska.

Współczesnej interpretacji ha  u kaszubskiego podjęli się ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr  w Toruniu podczas warsztatów Siedem 
kolorów przygotowanych i przeprowadzonych przez Magdalenę 
Kowalczuk. Dzieci obejrzały przykłady rękodzieła kaszubskich haf-
ciarek, poddały te wzory swoistej dekonstrukcji, a następnie uwolniły 
wyobraźnię i wykonały fl amastrami na papierze projekty nowych 
wzorów. Dzieci do swojej dyspozycji miały tylko siedem fl amastrów,
w siedmiu kolorach – analogicznie do siedmiu kolorów nici.

Inne obszary estetycznej wrażliwości eksplorowali na warszta-
tach To-ruń uczniowie szkoły w Bursztynowie. W oparciu o legendę 
wyjaśniającą etymologię nazwy miasta Toruń pod kierunkiem 
Marty Szczepańskiej wykonali prace, których głównym elementem 
kompozycyjnym były litery składające się na ów toponim. Niektóre 
projekty nawiązywały do gotyckiego dziedzictwa miasta i okalające-
go starówkę ceglanego muru, inne bliższe były nowoczesnej typo-
grafi i, gdzie tekst szczelnie wypełniał zarys Krzywej Wieży. Wszystkie 
rysunki intrygowały niebanalną formą plastyczną, która – co ważne – 
nie burzyła czytelności samych liter.

Młodzież uczestnicząca w stałych zajęciach prowadzonych w Galerii 
i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka na warsztatach Katarzyny 
Niedźwiadek Wariacje na elewacje zaprojektowała kolorystykę i zdobie-
nia fasad wyimaginowanych kamienic. Po ozdobieniu wycięte ze 
styropianu makiety stworzyły nieco surrealistyczną wizję baśniowego 
miasta. Prace te z powodzeniem mogłyby stać się scenografi ą do 
inscenizacji legend lubelskich, które zainspirowały młodych twórców.

Do architektury nawiązali również uczniowie z Konecka, gdyż pod-
czas zajęć Magdaleny Kowalczuk Wierzę w wieże, tworzyli z gliny 



Fragment ekspozycji. Fot. archiwum Galerii.

miniaturowe wieże, dla któ-
rych inspiracją była kaszub-
ska legenda o Wieżycy. 
Gliniane budowle zostały 
ozdobione m.in. kamie-
niami i białym żwirem.

Nieskrępowaną wyo-
braźnię mogli natomiast 
uwolnić uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr  w Toru-
niu, którzy pod kierunkiem 
Marty Szczepańskiej na
warsztatach Ale pasz-
tet! wykonali przy pomocy
szablonów wielko-
formatowy komiks na-
wiązujący do legend z Gór
Sowich. Kształty przed-
stawiające różne zwierzęta 
– bohaterów komiksu 
odbijane były na papierze 
techniką ac  on-pain  ng, 
dzięki czemu stały się mniej
oczywiste; aby dostrzec 
wśród kolorowych plam, 
strużek i zachlapań zarys sylwetki i zidentyfi kować przedstawione 
zwierzę, oglądający również musieli uruchomić swoją wyobraźnię.

Formę książki, co prawda bardzo specyfi cznej, gdyż zamiast stron jej
wnętrze tworzyła złożona w harmonijkę wstęga papieru, miała praca
wykonana przez dzieci z Przedszkola Miejskiego nr  w Toruniu
na warsztatach Jedyna taka opowieść, które prowadził Dariusz
Delik. Mali autorzy zapełnili księgę postaciami z baśni, bajek i le-
gend narysowanymi tak, jak każde dziecko sobie te postaci 
wyobrażało.



Ilustracja książkowa była też przedmiotem warsztatów Cztery zwykłe 
miski, które z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia do Galerii i Ośrodka 
Plastycznej Twórczości Dziecka przeprowadziła Iwona Chmielewska. 
Wybitna toruńska artystka, autorka książek obrazkowych, ilustratorka 
podzieliła się swoim doświadczeniem, a następnie dzieci wykonały 
w technice kolażu i upcyklingu zestaw prac nawiązujących do książki 
Iwony Chmielewskiej Cztery zwykłe miski.

Na kilku innych warsztatach dzieci wykonywały obiekty i rzeźby, 
jedna z grup zapoznała się z techniką kalkografi i, jeszcze inna wykonała 
animację poklatkową. Były prace nawiązujące do opowieści afi rmujących 
przyrodę i naturę, np.: niepokojące czarne kruki zdobione prawdziwymi 
piórami czy białowieskie drzewa. Oczywistością była też baśniowa 
proweniencja wielu innych pokazywanych przez dzieci uczestniczące 
w projekcie BAŚNIOzbiory postaci: Meluzyny, bazyliszka, stolemów, 
plonków, smoków i Kaszczorka.

Na pokazywanej zimą wystawie znalazła się tylko część prac stworzo-
nych podczas projektu, ale nawet ów wybór (prac nagrodzonych i wy-
różnionych przez organizatorów) wywarł wyjątkowe wrażenie na oglądają-
cych. Fascynowało bogactwo formy i mnogość zastosowanych technik 
plastycznych, intrygowała wyobraźnia młodych autorów, którzy z równą 
swobodą poruszali się w obszarze przedstawień fi guratywnych, jak i or-
namentu czy abstrakcji. Interesujące były też interpretacje motywów ze
sztuki ludowej z powodzeniem wpisujące się w aktualną modę na „dizaj-
nerskie” przedmioty. Pomysłowość w zdobieniu przedmiotów codzien-
nego użytku dowodzi wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży.

Wystawie podsumowującej projekt BAŚNIOzbiory towarzyszył pomy-
słowo opracowany dwuczęściowy katalog, co ważne: adresowany do 
dzieci i młodzieży. Część pierwsza – prezentująca działania, wykonane 
prace i uczestników zajęć – dokumentowała warsztaty, a zarazem za-
wierała zbiór zwięźle ujętych baśni, które inspirowały młodych plastyków. 
Częścią drugą katalogu był zeszyt twórczy – „wytwórnik”: dowcipny prze-
wodnik zachęcający do podróży w krainę wyobraźni, do artystycznej wypra-
wy po przygody, które można przeżyć, mając ołówek, cienkopis, akwa-
rele, pędzel, ewentualnie również pędzel z włosia brunatnego jednorożca.



Warsztaty

 -  lutego – warsztaty E  uda teatralna – od pomysłu do realizacji

Początek teatralnej przygody

Jak rozpocząć teatralną przygodę? Jak przygotować e  udę, któ-
rej realizacja sprawi taką samą przyjemność twórcom początkującym
i bardziej doświadczonym członkom amatorskiego zespołu te-
atralnego? Jak dać się uwieść magii teatru i uwieść nią wi-
dzów? Odpowiedź między innymi na te pytania znajdą uczestnicy 
warsztatów E  uda teatralna – od pomysłu do realizacji, które w dniach 

-  lutego  r. w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu 
poprowadzi Agnieszka Zakrzewska.

Udział w dwudniowych warsztatach wziąć mogą wszystkie osoby 
zainteresowane tworzeniem teatru, poszukujące inspiracji i nowych 
metod pracy teatralnej i parateatralnej: szczególnie instruktorzy
teatralni, instruktorzy domów kultury, nauczyciele czy animatorzy
kultury, ale też członkowie amatorskich zespołów teatralnych oraz 
młodzież, studenci i osoby dorosłe. Zajęcia mają formę praktycznych 
ćwiczeń. Uczestnicy stworzą niebanalne e  udy – indywidualne, partners-
kie oraz grupowe, dzięki czemu nauczą się budować krótkie sceny 
teatralne oparte na tekście, obrazie, przedmiocie lub muzyce.

Zajęcia poprowadzi Agnieszka Zakrzewska – pedagog teatru, 
animatorka kultury, instruktorka teatralna. Jako specjalistka ds. teatru 
WOAK realizuje wiele warsztatów teatralnych i teatralno-plastycz-
nych we współpracy z różnymi instytucjami kultury i placówkami 



oświatowymi z regionu dla różnych grup wiekowych. Ukończyła 
pedagogikę teatru – studia współprowadzone przez Instytut Teatralny 
im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytut Kultury Polskiej Uniwersy-
tetu Warszawskiego, a także Policealne Studium Edukacji i Praktyk 
Teatralnych w Toruniu i Podyplomowe Studia Reżyserii Teatrów Dzieci
i Młodzieży w PWST w Krakowie, Filia we Wrocławiu.

Cena  zł, informacje dot. zgłoszeń na www.woak.torun.pl

  lutego – warsztaty Skuteczny tekst w internecie (webwri  ng)
 i nowoczesny redaktor online

Nowocześnie i skutecznie

Redaktorzy i administratorzy serwisów www, dziennikarze, copy-
writerzy, pracownicy instytucji kultury, pracownicy agencji PR i dzia-
łów marke  ngu oraz osoby tworzące teksty do serwisów www i sklepów 
internetowych są adresatami warsztatów Skuteczny tekst w internecie 
(webwri  ng) i nowoczesny redaktor online, które w Wojewódzkim Ośrod-
ku Animacji Kultury w Toruniu poprowadzi Dominik Pokornowski.

Warsztaty odbędą się w sobotę,  lutego  r. Uczestnicy zajęć 
poznają techniki pisania wszelkiego typu tekstów, które sprzedają:
od notek PR-owych po zapytania ofertowe, zarówno na potrzeby 
mediów, jak i do internetu, poznają zasady redakcji tekstu i przyciąga-
nia uwagi poprzez wywoływanie emocji. Nauczą się tworzyć teksty 
na fi rmową stronę internetową i poznają odpowiedź na pytanie, jak 
czytają internauci i jak w związku z tym pisać, aby tekst promocyjny był 
skuteczny. 

W drugiej części warsztatów Dominik Pokornowski omówi aplikacje 
i serwisy internetowe ułatwiające pracę w sieci. Przedstawione zostaną 
także narzędzia zapewniające bezpieczeństwo w internecie. Uczestnicy 
nauczą się tworzyć profesjonalne i estetyczne treści wizualne: grafi ki, info-
grafi ki, dowiedzą się także, gdzie można znaleźć interesujące fotografi e, 
ikony czy fi lmy, które ożywią i uatrakcyjnią każdy serwis internetowy.



Zajęcia poprowadzi Dominik Pokornowski – specjalista ds. PR i pro-
ject manager licznych inicjatyw internetowych. Absolwent Wydziału 
Filozofi i UMK w Toruniu. Ukończył podyplomowe studia z zakresu 
Public Rela  ons oraz Zarządzania Projektami. Pracował jako PR manager
w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Jest trenerem Narodowe-
go Centrum Kultury z zakresu komunikacji internetowej. Obecnie 
współtworzy strategię komunikacji social media dla Wojewódzkiego 
Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu, współpracował też m.in. z Operą 
Nova w Bydgoszczy, Fundacją Stabilo, Interaktywnym Centrum Historii 
Ostrowa Tumskiego w Poznaniu.

Cena  zł, zgłoszenia przyjmowane są do  lutego  r. Liczba 
miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 -  lutego – pierwsze spotkanie z cyklu warsztatów
 Pedagogika cyrku dziecięcego

Cyrk dziecięcy – więcej niż zabawa

Cyrk dziecięcy jako forma alternatywnej aktywności twórczej od po-
nad dekady zyskuje kolejnych zwolenników, ponieważ jest atrakcyjną 
dla najmłodszych dziedziną artystyczną i przy tym wszechstron-
nie rozwijającą. Stworzenie dziecięcej grupy cyrkowej nie jest trudne.
Aby to ułatwić, WOAK organizuje cykl warsztatów pod hasłem 
Pedagogika cyrku dziecięcego, które są adresowane do animatorów, 
instruktorów domów kultury, nauczycieli, wolontariuszy, pedago-
gów i wychowawców oraz wszystkich osób poszukujących ciekawych 
i atrakcyjnych form pracy z dziećmi i młodzieżą. W warsztatach
mogą brać udział osoby, które nigdy wcześniej nie zetknęły się w prakty-
ce z cyrkiem dziecięcym.

Cykl będzie się odbywał od marca do października  r.
w trybie dwudniowych warsztatów (sobota-niedziela), jedno spotkanie
w miesiącu oprócz lipca i sierpnia. Pierwsze spotkanie zaplanowane 
jest na -  lutego  r., kolejne: -  marca, -  kwietnia, -  



maja, -  czerwca, -  września oraz -  października. Warsztaty 
– w sumie  godzin zajęć – umożliwią zdobycie podstawowych 
umiejętności pozwalających na prowadzenie dziecięcej grupy cyrkowej. 
Uczestnicy poznają tajniki różnych dziedzin cyrkowego rzemiosła: 
klaunadę, żonglerkę, ekwilibrystykę, akrobatykę i elementy iluzji. 
Program uzupełniają zajęcia z pedagogiki cyrku, metodyki pracy z grupą, 
plastyki ruchu i reżyserii widowiska cyrkowego.

Zajęcia w ramach cyklu poprowadzą: Mieczysław Giedrojć – 
instruktor teatralny, mim i klaun. Kamil Jędrzejak – wychowanek Cyrku 
Cool Kids z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu; 
zdolny żongler, iluzjonista i klaun. Agnieszka Kwiatkowska – etnolog, 
pedagog cyrku, absolwentka Eccole d’Cirque de Bruxelles, instruktorka 
żonglerki i akrobatyki powietrznej. Agnieszka Rak – absolwentka 
fi zjoterapii, tancerka uprawiająca m.in. taniec brzucha, instruktorka 
hoopingu. Ewa Ruszkowska – instruktor akrobatyki w Cyrku Cool-Kids, 
absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Mirosław 
Urban – psycholog, profesjonalnie zajmuje się żonglowaniem i prowa-
dzi warsztaty żonglerki dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Alicja Usowicz 
– kierowniczka Działu Edukacji Artystycznej WOAK w Toruniu, anima-
torka kultury, propagatorka aktywizujących metod pracy z grupą; 
prowadzi młodzieżowy Cyrk Cool-Kids. Krys  an Wieczyński – aktor, 
mim, happener, animator kultury, specjalista ds. teatru w WOAK, 
związany z Teatrem Wiczy i Teatrem Miniatura.

Zgłoszenia na cykl Pedagogika Cyrku Dziecięcego przyjmowane są 
do  lutego  r. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Koszt 
uczestnictwa w całym cyklu wynosi  zł.

 -  lutego. – XXVII Ogólnopolskie warsztaty piosenkarskie 
 Śpiew estradowy

Doskonalenie wokalnych indywidualności

Każdy człowiek to inny – mimo podobieństw w budowie anatomicznej 
– osobny i jedyny na świecie aparat artykulacyjny – mówi Erwin Regosz, 



muzyk i kompozytor, zapraszając na XXVII Ogólnopolskie warsztaty 
piosenkarskie Śpiew estradowy.– Każdemu też trzeba postawić
indywidualną diagnozę dotyczącą jego wzorca artykulacyjnego, od-
dechowego i ruchowego – dodaje.

Warsztaty odbędą się w dniach -  lutego  r. w Wojewódz-
kim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu. Uczestnikami warsztatów
mogą być wokaliści początkujący i średniozaawansowani w wieku 
powyżej  lat – również osoby dorosłe.

Warsztaty prowadzone będą w małych grupach, dzięki czemu możli-
wa będzie indywidualna praca instruktorów z uczestnikami i dos-
tosowanie toku zajęć do indywidualnych potrzeb i zainteresowań 
każdego wokalisty.

Program zajęć obejmuje m.in. podstawowe pojęcia związane
z emisją głosu oraz ćwiczenia prawidłowej fonacji, oparte na wiedzy 
anatomicznej, fi zjologii, fi zyce i akustyce, a nie zaklęciach typu: „jedy-
na”, „uniwersalna” technika wokalna. Nie można mówić o jednej, 
„uniwersalnej” technice wokalnej – podkreśla Erwin Regosz. – Postawiw-
szy indywidualną diagnozę dotyczącą jego wzorca artykulacyjnego, 
oddechowego i ruchowego przystąpimy do skutecznej pracy nad optymal-
ną barwą, siłą i średnicą głosu. Warsztaty zakończy dźwiękowa auto-
prezentacja każdego uczestnika.

Zajęcia poprowadzą: Artur Grudziński (muzyk, pianista wirtuoz, 
kompozytor; ma na koncie kilkaset koncertów i rejestracji radiowo-
telewizyjnych z czołówką sceny muzycznej: Andrzejem Zauchą, 
Czesławem Niemenem, Ryszardem Rynkowskim, Urszulą Dudziak, 
Krystyną Prońko, Grażyną Łobaszewską, Zbigniewem Wodeckim; 
współpracuje z teatrami muzycznymi i dramatycznymi w Bydgoszczy, 
Toruniu, Grudziądzu, Opolu, Gdyni i w Warszawie: Komedia, Roma, 
Rampa) i Erwin Regosz (muzyk, wokalista, kompozytor i autor tekstów, 
nauczyciel emisji głosu, główny specjalista do spraw muzyki WOAK. 
Zajmuje się pracą artystyczną i pedagogiczną, prowadząc warsztaty: 
wokalne, teatralno-muzyczne, dla instrumentalistów, muzykoterapii, 
muzyki ciała i dźwięku naturalnego oraz dla ludzi pracujących głosem. 
Jest też autorem projektów Ja to mam szczęście! oraz Coś za coś, które 
były realizowane przez WOAK w ramach Programu Ministra Kultury



i Dziedzictwa Narodowego Edukacja kulturalna w latach -
i .)

Cena  zł, zgłoszenia przyjmowane są do  lutego  r. Liczba 
miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

  lutego  r. – warsztaty Menadżer kultury . .
 Zarządzanie projektem i zespołem

Zarządzanie kulturą w XXI wieku

Menadżerowie i animatorzy kultury, pracownicy instytucji i organiza-
cji realizujących projekty kulturalne oraz wszystkie osoby zaintereso-
wane wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi w zarządzaniu
i promocji projektów kulturalnych są adresatami warsztatów Menadżer 
kultury . . Zarządzanie projektem i zespołem, które  lutego  r.
w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu. poprowadzi 
Dominik Pokornowski.

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane
z wykorzystaniem tzw. chmur danych umożliwiających pracę zdalną
i pracę mobilną. Prowadzący zaprezentuje również nowoczesne narzę-
dzia internetowe przydatne menedżerom w skutecznym przygotowa-
niu i realizacji przedsięwzięć w sferze kultury – począwszy od zarządza-
nia projektem po komunikację i promocję. Program warsztatów obejmuje 
również podstawy zarządzania projektami i strategię komunikacji
i promocji w sieci.

Zajęcia poprowadzi Dominik Pokornowski – specjalista ds. PR
i project manager licznych inicjatyw internetowych. Absolwent Wydzia-
łu Filozofi i UMK w Toruniu. Ukończył podyplomowe studia
z zakresu Public Rela  ons oraz Zarządzania Projektami. Pracował jako 
PR manager w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Jest trenerem 
Narodowego Centrum Kultury z zakresu komunikacji interneto-
wej. Obecne współtworzy strategię komunikacji social media dla 
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu, współpracował 



też m.in. z Operą Nova w Bydgoszczy, Fundacją Stabilo, Interaktywnym 
Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu.

Cena  zł,  zgłoszenia przyjmowane są do  lutego  r. Liczba 
miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Kolejne warsztaty i szkolenia:

 marca  r. – Instalacja – jak wykorzystać sztukę do pracy z grupą?, 
zajęcia prowadzi Agnieszka Zakrzewska, cena  zł, termin zgłoszeń:
 marca

 marca  r. – Marke  ng hashtagów, zajęcia prowadzi Dominik 
Pokornowski, cena  zł, termin zgłoszeń:  marca

 marca   r. – Trening prezentacji i wystąpienia publicznego, zajęcia 
prowadzą: Mariusz Kluszczyński i Wojciech Budny, cena  zł, termin 
zgłoszeń:  marca

 marca  r. – Instagram – siła obrazka; Jak opowiadać historie
na Instagramie?, zajęcia prowadzi Kasia Toczko, cena  zł, termin 
zgłoszeń:  marca

-  marca  r. – Teatr – Muzyka – Ruch. Warsztaty teatralne, zajęcia 
prowadzą: Magdalena Jasińska, Erwin Regosz i Krys  an Wieczyński, 
cena  zł, termin zgłoszeń:  marca

-  marca  r. – Teatr i opowieść w działaniach ze społecznością 
lokalną, zajęcia prowadzi Anna Nowak, cena  zł, termin zgłoszeń:  
marca

-  marca  r. – Magia cyrku, zajęcia prowadzi Mirosław Urban, 
cena  zł, termin zgłoszeń:  marca



 kwietnia  r. – Pedagogika teatru w pracy z dziećmi, czyli jak bawić 
się w teatr?, zajęcia prowadzi Agnieszka Zakrzewska, cena  zł, termin 
zgłoszeń:  marca

Zajęcia edukacyjne, spotkania

  lutego, godz. .  – Grupa Zero-  – mul  medialny wykład
 z cyklu Historia fotografi i.

Spuścizna fotografi cznej awangardy

Działająca w Toruniu w latach . awangardowa grupa artystyczna
Zero-  była w latach swojej aktywności jednym z najciekawszych
zjawisk w sztuce fotografi i w Polsce. Tworzyli ją w różnym czasie: Woj-
ciech Bruszewski, Romuald Chomicz, Michał Kokot, Czesław Kuchta, 
Antoni Mikołajczyk, Lucjan Oczkowski, Józef Robakowski, Andrzej 
Różycki, Jerzy Wardak i Wiesław Wojczulanis.

Każdy z tych artystów inaczej czuł i rozumiał sztukę fotografi i,
toteż trudno wskazać dominujący nurt stylistyczny w twórczości
Zero- . Obok abstrakcji pojawia się fotoreportaż, nawiązania do 
pop-artu przeplatają się z fotografi ami odnoszącymi się do estetyki 
młodopolskiej. Wspólne dla całej grupy było poszukiwanie nowych
form wyrazu: sięgano po fotomontaż, reliefy, obiekty fotografi czne, 
asamblaż czy instalację. Członków grupy Zero-  uważa się też za pionie-
rów polskiego wideo-artu (Bruszewski, Mikołajczyk i Robakowski).

Spuścizna awangardowej grupy artystycznej Zero-  będzie tematem 
kolejnego wykładu mul  medialnego z cyklu Historia fotografi i w środę

 lutego o godzinie .  w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury
w Toruniu.

Wykład Grupa Zero-  wygłosi Stanisław Jasiński – fotografi k
i instruktor fotografi i, członek Związku Polskich Artystów Foto-
grafi ków, specjalista ds. fotografi i WOAK. W latach -
był prezesem Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZPAF, obecnie pełni 



funkcję przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifi kacyjnej ZPAF. 
Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych, uczestniczył w kilku-
dziesięciu wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych. Znawca 
historii fotografi i oraz kolekcjoner zabytkowych aparatów i innych 
artefaktów związanych z tą dziedziną sztuki. Stanisław Jasiński publi-
kuje artykuły teoretyczne i krytyczne w Fotografi i, Krytyce Literackiej 
oraz Biuletynie Informacji Kulturalnej. Jest też organizatorem i kurato-
rem wystaw fotografi cznych – m.in. Edwarda Hartwiga, Michała
Kokota, Andrzeja Różyckiego, Wacława Wantucha.

Wstęp wolny!

  lutego, godz. .  – warsztaty twórcze z cyklu Teatralny rozruch 
 dla dzieci w wieku -  lat

Po drugiej stronie rzeki

Czy możliwa jest współpraca między plemionami zamieszkującymi 
przeciwległe brzegi rzeki? Odpowiedzi na to pytanie poszukają młodzi 
uczestnicy lutowych warsztatów twórczych z cyklu Teatralny rozruch 
dla dzieci w wieku -  lat. Spotkanie pod hasłem Po drugiej stronie 
rzeki poprowadzi Agnieszka Zakrzewska w sobotę,  lutego, początek
o godz. . .

Wyobraźcie sobie dwa plemiona – zachęca prowadząca warsztaty. – 
Pomiędzy nimi rwąca rzeka. Kim są dla siebie mieszkańcy plemion? Wroga-
mi? Może nawet się nie znają? Czy są siebie ciekawi – ciekawi tego, co jest 
po drugiej stronie rzeki? Pewnego dnia mieszkańcy dwóch brzegów wpadają 
na pomysł – budują most nad rzeką. Czy im się uda? Jeśli tak, co z tego 
wyniknie? Wojna czy sąsiedzka współpraca? Przyjdź i stań się mieszkań-
cem jednego brzegu!

Zajęcia, które prowadzi Agnieszka Zakrzewska – pedagog teatru, 
reżyserka spektakli, mają charakter zabawy parateatralnej, rozwijają-
cej wyobraźnię i kreatywność uczestników. To także aktywny 
czas spędzony na eksperymentowaniu z wyobraźnią i wyzwalaniu 



działań twórczych. W przestrzeni uwalniającej dziecięcą ekspresję
i spontaniczność dzieci z uśmiechem nauczą się współpracy i otwartości
na innych. Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, z wykorzysta-
niem technik teatru wyobraźni oraz inspirujących dźwięków.

Cena  zł, zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są do  lutego  r.
Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  lutego, godz. .  (I grupa) i .  (II grupa) – warsztaty twórcze 
 z cyklu Poranne fi gle, psoty i żarty dla dzieci w wieku -  lat

Plemiona

Lutowe warsztaty twórcze z cyklu Poranne fi gle, psoty i żarty dla dzieci
w wieku -  lat poświęcone będą różnorodności. Na spotkanie pod 
hasłem Plemiona w sobotę  lutego o godz. .  (I grupa) oraz .
(II grupa) zaprasza Agnieszka Zakrzewska.

Każdy z nas jest inny i jest to wielkie bogactwo – mówi Agnieszka 
Zakrzewska. W trakcie warsztatów każda rodzina, opiekun z dziec-
kiem wcieli się w jedno plemię. – Sprawdzimy, co stanie w sytuacji, 
gdy spotka się kilka takich plemion: każde ma inny strój, mówi
różnym językiem, posiada inny okrzyk i taniec. Będziemy toczyć woj-
nę, popisywać się, udowadniać, że to co nasze jest lepsze. A może
jednak uda się nam dogadać? Na zajęcia możecie ubrać się podobnie
– od razu będzie widać, że tworzycie jedno plemię! – zachęca.

Zajęcia, które przygotowuje i prowadzi Agnieszka Zakrzewska 
– pedagog teatru, reżyserka spektakli, mają charakter zabawy 
parateatralnej, rozwijającej wyobraźnię i kreatywność uczestników, 
ukazują także, że twórcą może być każdy. Spotkanie jest przestrze-
nią do wspólnych działań dziecka i opiekuna.

W przestrzeni uwalniającej dziecięcą ekspresję i spontaniczność dzieci
 z uśmiechem nauczą się współpracy i otwartości na innych – zapewnia prowa-
dząca. – Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, z wykorzysta-
niem technik teatru wyobraźni oraz inspirujących dźwięków – dodaje.



Cena:  zł/dziecko (opiekun bezpłatnie), zgłoszenia na warszta-
ty przyjmowane są do  lutego  r. Liczba miejsc ograniczona
– o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  lutego, godz. .  (dzieci) i .  (młodzież i dorośli) Książkożercy
 Spotkanie z cyklu comiesięcznych spotkań czytelniczych

Książkowe potyczki z przeszłością

Książkożercy to cykl comiesięcznych spotkań dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych, który przybliża wartościową literaturę i rozwija zaintereso-
wanie czytelnictwem od najmłodszych lat.

Wszystkich „pożeraczy książek” zapraszamy do  Wojewódzkiego 
Ośrodka Animacji Kultury w środę  lutego. Spotkanie dla dzieci 
rozpoczyna się o . , dla młodzieży i dorosłych – o . . Do 
współpracy przy realizacji cyklu zapraszane są ogólnopolskie oraz 
lokalne wydawnictwa, m.in. TAKO z Torunia, lokalne księgarnie,
m.in. Ka  a i Przyjaciele. Spotkania książkożerców włączają się
w ogólnopolską kampanię Fundacji ABCXXI Cała Polska czyta dzie-
ciom. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Podczas spotkań dla dzieci w sposób performatywny czytane są 
fragmenty wybranych tytułów, prowadzone gry, zabawy i ćwiczenia 
nawiązujące do poruszanego w książce tematu.

Najmłodszym tym razem proponujemy chwilę refl eksji nad 
współczesnym rozumieniem pojęcia patriotyzm, do czego inspira-
cją będzie zbiór wierszy Michała Rusinka Jaki znak Twój? Wierszyki
na dalsze  lat niepodległości (wydawnictwo Znak,  rok).

Spotkanie dla dorosłych to oprócz czytania fragmentów wybra-
nego bestsellera również  przestrzeń do dyskusji oraz wymiany 
myśli i spostrzeżeń na różne tematy, mini warsztaty nawiązujące
do problematyki tekstu.

 Sytuacji „białych niewolnic”, czyli służących w mieszczańskich 
domach i ziemiańskich dworach w okresie międzywojennym przyjrzą 



się z kolei dorośli książkożercy, czytając Służące do wszystkiego,
Joanny Kuciel-Frydryszak, którą, również w  roku wydało 
Wydawnictwo Marginesy.

Spotkanie prowadzą: Agnieszka Zakrzewska i Magdalena Jasińska. 
Agnieszka Zakrzewska jest pedagogiem teatru, animatorką kultury 
i instruktorką teatralną. Jako specjalista ds. teatru WOAK realizuje 
wiele warsztatów teatralnych i teatralno-plastycznych we współpracy 
z różnymi instytucjami kultury i placówkami oświatowymi z regionu. 
Ukończyła pedagogikę teatru – studia współprowadzone przez
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytut Kul-
tury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego a także Policealne Stu-
dium Edukacji i Praktyk Teatralnych w Toruniu i Podyplomowe Studia 
Reżyserii Teatrów Dzieci i Młodzieży w PWST w Krakowie, Filia we 
Wrocławiu. Magdalena Jasińska jest animatorką kultury i teatrolożką, 
specjalistką ds. teatru i interdyscyplinarnych przedsięwzięć kultural-
nych w WOAK-u. Absolwentka fi lologii polskiej ze specjalnością 
teatrologiczną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
ukończyła także studia podyplomowe z zakresu Komunikacji społecz-
nej i PR w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Jako animatorka kultury 
brała udział w wielu projektach edukacyjno-artystycznych, pracując
z dziećmi i dorosłymi. 

Wstęp wolny

  lutego, godz. .  – Happy Olo. Pogodna ballada o Olku Dobie 
 Seans i spotkanie z Marcinem Macukiem. Spotkanie fi lmoznawcze
 z cyklu W pierwszym rzędzie

Filmowa ballada wybitnego muzyka

Marcin Macuk od dwudziestu pięciu lat jest doskonale znany na pols-
kiej scenie muzycznej. W  roku zadebiutował jako fi lmowiec. Wraz 
z Krzysztofem Pawłem Bogoczem nakręcił fi lm dokumentalny Happy 
Olo, którego bohaterem jest Aleksander Doba.



To jeden z najbardziej optymistycznych fi lmów  roku – zapewnia 
Karolina Fordońska, organizatorka spotkania. – Zapewniam, że pomi-
mo lutowej, zimowej pory każdy widz wyjdzie z seansu w nastroju 
odpowiadającym aurze letniej, pogodnej i słonecznej. Spotkanie odbędzie 
się w środę,  lutego  r. o godz. . . Wstęp wolny.

Happy Olo to dokumentalna opowieść pełna optymizmu, uśmiechu 
i muzyki. Aleksander Doba jako pierwszy człowiek w historii samotnie 
przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki, wyłącznie dzięki sile własnych 
mięśni. Film, okraszony muzyką zespołu Pogodno, jest afi rmacją dążenia 
do realizacji marzeń.

Gościem lutowego spotkania będzie współautor fi lmu, Marcin 
Macuk – muzyk, kompozytor, wokalista, producent muzyczny i fi lmowy. 
Współpracował m.in. z Katarzyną Nosowską, Moniką Brodką, Korą, 
Marylą Rodowicz. Na stałe jest związany z zespołami Hey i Pogodno. 
Sześciokrotnie był nominowany do Nagrody Fryderyka, którą zdobył
w roku  w kategorii Najlepsza Produkcja Muzyczna Roku (płyta
MTV Unplugged zespołu Hey). Jest też członkiem Akademii Fono-
grafi cznej ZPAV. Przygodę z fi lmem rozpoczął jako kompozytor
i wykonawca muzyki. Stworzył m.in. ścieżkę dźwiękową do fi lmów 
fabularnych Marcina Wrony: Moja Krew, Chrzest i Demon, a także
do wielu seriali i fi lmów krótkometrażowych. Happy Olo. Pogodna 
ballada o Olku Dobie, to jego fi lmowy debiut. Jest współautorem (wraz 
z Krzysztofem Pawłem Bogoczem) scenariusza i współreżyserem 
dokumentu.

Koordynatorką cyklu W pierwszym rzędzie jest Karolina Fordońska
– fi lmoznawczyni i reżyserka, specjalistka do spraw fi lmu WOAK. 
Ukończyła Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, była stypendyst-
ką Università degli Studi Roma Tre. Pod pseudonimem Karolina Ford 
zrealizowała trzy fi lmy krótkometrażowe: Czemu nie tańczę na ulicach, 
Prześwity i Trzech znanych P. Poprzez te spotkania, jak deklaruje,
…pragnie zachęcić do doskonalenia swoich umiejętności oraz realizowa-
nia własnych form fi lmowych.

Wstęp wolny!



Konkursy

 Do  lutego – zgłoszenia na KATAR Muzyka

Szeroka formuła Muzyki

Odbywający się od blisko trzech dekad fes  wal KATAR Muzyka
zmienia się, podobnie jak zmianom ulegają fascynacje muzyczne 
współczesnej młodzieży. W  roku do udziału w konkursie 
zapraszamy wszystkich młodych muzyków: śpiewających, rapujących, 
muzykujących, miksujących i tworzących beaty. Wystarczy do  lutego 

 r. przesłać nagrania demo trzech utworów i wypełnić zgłoszenie 
na stronie www.woak.torun.pl

W otwartej formule przeglądu mieszczą się m.in. zespoły rockowe, 
metalowe, twórcy nowej elektroniki, hip-hopu, techno, house’u,
neo-folku, indie-rocka i szeroko pojętej muzyki alternatywnej czy 
nowych brzmień. Jeśli jednak zgłosi się orkiestra dęta albo big-band
i nas zachwyci, również na KATAR-ze wystąpi – podkreśla Erwin Regosz, 
specjalista ds. muzyki w WOAK.

Zgodnie z regulaminem, Konfrontacje przebiegają dwuetapowo
– do koncertu fi nałowego, który odbędzie się  marca  r.
w ACKiS Od Nowa uczestnicy są kwalifi kowani na podstawie nagrań 
demo. Zgłaszać można się przez formularz na stronie internetowej
www.woak.torun.pl do  lutego. Na zwycięzców czekają nagrody 
fi nansowe o łącznej wartości ponad  złotych, a także realizacja 
teledysku i sesja fotografi czna. Nagrody dla uczestników koncertu 
fi nałowego przyznają nie tylko jurorzy. Od tego roku swojego faworyta 
wskaże również fes  walowa publiczność.

Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu od-
bywają się w czterech dziedzinach: muzyki, fi lmu, fotografi i i teatru. 
Najciekawsze fi lmy amatorskie i niezależne z regionu zaprezentowane 



będą  maja  r. w kinie w Centrum Sztuki Współczesnej
„Znaki Czasu” w Toruniu, ale zgłoszenia na fi lmowy KATAR
przyjmowane są do  kwietnia. Tematem tegorocznej edycji Kon-
frontacji w dziedzinie fotografi i hasło Poza obrazem. Prace należy 
nadsyłać do  maja r., wernisaż wystawy pokonkursowej połączo-
ny z ogłoszeniem wyników zaplanowany jest na  czerwca w Galerii 
Spotkań Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu.
W grudniu tradycyjnie odbędzie się przegląd teatralny. W tym roku 
miłośnicy Melpomeny spotkają się  grudnia w Akademickim Centrum 
Kultury i Sztuki Od Nowa w Toruniu, spektakle konkursowe należy 
zgłosić do  października  r.

Zgodnie z regulaminem, uczestnikami Konfrontacji mogą być 
osoby mieszkające, studiujące lub pracujące na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego, które  amatorsko zajmują się twórczością 
artystyczną. Udział we wszystkich przeglądach – zarówno dla widzów, 
jak i dla artystów – jest bezpłatny.

informacje szczegółowe na www.woak.torun.pl
opr. Kamil Hoff mann


