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SZANOWNI CZYTELNICY!

We wrześniowym Biuletynie Informacji Kulturalnej 
powracamy do kilku wydarzeń wakacyjnych. Piszemy 
o półkoloniach artystycznych Lato w teatrze Chodź 

pomarzyć!, które odbywały się w Wojewódzkim Ośrodku Animacji 
Kultury w Toruniu. Dofi nansowały je Instytut Teatralny im. Zbigniewa 
Raszewskiego w Warszawie i Samorząd Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. Edukację kulturalną z letnim wypoczynkiem dzieci
i młodzieży w całym województwie łączyły ośrodki kultury, organizując 
zabawy ze sztuką, spotkania. Odbywało się wiele imprez kulturalnych, 
prezentacji grup teatralnych, cyrkowych, koncertów.

Jak co roku inspirujący był włocławski Wakacyjny Fes  wal 
Teatrów zza Granicy. Piszemy o wystawie Sen o Nieszawie – obrazów, 
które artyści z sekcji plastycznej Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku malowali podczas wakacyjnego pleneru twórczego. Nieszawski 
plener był niejedyną inspirującą wakacyjną wyprawą osób amatorsko 
zajmujących się twórczością artystyczną w naszym regionie. Wakacje 
wreszcie były czasem, w którym swoje dokonania prezentowali twórcy 
z Toruńskich Spacerów Fotografi cznych i Okręgu Toruńskiego Polskiego 
Związku Fotografów Przyrody. 

Oczywiście, wakacyjnych zdarzeń i wydarzeń kulturalnych można 
by wskazać znacznie więcej. Chociaż lato już się kończy, pozostają 
doświadczenia zgromadzone podczas lektur, spotkań, wyjazdów
– i będą pożytkowane, choćby poprzez rozwijanie pomysłów i inspiracji,
w kolejnych miesiącach pracy, która w sferze kultury zawsze jest twórcza.

        Kamil Hoff mann
        Jerzy Rochowiak 



TWÓRCZE INTERAKCJE

\\ Kamil Hoff mann

Wspierajcie nas… Traktujcie nas 
poważnie… Bądźcie 
dla nas przykła-

dem… – takie między innymi oczekiwania sformułowały wobec do-
rosłych: rodziców, nauczycieli i opiekunów dzieci uczestniczące
w artystycznym projekcie Lato w teatrze – Chodź pomarzyć!, który
na początku wakacji zrealizował Wojewódzki Ośrodek Animacji Kul-
tury w Toruniu.

Wspólny list w formie planszy z postulatami został zaprezentowa-
ny podczas uroczystego zakończenia projektu. Jednak wcześniej 
publiczność – przede wszystkim rodzice i najbliżsi młodych artystów 
– obejrzała owoce dwutygodniowej przygody ze sztuką, jaką dla 
wszystkich uczestników niewątpliwie były półkolonie Lato w teatrze 
– Chodź pomarzyć! Na półgodzinne widowisko złożyły się układy break-
dance’owe w choreografi i Arona Ciesielskiego, cyrkowe triki i popisy 
akrobatyczne przygotowywane na zajęciach prowadzonych przez
Rafała Cendrowskiego oraz performans dźwiękowo-ruchowy, który 
powstał pod kierunkiem Laury Słabińskiej i Tomasza Cebo. Uczestnicy 
półkolonii uczestniczyli też w zajęciach jogi, które prowadziła Mira 
Weręgowska, tworzyli picture booki z Jagną Mazur, poznawali tajniki 
projektowania grafi cznego wraz z Agnieszką Dąbrowską, natomiast 
elementy public rela  ons – na zajęciach Magdaleny Jasińskiej i Agnieszki 
Zakrzewskiej. W czasie półkolonii powstał też fi lm autorstwa Jacka 
Banacha i obszerny fotoreportaż Karoliny Kai Kant. Kadrę instruktorską 
we wszystkich działaniach wspierali Dorota Bartnicka, Weronika 
Droszcz, Alicja Usowicz i Damian Droszcz.

Autorkami projektu były Agnieszka Zakrzewska i Magdalena 
Jasińska. Według ich koncepcji zajęcia odbywały się w siedmiu grupach



– i w siedmiu obszarach tematycznych zwanych kramami. Ponieważ
różne bywają zainteresowania i każdy chciałby inny talent rozwijać, 
uczestnicy wybierali dwa kramy, w których chcieliby się twórczo 
realizować. W niektórych działaniach artystycznych udział brały jed-
nak wszystkie dzieci; wspólne były też zajęcia jogi. Pod koniec każdego 
dnia zajęć dzieci spotykały się na radach marzeń. Podczas tych debat wy-
mieniały się refl eksjami i spostrzeżeniami dotyczącymi działań twór-
czych, emocji, przeżyć, ale też pomysłami na kolejne dni a nawet 
refl eksjami natury fi lozofi cznej.

Wszystkie te działania, nie tylko stricte artystyczne, ogniskowała 
osoba i – przede wszystkim – myśl Janusza Korczaka, wybitnego 
pedagoga i wychowawcy, który zmienił całkowicie postrzeganie dziecka 
w kulturze zachodniej. Za sprawą Korczaka podmiotowość dziecka
jest dziś oczywistością i nie podlega dyskusji, a zaledwie sto lat temu 
jego koncepcja była obrazoburczą rewolucją… Dziedzictwo Korczaka 
jako wiodący motyw projektu Lato w teatrze – Chodź pomarzyć! 
zaproponowała Agnieszka Zakrzewska. Ów „duchowy patronat”
w znacznym stopniu wpłynął na kształt warsztatów twórczych,
ale najsilniej obecny był podczas popołudniowych rad marzeń. Jak 
przyznaje Magdalena Jasińska, ich formuła została zainspirowana 
Korczakowskimi sejmami dzieci – spotkaniami całej społeczności 
prowadzonego przezeń domu dziecka. Podczas tych spotkań każdy 
mieszkaniec mógł się na równych prawach swobodnie wypowiedzieć, 
nie istniał bowiem podział na dorosłych i dzieci.

Właśnie w trakcie rad marzeń powstał plakat będący przesła-
niem do dorosłych. Razem z Dorotą Bartnicką zaproponowałyśmy 
dzieciom, żeby podczas fi nału wyraziły te wszystkie myśli, które się pod-
czas naszych popołudniowych spotkań pojawiły – mówi Magdalena
Jasińska. Na fi nałowe prezentacje zaproszeni zostali rodzice, opiekunowie 
i z pewnością była to doskonała okazja, żeby nie tylko przedstawić 
owoce działań twórczych, ale też jakąś konkretyzację dziecięcych debat 
o życiu, relacjach, emocjach, o sobie samych. Wszystkie decyzje, jaką
to przesłanie ma mieć formę, jaką ma zawierać treść podejmowały
same dzieci. Na początku prace miały spontaniczny charakter burzy 



mózgów, lecz same dzieci uznały, że trzeba dać każdemu szansę 
na wypowiedzenie własnego zdania. Postulaty zostały następnie 
uporządkowane: aby się nie powtarzały i miały w miarę jednolitą 
formę. Aby nie było wątpliwości, kto jest adresatem owych postulatów,
w samym środku plakatu znalazło się zawołanie: dorośli… Jak się
zdaje, niewielu z owych dorosłych przeszło obojętnie obok tego 
przesłania. Niektórzy zatrzymali się na chwilę, rzucili okiem, szli dalej, 
inni w skupieniu wczytywali się w kolejne postulaty.

Dwutygodniowe półkolonie artystyczne Lato w teatrze – Chodź 
pomarzyć! to oczywiście przede wszystkim przygoda ze sztuką
i różnymi dziedzinami twórczej aktywności, które umożliwiły dzieciom 
wszechstronny rozwój. Każda z form pobudzała kreatywność, 
rozwijała talent, oswajała z wieloma dyscyplinami współczesnej sztuki. 

Przesłanie od uczestników Lata w Teatrze – Chodź pomarzyć!



Niektóre dzieci po raz pierwszy spotkały się z takimi dziedzinami jak 
taniec, akrobatyka czy cyrk – zauważa Magdalena Jasińska. Dla innych 
ważnym doświadczeniem – oraz dużym przeżyciem – była możliwość 
występowania w radio, gdzie musiały odważnie formułować własne 
sądy i odpowiadać na podchwytliwe pytania dziennikarzy.

Najważniejszym osiągnięciem uczestników było jednak nauczenie
się współpracy, współdziałania i współodpowiedzialności za pozosta-
łych członków grupy. Podobnego zdania jest Magdalena Jasińska, która 
podkreśla, że wśród wielu umiejętności miękkich, które dzieci zdobyły, 
największy nacisk kładłaby właśnie na umiejętności interpersonalne.

W wypowiedziach uczestników często też pojawia się wyznanie,
że uczestnicząc w projekcie – a jednym z elementów był występ 
sceniczny – dzieci zyskały odwagę i uwierzyły w siebie. Przekonały 
się, że rzeczy, które wydają się im niemożliwe, są tak naprawdę w zasięgu
ich możliwości – dodaje Magdalena Jasińska. – Oczywiście pod warunkiem, 
że włożą wystarczająco dużo zaangażowania i energii. Tej wiary w siebie 
dostarczyły szczególnie zajęcia taneczne i cyrkowe.

Projekt Lato w teatrze – Chodź pomarzyć! odbył się w ramach 
ogólnopolskiego programu Lato w teatrze, o którym jego organizato-
rzy informują: LATO W TEATRZE to program Instytutu Teatralnego
im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, realizowany ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest 
popularyzowanie pedagogiki teatralnej. Program składa się z konkursu 
grantowego na realizację dwutygodniowych warsztatów artystycznych dla 
dzieci i młodzieży, szkoleń z zakresu pedagogiki teatru oraz artystyczno-
edukacyjnych projektów objazdowych w namiocie cyrkowym.

Projekt Lato w teatrze – Chodź pomarzyć! dofi nansowany był też
z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W tegorocznej . edycji programu Lato w teatrze dofi nansowanie 
Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie otrzymało 

 ośrodków z całej Polski:  organizacji pozarządowych i  samo-
rządowe instytucje kultury.



WŁOCŁAWSKIE TEATRALNE WAKACJE 
MŁODYCH POLAKÓW ZZA GRANICY

\\ Jerzy Rochowiak

Niezmiennie książka jest
b i l e t e m 
w s t ę p u 

na spektakle, które na scenie Teatru Impresaryjnego im. Włodzi-
mierza Gniazdowskiego we Włocławku prezentowali uczestnicy 
tegorocznego Wakacyjnego Fes  walu Teatrów Dziecięcych zza Gra-
nicy. Fes  wal od czternastu lat organizują Teatr i Dobrzyńsko-
Kujawskie Towarzystwo Kulturalne. W tym roku w Fes  walu, który 
rozpoczął się  czerwca i zakończył  lipca, wzięło udział osiem 
zespołów z Białorusi, Litwy i Ukrainy. Młodzi aktorzy pracujący w pol-
skich zespołach scenicznych za granicami kraju pokazali dziewięć 
przedstawień w różnych konwencjach, stylistykach i technikach. 

Włocławski Fes  wal jest nie tylko świętem teatru, ale i świętem 
polszczyzny. Właśnie w zespołach teatralnych młodzi Polacy za granicą 
doskonalą umiejętność pięknego mówienia w języku, który poznają
w domu, w szkole. Poprzez teatr poznają polskie tradycje, polską kul-
turę a książki, które przynoszą podczas Fes  walu włocławscy widzowie 
– często są to wydawnicze nowości – wzbogacają ich biblioteki.

Ludowy Dramatyczny Teatr My ze Lwowa zaprezentował
widowisko Coś, coś, coś… w reżyserii Walerego Sobetskiego. Zespół 
określił je w podtytule jako kompozycję asocjacyjną. Wystąpiły cztery 
aktorki: trzy w obcisłych białych trykotach, boso, czwarta w eleganckim 
popielatym surducie, czarnych spodniach, w butach na obcasach.
W konwencji wywiedzionej z pantomimy, teatru plastycznego dziew-
czyny przedstawiały impresje na tle slajdów: obrazów rozzielenionego 
parku, chmurnego nieba, kosmosu, trybów jakiejś maszyny… Podtytuł 
widowiska – o międzyludzkich relacjach, dążeniu do niezależności 
– odnosił się raczej do wrażeń, jakie wywołują kolejne sceny, aniżeli 



do konstrukcji spektaklu. Mnie Coś, coś, coś… kojarzyło się z trylogią 
Godfreya Reggio Qatsi. Wprawdzie fi lmy Koyaanisqatsi, Powaqqatsi
i Naqoyqatsi pokazują konkrety, zaś Coś, coś, coś… to kompozycja
złożona z impresji, jednak obrazy, sceny, sekwencje następują po sobie
w podobnym rytmie, wywołują podobny nastrój, skłaniają do podob-
nych refl eksji.

Do sztuki fi lmowej nawiązał Twardy Orzeszek z Wilna w widowisku 
Jak w starym kinie w reżyserii Diany Markiewicz i choreografi i
Walentyny Markiewicz. Zespół przywołał postać Charliego Chaplina, 
nawiązując do dwudziestolecia międzywojennego, atmosfery kina 
niemego i dźwiękowego, do planu fi lmowego i sali kinowej. W czte-

Teatr Akwarele z Grodna, Krawiec Niteczka. Fot. Jerzy Rochowiak



rech ustawionych na scenie mansjonach, pełniących też funkcję 
ekranów, pojawiały się postacie jakby wywoływane ze zdjęć z albu-
mu fotografi cznego, który przeglądała jedna z bohaterek spektaklu. 
Pośród reminiscencji była scena u fryzjera, były sceny ślubów, różno-
rakich miłych zdarzeń zderzonych ze scenami wojennymi… W przed-
stawieniu przyciągała uwagę starannie opracowana plastyka, zwła-
szcza kos  umy: pań w eleganckich sukniach, mężczyzn w garniturach, 
żołnierza w dopasowanym mundurze, kobiety, która z dzieckiem u-
ciekła przed nalotami lotniczymi, rannych wojaków… Młodzi aktorzy 
zadbali o plastykę ruchu, tańczyli, śpiewali… Jak w starym kinie 
było nostalgicznym przywołaniem przeszłości, w której po zdarze-

Teatr Twardy Orzeszek z Wilna, Jak w starym kinie. Fot. Jerzy Rochowiak



niach radosnych następowały tragiczne, stawały obok siebie postacie
z różnych miejsc…  

Teatr Akwarele z Polskiej Szkoły Społecznej im. Stefana Batorego 
w Grodnie pokazał Krawca Niteczkę według Kornela Makuszyńskiego 
w reżyserii Natalii Łojko. Nakryty obrusem stół, dwa krzesła, drabina 
i parasolki posłużyły zespołowi do pokazania przygód krawca pana 
Niteczki, który został królem, kiedy zaszył chmurę. Klarowna opo-
wieść ujmowała bezpośredniością młodych aktorów, ich staraniami
o prowadzenie narracji w sposób rytmiczny – w żywym tempie. 

Młode Listki z Witebska pokazały Czerwonego Kapturka Jana Brze-
chwy w reżyserii Neli Zajcowej. Znana bajka została odegrana ze swadą 
i humorem. Na ławeczce drzemała babcia, jej domek sugerował… 
obraz: namalowane okno. Prócz ławki wykorzystane zostały stolik

Teatr Twardy Orzeszek z Wilna, Jak w starym kinie. Fot. Jerzy Rochowiak



i krzesła. Dzieci były uroczo przyodziane. Na przykład szerokie berety, 
czerwone w białe plamy, podobne pelerynki narzucone na połączone
z białymi spodniami białe koszule z falbanami pod szyją nie po-
zostawiały wątpliwości, że to Muchomorki. Czerwona pelerynka
i czerwone nakrycie głowy to oczywiście tytułowy Czerwony
Kapturek. Nie mniej sugestywny był kos  um Wilka – w łapciach
z tkaniny, szarych szerokich spodniach, kamizeli obszytej sztucz-
nym futerkiem i pluszowej czapie-masce z uszami. Zdjąwszy w kuli-
sach czapkę i kamizelkę, narzuciwszy białą koszulę młody aktor 
przeobraził się w Gajowego – a rolę Wilka przejęła inna osoba.

Akcja toczyła się wartko. Aktorzy zadbali o żywe tempo, dzięki 
czemu ich wierszowany Czerwony Kapturek zdawał się dowcipną, nawet 
błyskotliwą opowiastką.

Młode Listki pokazały też e  udę sceniczną Płynie Wisła: o-
powiedziały o Polsce, o żeglowaniu od Babiej Góry przez Kraków, 
Sandomierz, Warszawę, Płock, Włocławek, Toruń, Bydgoszcz do 
Gdańska. Zapoznawały widzów z ciekawostkami na temat miast,
w których ich statek dobijał do portów. W zielonych pelerynach
dzieci odgrywały scenki na tle malowanej mapy Polski. 

Teatr Wesoła Szkoła z ukraińskiego Borysławia pokazał bajkę 
Wiole  y Piaseckiej O mądrej królewnie i smoku ze Złotej Góry w reżyserii 
Neli Gajdel. Dzieci w barwnych kos  umach grały na tle wyświetlanych 
na ekranie obrazów, zaznaczających miejsca akcji. Nie arogancki
i, jak się okazało, tchórzliwy Rycerz zdobył rękę królewny Eleonory, 
ale miły, pracowity Królewicz wędrujący incognito ze Smoczycą
Kasią. Czarownicom narąbał drew, napalił w piecu a Eleonorę zapewnił,
że Złotą Górę, złotą tylko z nazwy, zamieni w miejsce przyjazne 
ludziom…

Turgielska Grupa Teatralna z litewskich Turgieli przeniosła na scenę 
wiersz Wandy Chotomskiej Kurczę blade, rozbudowując utwór do 
rozmiarów dwudziestominutowego widowiska w reżyserii Magdaleny 
Klepki, scenografi i Anny Jurgielewicz, błyskotliwie korelując teksty 
z inscenizacją, z działaniami scenicznymi. Dzieci grały – mówiły, 
dialogowały, śpiewały, tańczyły – w pomysłowo zaprojektowanych 



Teatr Parafi alny z Woronowa, Żubry. Fot. Jerzy Rochowiak

kos  umach. Tytułowe kurczę wykluło się z wielkiego jajka. Na scenie 
pojawił się nie tylko rozkoszny żółty kurczaczek, ale i wielobarwny 
ptak, wraz z nim miś i wiele innych postaci. Brodaty dziadek, który 
kupił kurczę był zakłopotany, wręcz zatrwożony. Przedstawienie było 
rewią dowcipnych pomysłów scenicznych, wesołą zabawą. Świetnie 
przygotowane aktorsko dzieci były na scenie spontaniczne; bawiąc się, 
bawiły. Były ujmujące a spektakl się zdawał żywiołowy.   

Teatr Parafi alny z białoruskiego Woronowa działający przy kościele 
pod wezwaniem św. św. Apostołów Szymona i Judy wystawił komedię 
Żubry Andrzeja Dembończyka w reżyserii ks. Giennadija Romaszki.



Żubry to przedstawienie ku rozrywce i nauce: przy stole spotkali
się krewni, by zadecydować o spadku. W nadziei na zyski z farmy 
hodowlanej scedowali posiadłość na ciocię Martę. Ta zaś spieniężyła 
majątek i wyjechała do Buenos Aires. Pozostawiła rodzinę bez dachu 
nad głową.

Bawiły zabawne postacie i dowcipne dialogi. Za przestrogę przed 
łatwowiernością należy uznać nadmiar zaufania, jakim rodzina obdarzyła 
ciocię… Młodzi aktorzy udatnie odegrali swoje role, stopniowo odsłania-
jąc charaktery postaci. Żywo dialogowali, więc akcja biegła wartko. 
Żydowsko-polski Teatr Na Węglowej ze Lwowa w estradowym czy 

kabaretowym spektaklu U nas we Lwowie w reżyserii Tsjali Sobetskiej 
odwołał się do atmosfery miasta z okresu przedwojennego. Bohaterami 

Teatr Na Węglowej ze Lwowa, U nas we Lwowie. Fot. Jerzy Rochowiak



byli Żydzi, scenariusz został skomponowany ze skeczu Juliana Tuwima 
Mistyka fi nansów i szmoncesów oraz piosenki o pieniądzach… Tłem 
były cztery powiększenia secesyjnych plakatów, jakby rozwieszone 
feretrony. Aczkolwiek tematyka obrotu pieniędzmi – i ich braku – 
dominowała w przedstawieniu, to pojawiły się tu również zagadnienia 
obyczajowe. Wystąpiło czworo aktorów: chłopak i dziewczyna zagrali 

Teatr Młode Listki z Witebska, Czerwony Kapturek. Jerzy Rochowiak



dwóch ludzi interesów, dwie dziewczyny przeobraziły się w wytworne 
damy. Dialogowali przede wszystkim ludzie interesów, damy były z nimi 
w interakcji, przekonując, że świat to nie tylko pieniądze i biznes… 

Sprawnie prowadzonym żywym dialogom – w ruchu – i wywiedzionej 
z przedwojnia choreografi i spektakl zawdzięczał dynamikę. Poszczególne 
sceny były celnie puentowane. Przedstawienie bawiło, skłaniało też do 
refl eksji nad… elastycznym pojmowaniem uczciwości…  

Spektakle – w podziale na zespoły dziecięce i młodzieżowe
– oceniało jury w składzie: Katarzyna Anzorge, Jolanta Wołłejko
i autor tego tekstu. Jury przyznało w grupie młodszej pierwszą
nagrodę Turgielskiej Grupie Teatralnej za Kurczę blade, drugą nagrodę

Teatr Skene, Babcocha. Fot. Jerzy Rochowiak



Teatrowi Akwarele z Grodna za Krawca Niteczkę, wyróżniło
Teatr Parafi alny z Woronowa za Żubry. W grupie starszej jury na-
grodziło Teatr Twardy Orzeszek z Wilna za widowisko Jak w starym
kinie, wyróżniło Teatr na Węglowej za spektakl U nas we Lwowie.

Uczestnicy Fes  walu doskonalili umiejętności aktorskie podczas 
warsztatów, które prowadził Jan Polak. Uczyli się przede wszystkim 
interpretacji tekstu i dialogu scenicznego.

Podczas Fes  walu rozmawiali o teatrze, o Polsce. Ponieważ 
zespołami zajmowali się nie tylko organizatorzy, ale i wolon-
tariusze, często rówieśnicy gości zza granicy, zawiązywały się 
przyjaźnie.

Teatr Skene, Babcocha. Fot. Jerzy Rochowiak



Podczas wieczorów gospodarzy goście obejrzeli spektakl Teatru 
Ludzi Upartych Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej w reżyserii 
Jana Polaka, dwa spektakle Teatru Skene: Cwaniaczka II według Dzien-
nika cwaniaczka Jeff a Kinneya i Babcochę według Justyny Bednarek
w reżyserii Mieczysława Synakiewicza. Obejrzeli również fi lm Życie
to jest teatr o Teatrze Ludzi Upartych.  

Cwaniaczek II Teatru Skene był kontynuacją cieszącego się wielkim 
zainteresowaniem widzów Cwaniaczka. Nie mniejszym powodze-
niem cieszy się sceniczna opowieść o dobrotliwej czarownicy Babco-
sze, która zjawiła się tam, gdzie była potrzebna – we wsi Grajdołek. 
Dokonała tu wielu cudów, dzięki którym mieszkańcy Grajdołka stali
się lepsi dla siebie i innych.

Rozpadająca się stodoła, wygódka i inne zabudowania, wózek 
ze słomą, ławeczka, strach na wróble w ogródku to miejsce zdarzeń 
– Grajdołek, wieś, jakich wiele. I lokalna społeczność zdawała się nie 
różnić od innych. To, co tutaj się wydarzyło wraz z przybyciem Babco-
chy było niezwykłe: grajdołkowianie przemieniali się w zwierzęta, nawet
w owady, tańczyli do utraty tchu… Niepojęte było to, co się działo, 
ale ludzie poznawali siebie… W adaptacji Mieczysława Synakiewicza 
eksponowany był dowcip słowny i sytuacyjny. Sporo tu było czytelnych 
dla młodych widzów aluzji. Postacie, które kreowali aktorzy – dzieci, 
młodzież, dorośli – wydawały się nieoczywiste. Miały wiele przywar, ale 
po to w Grajdołku zjawiła się Babcocha, by się ich pozbyli.

Jak w innych spektaklach Mieczysława Synakiewicza, miłośnicy 
sztuki scenicznej tworzyli zgrany zespół. Reżyser skomponował urokliwe 
sceniczne obrazy, jasne i pogodne. Bawił, przekonując, że można się 
uśmiechać, że można zmieniać to, co jest nie takie, jak by się chciało.
Czy życzliwa ludziom czarownica jest konieczna, by zachodziły 
oczekiwane zmiany? A czy każda miejscowość to sceniczny Grajdołek?  

Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku 
zorganizował XIV Wakacyjny Fes  wal Teatrów Dziecięcych zza Granicy 
wespół z Dobrzyńsko-Kujawskim Towarzystwem Kulturalnym przy wspar-
ciu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędu Miasta Włocławek i wielu osób 
życzliwych dziecięcej twórczości scenicznej.



PROWINCJA. APPENDIX

\\ Jerzy Rochowiak

Prezentowana  od 
po-
ło-

wy marca w gmachu Zbiorów Sztuki włocławskiego Muzeum Ziemi 
Kujawskiej i Dobrzyńskiej wystawa Prowincja – powrót po  latach. Kolekcja 
prac pokonkursowych ( - ) cieszy się tak dużym powodzeniem, że 
została uzupełniona o dzieła, które wprawdzie nie zostały nagrodzone
i wyróżnione w konkursie, ale zakupione przez Muzeum lub po-
darowane przez autorów. Nowa odsłona ekspozycji odbyła się  czerw-
ca podczas Niedzieli na Zamczej.

Pośród pokazanych prac znalazły się rysunki Piotra Będkowskiego
z cyklu Powroty I. Artysta przedstawił ludzi pracy, którzy zapewne
w dzień wypłaty wyszli z autobusu, pewnie opodal wsi, i zmierzają
do domów; są pijani, niektórzy podtrzymywani czy wleczeni przez 
kolegów… Na rysunku Wojciecha Kołyszki Poniedziałek dwaj młodzi 
mężczyźni w garniturach i białych koszulach, jeszcze odświętni – 
niedzielni smętnie siedzą przy małej czarnej; na ścianie wisi portret 
pięknej aktorki, może ekspozycja ich erotycznych marzeń. W kadrze 
znaleźli się powszedni – codzienni kobieta w chustce i mężczyzna
w kaszkiecie, roboczym ubraniu. Robert Kurzaj litografi ami Dziel-
nice robotnicze demitologizuje partyjno-rządową propagandę o wspa-
niałym życiu klasy robotniczej w socjalistycznym państwie; można
by pomyśleć, że przedstawia przedwojenne dzielnice nędzy. Na obrazie 
Anny Jasińskiej-Maciuch grupy dzieci i dorosłych przyglądają się 



dymiącemu Ognisku. Tytuł obrazu Romana Galińskiego Na scenie życia, 
przemijanie dookreśla treść płótna: staruszka wyciąga przed siebie 
spracowane dłonie, w których trzyma modlitewnik i różaniec; szeroko 
otworzyła oczy, wydaje się przerażona… Janusz Nowierski na obrazie 
Ac  on Directe pokazał ludzi znęcających się nad człowiekiem otoczo-
nym bielą… To tajemniczy obraz: o przemocy, okrucieństwie, bez-
myślności, jakimś rozsierdzeniu grupy… Wojciech Kołyszko namalo-
wał Fasadę kamienicy. W otwartych okna przedstawił sceny z życia 
mieszkańców, ich portrety. Kobieta w ślubnej sukni położyła na kola-
nach bukiet kwiatów, mężczyzna i kobieta tańczą, kobieta przygląda
się sobie w lusterku, wyfi okowana dama czeka na klienta, dwóch 
mężczyzn dyskutuje, małżeństwo się kłóci… Sceny okienne układa-
ją się w opowieść o życiu niepięknych ludzi w niepięknym świecie…
A zarazem, gdy popatrzy się na obraz z oddalenia, można pomyśleć
o… ikonostasie. 

Obrazy dopełniające prace nagrodzone i wyróżnione w konkursach 
Prowincja siłą wyrazu wskazują na ponure zakątki peryferii. 

Uczestnicy Niedzieli na Zamczej nie tylko zapoznawali się z Prowincją 
po  latach – dopełnieniem, ale i brali udział w kiermaszu prac uczniów 
Szkoły Plastycznej we Włocławku zatytułowanym Młoda energia. 
Wymieniali się książkami o sztuce podczas Książkobrania: Sztuka
za sztukę.

Farbami emulsyjnymi na płótnie o wymiarach x  cm uczestni-
cy zdarzenia wspólnie malowali obraz Włocławek jak malowany – 
panoramę miasta widzianego z drugiego brzegu Wisły. By przygod-
nym malarzom nieco ułatwić zadanie, organizatorzy naszkicowali na 
płótnie rysunkowe podpowiedzi, niemniej dzieło jest zbiorową krea-
cją włocławian. Namalowane miasto zdaje się wielkie, radosne, 
ciekawe.

Dzieci podczas warsztatów Zabierz Zbiory Sztuki do domu wykony-
wały z papieru makiety gmachu będącego siedzibą tego działu 
włocławskiego Muzeum – spichrza przy ul. Zamczej. 

Uczestnicy Niedzieli na Zamczej obejrzeli fi lm Muzeum Utracone
o polskich dziełach sztuki, utraconych w czasie II wojny światowej. 



Przy wystawie Prowincja – powrót po  latach. Kolekcja prac  z lat 
–  odbywają się  interaktywne zajęcia z udziałem dzieci

Ubieranka, które prowadzi Kalina Ciesielska. Podczas warsztatów 
– informują organizatorzy – stajemy się projektantami mody lat 
osiemdziesiątych dwudziestego wieku. Dzieci otrzymują  szablon do wycię-
cia lalki z papieru, dla której samodzielnie projektują ubranko bądź
wycinają je z przygotowanego wzoru, następnie przyozdabiają, używając 
kolorowych papierów, wycinanek i bibuły.

Jak mówi kierująca świętującymi w tym roku trzydziestolecie 
Zbiorami Sztuki Krystyna Kotula, w gmachu eksponowane były 
obrazy najbardziej znanych malarzy polskich – Jana Matejki, Jacka Mal-
czewskiego, Aleksandra Gierymskiego, Józefa Chełmońskiego, tu po-
kazywane były najcenniejsze skarby diecezji włocławskiej, najważniej-
szy zabytek związany z miastem – Czara włocławska, tu swoje wystawy 
retrospektywne mieli najważniejsi artyści z Włocławka i regionu. W Zbio-
rach Sztuki na stałe prezentowane są rzeźby ceramiczne światowej sławy 
przedstawiciela art brut Stanisława Zagajewskiego i wybitnego twórcy 
polskiej secesji – Wacława Bębnowskiego.

Obraz uczestników Niedzieli na Zamczej, Włocławek jak malowany



LICZBA BOSKA PIOTRA PAPROCKIEGO

\\ Jerzy Rochowiak

Obrazy Piotra Paprockiego eksponowane 
na wystawach bydgoskiej grupy 
Refl eksjoniści czy Ogólnopolskie-

go Konkursu Malarskiego im. Teofi la Ociepki przyciągały uwagę 
odrębnością, która zaznaczała się w oryginalności, niekiedy niezwykło-
ści, przedstawianego świata, twórczej inwencji i wyobraźni artysty,
a także w biegłości posługiwania się środkami plastycznymi. Artysta po-
sługuje się nimi, aby wyrazić swoje odczucia, uzewnętrznić swój świat,
powiedzieć o sobie i swoim otoczeniu – aby się wypowiedzieć.

Z okazji dwudziestolecia twórczości Piotra Paprockiego w Salonie 
Hoff mann w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy
była prezentowana wystawa jego rysunków i prac malarskich Liczba 
boska.

Z wykształcenia elektronik, od młodości konsekwentnie budował swo-
ją osobowość – charakteryzuje artystę Katarzyna Wolska, która wraz
z Karoliną Drzycimską-Triebwasser aranżowała ekspozycję. – Odkrył 
malarstwo jako nową dziedzinę autokreacji na zajęciach w Warsztatach
Terapii Zajęciowej Stawowa. (…) Zafascynowanie sztuką Orientu (literatura, 
fi lozofi a, sztuki walki) wpłynęło na oryginalną formę plastyczną oraz 
tematykę jego twórczości. Katarzyna Wolska dodaje, że Piotr Paprocki
z plastyką zapozna-wał się pod kierunkiem Małgorzaty Gacy i Stanisława 
Stasiulewicza. 

Wystawę otwiera cykl dziesięciu obrazów Gesty Vo Quyen 
przedstawiających mężczyznę demonstrującego techniki tej wietnams-
kiej sztuki walki. Z cyklem koresponduje zestaw trzydziestu trzech 
rysunków Wygibasy przedstawiających dwoje ludzi podczas ćwiczeń 
gimnastycznych, zabaw. O ile obrazy są surowe w formie i kolorystyce, 
to rysunki można określić jako dekoracyjne.



Piotr Paprocki, z cyklu Gesty Vo Quyen

Piotr Paprocki, z cyklu Gesty Vo Quyen

Ćwiczący Vo Quyen pojawia 
się w wypełnieniu czarnego pół-
kola – części globu? – z którego 
wznosi się do góry stożkowa, 
rozszerzająca się ku górze, głowa 
bóstwa – Boga? – oraz żółty 
krzyż; wyżej są symbole i wzory 
matematyczne, postacie czy fi gu-
ry, wśród nich wąż z kocią gło-
wą… Nagromadzenie różnorakich 
znaków daje wiele możliwości od-
czytywania tego obrazu za-
tytułowanego Trójca – tryptyk 
Liczba boska. Być może ten obraz, 
podobnie jak Troisty, jest próbą 
wgłębienia się w tajemnice Trój-
cy Świętej. Kompozycje sprawiają 
wrażenie ilustracji wybranych 
fragmentów Pisma Świętego, 
połączonych z wyobrażeniami, 
skojarzeniami… Nieoczywista jest
Maria: zatroskana, może bez-
radna, spoglądająca przed siebie, 
zamknięta w świętości kapliczki 
bądź ołtarzowej wnęki czy wła-
śnie wyobrażeń, a z dołu 
malutki Jezus wyciąga do niej 
rozwarte ramiona, jakby chciał 
ją przekonać, że nie powinna 
się martwić… Religijnych treści
można dopatrywać się w Mojej 
miłości.

Odświętnie ubrani chłopak
i dziewczyna w białych koszulach 



tańczą na niebieskim okrągłym 
podeście w otoczeniu stworów-
tworów, przedmiotów, fragmen-
tów krajobrazów. Jasne, wyrazi-
ste kolory Nastrojów tchną pogodą, 
jednak zagęszczenie na płótnie 
niepokoi…

Na wystawie znalazły się 
obrazy mające związek z muzy-
ką, jakby próby uchwycenia 
środkami plastycznymi dźwię-
ków: na jasnozielonym tle białe
znaki wywiedzione z geometrii: 
Akustyka próżni, Brzmienia prze-
zroczystości, Nieoczekiwana pauza, 
Totalny bezruch. Te obrazy różnią 
się od pozostałych skromnością
i klarownością kompozycji, prosto-
tą. Takie obrazy jak Przychyle-
nie się swoją pochyłością mogą 
kojarzyć się z japońskimi 
drzeworytami. 

Ilustracyjny charakter mają 
Moje tai chi, Pejzaż górski, Wojow-
nik, Jeździec. Utrzymane w ciepłej 
kolorystyce, odsłaniają jasną
stronę świata. 

Obrazy Piotra Paprockiego 
eksponowane na wystawie Liczba 
boska są różnorodne. Odsłania-
ją szeroki zakres artystycznych 
zainteresowań rysownika i mala-
rza. Są tu kompozycje proste, 
wręcz surowe, i złożone, łączące 

Piotr Paprocki, z cyklu Gesty Vo Quyen

Piotr Paprocki, z cyklu Gesty Vo Quyen



Piotr Paprocki, z cyklu Gesty Vo Quyen

Piotr Paprocki, Trójca – tryptyk Liczba boska

kilka i większą liczbę kolorów, 
symultaniczne, bezpośrednio od-
noszące się do świata spoza 
obrazów, do inspiracji oraz 
metaforyczne i symboliczne… 
Wydaje się, że artystę zajmują 
raczej nie problemy plastyczne
a problemy świata, który 
przedstawia, o którym opowiada 
kreskami i plamami. Pomimo 
zróżnicowania obrazów, Liczba 
boska jest spójnym zestawem prac, 
nie jednolitych, ale połączonych 
formą, sposobem kształtowania 
rzeczywistości plastycznej.

Szerokie zainteresowania artys-
tyczne – zauważa Katarzyna
Wolska – pozwalają Piotrowi 
Paprockiemu przeżywać codzien-
ność w aurze szlachetnych idei, 
kontemplacji i dobrej energii. Waż-
ną częścią codzienności jest dla 
niego uprawianie malarstwa. 
Sztuka dwudziestego wieku – do-
daje Katarzyna Wolska – wy-
tyczyła wiele śmiałych, bez-
pośrednich dróg wielu twórcom 
spontanicznym, do których Piotr 
należy. Artysta łączy spontanicz-
ność z refl eksją; kompozycje 
są spójne, wydają się rzetelnie 
przemyślane, choć pewnie ich 
formę autor kształtuje pod 
wpływem chwili, intuicyjnie.



Piotr Paprocki, Nastroje



Piotr Paprocki, Troisty



Piotr Paprocki, z cyklu Wygibasy



Piotr Paprocki, z cyklu Wygibasy



Piotr Paprocki, z cyklu Wygibasy



Piotr Paprocki, Moja miłość



Piotr Paprocki, Przychylenie się swoją pochyłością



NIESZAWA WYOBRAŻONA

\\ Kamil Hoff mann

Tradycyjnie po zakończeniu 
roku akademic-
kiego słuchacze 

sekcji plastycznej Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (z IV gru-
py) kilka wakacyjnych dni spędzili na plenerze malarskim, którego owoce 
w lipcu prezentowane były w toruńskiej Bibliotece Pedagogicznej 
im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej. Jak sugeruje tytuł ekspozycji: 
Sen o Nieszawie, miejscem twórczej pracy była – nie pierwszy już 
raz – Nieszawa. O ile jednak podczas wcześniejszych pobytów w tej 
nadwiślańskiej miejscowości powstawały głównie pejzaże, obrazy 
ukazujące piękno okolicy, tak tym razem za namową Wojciecha
Ociesy – opiekuna artystycznego IV grupy, plenerowicze w więk-
szym stopniu niż dotąd uruchomili swoją wyobraźnię. Zadanym 
przez Wojciecha Ociesę tematem pleneru były spisane przez Jerzego 
Zyglarskiego Nieszawskie baśnie wiślane. Chociaż książka ta nie jest 
białym krukiem, trudno wymagać od każdej osoby odwiedzającej 
wystawę znajomości nieszawskich legend. Na szczęście obrazy można 
z powodzeniem oglądać w szerokim kontekście, bez odnoszenia się 
wprost do tekstów literackich. Z pewnością autorzy prac inspirowali
się legendami, lecz trudno o prezentowanych obrazach powiedzieć,
że są to wyłącznie ilustracje. Owszem, ukazane przez artystów sytua-
cje odnoszą się do konkretnych postaci, zjawisk i  wydarzeń z legend, 
lecz prace mają na tyle uniwersalny charakter, że zaciekawiają i intry-
gują niezależnie od baśniowego kontekstu.



Ponieważ leżąca na uboczu głównych szlaków turystycznych
Nieszawa jest miejscem wyjątkowej urody, dla niektórych główną 
inspiracją nadal są malownicze krajobrazy miasta i okolic. Impresję Nie-
szawa nocą pokazała Ewa Wocalewska. Autorka wiernie oddała
kolorystykę chmur odbijających ostatnie refl eksy słońca na zmierzcha-
jącym niebie. Dynamikę chmur równoważy umieszczona w mocnym 
punkcie kompozycji statyczna bryła kościoła, dzięki czemu obraz nabie-
ra charakteru kontemplacyjnego. Zupełnie inaczej nieszawskie uliczki 
pokazała Elżbieta Sylwestrowicz. W prostym, pospiesznym szkicu, bar-
dziej rysunkowym niż malarskim, nakreśliła kilka kamienic. Przed-
stawiony pejzaż miejski został zaledwie zasugerowany, ale dzięki temu 
jeszcze bardziej wyrazisty stał się charakter przedstawionych budowli. 
Nieszawskie kamienice są niewysokie, zaledwie dwukondygnacyjne, 
zaś ich nieco przysadziste bryły bardzo różnią się od budynków
w tak nieodległym przecież Toruniu. Sugestywna praca Elżbiety 
Sylwestrowicz Nieszawa jest może być malarską notatką, punktem 
wyjścia do bardziej złożonej formy, ale z powodzeniem można ów obraz 
(czy rysunek…) traktować jako samodzielną i skończoną realizację.

Najchętniej podejmowanym tematem była legenda Dwie żaby, któ-
rej bohaterką jest księżniczka Rybienka – córka królowej Wisły. 
Czarownik Rudryk zamienił ją w żabę, chcąc w ten sposób zmusić 
do małżeństwa. Rybienka dopóty będzie żabą, dopóki nie przyj-
mie oświadczyn Rudryka. Poruszeni tragedią nieszawscy rybacy
z pomocą wróżki ukarali czarownika, którego także zamienili
w żabę. Cztery razy w roku jedna z żab prosi (ludzkim głosem rzecz
jasna) drugą o rękę i za każdym razem spotyka się z odmową.

Wiele autorek i autorów malując swoje wyobrażenie tej historii, 
osadziło baśniowe motywy w nieszawskim antoureage’u. Niemal 
onirycznego klimatu nabiera nadwiślańskie miasteczko w wizji Alicji 
Kolańskiej. Na obrazie Dwie żaby fasady kamieniczek tracą swój
statyczny charakter, niemal ożywają, przybierając dowcipne 
pozy. Stojące z boku żaby sprawiają wrażenie zakłopotanych tym
widokiem. Pomimo zimnej palety barw obraz emanuje pozytywnym 
nastrojem.



Dynamiczne, ekspresyjne są Dwie żaby Mirki Szopy. Na wielo-
barwnym, jaskrawym tle trudno odnaleźć w pierwszej chwili tytuło-
we płazy. Zwierzęta znane z umiejętności wtapiania się w tło, również 
w artystycznej interpretacji autorki posługują się mimikrą. Tym razem 
jednak przyjmują nie kolory ziemi, lecz nasycone odcienie ultra-
maryny i błękitu, gdyż w takich „okolicznościach przyrody” zostały 
namalowane.

Inaczej zakamufl ował tytułowe Dwie żaby Jerzy Milewski. Jego 
kubistyczny, bliski w gruncie rzeczy abstrakcji geometrycznej obraz 
intryguje formą. Kompozycja jest bardzo zwarta i uporządkowana, 
poszczególne fi gury – przeważają trójkąty ostrokątne i trapezy – wchodzą 
ze sobą w kolorystyczne relacje. Od wielobarwnego tła wyraziście 
odcinają się zielone formy sugerujące właśnie dwie żaby. Chociaż 
nie znając tytułu można by owe fi gury zupełnie inaczej odczytywać. 
Obraz Jerzego Milewskiego jest bowiem przykładem ciekawego eks-
perymentu formalnego, któremu można przypisywać różne znaczenia, 
można też nie przypisywać żadnych i po prostu delektować się malarską 
inwencją autora, nieoczywistością rozwiązań plastycznych.

Połączeniem dwóch konwencji jest praca Urszuli Szymkowiak
Dwie żaby. Wbrew tytułowi na abstrakcyjnym tle zobaczyć można tylko 
jedno zwierzę, a raczej jedynie jego cień. Centralną część obrazu wy-
pełnia realistycznie i wiernie oddany zarys rzekotki o charakterystycz-
nych – pozbawionych błon pławnych – palcach, którą podglądamy
w trakcie żmudnej wspinaczki. Zgeometryzowane tło w dwojaki 
sposób stanowi kompozycyjną przeciwwagę dla żaby. Z jednej 
strony abstrakcyjne, całkowicie amorfi czne tło jest wieloznaczne
w przeciwieństwie do oczywistego kształtu, jakim jest cień płaza.
Z drugiej zaś, fi gury w tle układają się w strukturę tak dynamiczną,
że wywołują złudzenie ruchu.

Jeszcze inną, na poły fi guratywną, na poły zgeometryzowaną for-
mę nadała pracy zatytułowanej – a jakże! – Dwie żaby Urszula Macak. 
Autorka swoje bohaterki istotnie uschematyzowała, chociaż nadal 
bez trudu można rozpoznać kształty żab. Natomiast tło oraz całe 
otoczenie zwierząt utrzymane są w konwencji abstrakcyjnej. Oczywiście



w wielobarwnych plamach można się doszukiwać zarysów sitowia.
Za łodygi trzcin można uznać znajdujące się na pierwszym planie 
czarne kreski, ale rozpatrując te linie w kontekście całej kompozycji, 
można je traktować jako pozbawiony znaczenia i pierwowzoru element 
plastyczny.

Ascetyczną formę swojej kompozycji Dwie żaby nadała Mirka 
Furmaniuk. Na pierwszym planie autorka umieściła sylwetki trzech 
płazów. Dwie żaby siedzą na kamieniu na wprost widza, spoglądając 
nań wręcz wyzywająco: na przedzie mała, większa z tyłu za nią, w pozie, 
jakby chciała tę mniejszą objąć, przytulić. Obok przysiadła trzecia żaba, 
którą oglądamy z profi lu. Pokazane przez Mirkę Furmaniuk płazy zdają 
się być najbardziej zantropomorfi zowanymi żabami na całej wystawie. 
Dobitnie zasugerowana emocjonalność, pokazanie relacji społecz-
nych i więzi emocjonalnych między zwierzętami powodują, że praca 
nabiera charakteru ilustracyjnego. Efekt ilustracyjności wzmacnia 
schematycznie ujęte tło obrazu: trzy barwne pasy: zielony, bordowy
i pomarańczowy.

W pewnym sensie konwencja ilustracji zainspirowała również Boże-
nę Refl ińską. Jej wersja Dwóch żab to rodzaj swoistej intertekstualnej 
zabawy, gdyż bohaterce nieszawskiej legendy w miejsce żyjącego na 
Wiśle i z Wisły rybaka towarzyszy Koziołek Matołek – bohater stworzony 
przez bywającego czasem w Nieszawie Kornela Makuszyńskiego.

Realistycznie całą grupę żab pokazała Barbara Jarzębska. Chociaż
nie tylko znajdujące się na pierwszym planie zwierzęta przyciągają 
uwagę. Osią kompozycji obrazu Dwie żaby są wiślane brzegi, które 
odcinają ciemnogranatowy nurt od jasnego, rozgrzanego na słońcu 
piasku. Można odnieść wrażenie, że żaby są jedynie pretekstem do 
pokazania piękna Wisły, która w okolicach Nieszawy zachwyca swoim 
majestatem.

Chociaż wystawę zdominowała legenda o żabach, niektórzy 
autorzy sięgali również po opowieść opisującą historię nad-
wiślańskiego kamienia – dużej kuli znajdującej się na nieszawskich 
bulwarach przy zjeździe do przeprawy promowej. Według legendy 
w kamień zamienieni zostali rycerze polscy, którzy w  roku



siali zwątpienie i defetyzm w oddziałach zmierzających na wyprawę 
przeciw Zakonowi. W innej wersji to Krzyżacy – z pomocą czarno-
księżnika – unieszkodliwili w ten sposób najodważniejszych i naj-
bardziej bitnych polskich wojów.

Wyjątkowo interesująca jest praca Jerzego Milewskiego Tajemniczy 
kamień. W wizji autora ciemnoszara kula wyznacza granicę między 
dwiema przestrzeniami, sytuacjami barwnymi: jaskrawym pomarańczem 
i jasną, wręcz pastelowo subtelną zielenią. Napięcie powstałe
z kontrastu barw i walorów jest kanalizowane przez wyraziste 
przedstawienie tytułowego kamienia. Wśród innych prac inspirowa-
nych legendą o Wiślanym kamieniu uwagę przyciąga też impresja Ewy 
Wocalewskiej oraz wieloznaczna abstrakcja Mirki Furmaniuk.

Wystawa udowodniła, że każdą opowieść można odczytać na wiele 
różnych sposobów i w konsekwencji na wiele sposobów namalować 
jej wyobrażenie, twórczą interpretację czy plastyczne przedstawienie. 
Wystawa Sen o Nieszawie dowodzi, że twórcy skupieni w sekcji plastycz-
nej TUTW, w grupie IV ze swobodą wykorzystują możliwości, które 
stwarza medium malarstwa. W wyobraźni autorów zrodziły się obrazy 
intrygujące i przyciągające uwagę. O tym, jak różnymi ścieżkami
biegną skojarzenia i imaginacje autorów świadczy różnorodność 
ekspozycji: obrazy inspirowane tym samym tekstem są tak bardzo 
różne!



SOWA, MĄDRA GŁOWA

\\ Jerzy Rochowiak

Inspiracją wystawy Sowy, sówki, 
sóweczki eksponowanej 
w Galerii i Ośrodku 

Plastycznej Twórczości Dziecka był przypadający na  sierpnia 
Międzynarodowy Dzień Sowy. Pokazanych zostało dwieście rysunków, 
grafi k, prac malarskich w różnych technikach autorstwa dzieci i mło-
dzieży niemal z całego świata. Wielka liczba eksponowanych dzieł 
młodych artystów dowodzi, że sowy ich ciekawią i inspirują twórczo. 

Otwierało wystawę przedstawienie sowiej rodziny: mama, tato
i wyrośnięte pisklę siedząc na gałęzi, o czymś debatowali, może o coś
się spierali. Wielu młodych plastyków postrzega sowy jako ptaki rodzin-
ne i towarzyskie: we dwie, trzy, albo i w liczniejszym gronie
z zaciekawieniem i uwagą przypatrywały się światu. Na jednym z obra-
zów mama sowa karmiła pisklęta, na innym sówka w ogrodzie
gawędziła z dziewczynką… Pokazane zostały też sowy w locie.

Młodzi twórcy przedstawiali sowy żyjące gromadnie, ale przewa-
żały portrety sów samotniczek. Wydawać się mogło, że pozowały
do obrazów, złożywszy skrzydła, podniósłszy głowy, otworzywszy 
oczy. I nocą, i za dnia siedziały i patrzyły, zawsze z ciekawością. Zawsze 
sprawiały wrażenie ptaków – czy może postaci – mądrych. O niejed-
nej można by powiedzieć, że jest uczona, o niektórych, że chcą
uczyć… Cechuje je powaga, ale są też skore do zabawy.

Większość pokazywanych sów żyje pośród drzew: w lesie, parku. 
Niektóre są jednak ptakami miejskimi.



Fragment obrazu Niny Machovej ze Słowacji 

Na rysunkach i grafi -
kach sowy jaśniały na tle
czerni czy ciemnej szaro-
ści. Na obrazach z oto-
czenia wyodrębniało je 
stonowane upierzenie. By-
ły też sowy bardzo kolo-
rowe, jakby mozaikowe. 
Niemal wszystkie miały 
duże oczy. 

Każda przedstawiona 
sowa była zagadkowa, 
niektóre zdawały się skry-
wać tajemnicę. Zapewne 
wielu autorów widziało 
sowę w jej środowisku, 
ale niektórzy pewnie zna-
ją tego ptaka z ilustracji,
z lektur, ze słyszenia. 
Patrząc na przedstawione 
sowy, trudno było nie 
pomyśleć o przysłowiach 
o sowach, o sowach bohaterkach bajek, baśni, mitów.

Wystawę Sowy, sówki, sóweczki można było oglądać w wakacje
i na początku roku szkolnego. W wakacje ekspozycja mogła zachę-
cać młodych ludzi do nocnych wypraw i spojrzeń w korony drzew,
na dachy, kominy, by zobaczyć puchacza, puszczyka, płomykówkę.
Po powrocie do szkoły oglądający mogli dostrzec w sowie symbol 
wiedzy i mądrości.



ŚRÓDZIEMNOMORSKIE IMPRESJE

\\ Jerzy Rochowiak

Na wakacyjnej wystawie Śródziemnomorskie impresje
w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka
w Toruniu były pokazywane obrazy młodych artystów

z Cypru, Grecji i Włoch. Dominowały prace malarskie w różnych 
technikach, ale pokazane zostały też kolaże, rysunki i grafi ki. Łączy 
je pogodny nastrój oraz bogata kolorystyka. Podkreśla ją kilka 
monochromatycznych grafi k.

Młodzi autorzy pokazują barwny świat. Oczywista jest żywa 
kolorystyka bujnej roślinności, zwłaszcza kwiatów, przyjmujących cza-
sem formy bliskie abstrakcji. Kolorowe są domy, ubrania ludzi. Śród-
ziemnomorskie światło nadaje pokazanym przestrzeniom nastrój, w któ-
rym wszystko, co ogrania spojrzenie jest miłe. Świat jest tu przyjazny 
ludziom, ludzie otoczeniu i sobie nawzajem.  

Młodzi artyści spoglądają na morze, nabrzeża, ogrody, pola, a także 
miasta. Pokazują nowoczesne osiedla, wesoło pomalowane domy, place 
budowy.

Weseli są pracujący ludzie – murarze, rolnicy, ogrodnicy, sadownicy, 
rybacy. Naturalnie, weseli są ci, którzy zażywają kąpieli, bawią się, prze-
chadzają. Lubią muzykę, śpiew, taniec. Podobają im się przebierańcy, 
kuglarze. 

Uwagę dzieci i młodzieży przyciągają zabawy, także z udziałem grup 
folklorystycznych. Widać, że dla autorów obrazów ważne są rodzime 
tradycje. Rysując i malując, opowiadają o kulturze ludowej. Nawiązują 
do ożywiającej wyobraźnię mitologii, do starożytności. Jest na przykład 
scena z wyścigów rydwanów na hipodromie.  



Pośród kolorów i ludzi, dla których ważna jest radość życia, nawet 
nieszczęśliwy wypadek na drodze czy morska burza wydają się nie-
groźne… Przestraszyć się można jedynie bes  i, którą ktoś dostrzegł
w zaroślach. 

Śródziemnomorskie impresje ogląda się jak zaproszenie do świata,
w którym przed wiekami kształtowała się kultura europejska a dziś 
słońce zachodzi tylko po to, żeby ziemię cieszyło światło księżyca. Ten 
świat wydaje się bajkowy. Tak widzą go dzieci i młodzież.

Fragment obrazu Athinoula Christou z Cypru



TORUŃ ZE STU RÓŻNYCH PERSPEKTYW

\\ Kamil Hoff mann

Podczas wakacji w Centrum Kultury 
Dwór Artusa w Toruniu można 
było oglądać wystawę  razy 

Toruń, którą przygotowali członkowie i współpracownicy grupy Toruńs-
kie Spacery Fotografi czne. Jak sugeruje tytuł, na ekspozycję złożyło
się sto fotografi i, których bohaterem, tłem, tematem i motywem 
przewodnim był współczesny Toruń. Przedsięwzięcie wpisało się
w obchody stulecia odzyskania niepodległości, których toruńska 
kulminacja przypadnie na styczeń roku , chociaż – jak zaznaczają 
organizatorzy – nie jest to jedyna konotacja liczby sto; jest ich więcej, 
np. setny spacer zorganizowany prze stowarzyszenie Toruńskie Spacery 
Fotografi czne.

Wystawa  razy Toruń jest owocem akcji, którą wymyśliła 
Małgorzata Kos. Pocięła ona plan Torunia – niczym puzzle – na sto 
fragmentów. Każdy z uczestników projektu losował jeden wycinek.
Jak pisze Małgorzata Kos, zadanie uczestnika projektu polegało na 
ukazaniu tego obszaru… jako niezwykły i warty głębszego poznania
kawałek miasta. Zdradzając kulisy pracy nad przygotowaniem eks-
pozycji, mówiła zaś: Każda mapka to wiele zdjęć zrobionych czasem podczas 
jednego spaceru, czasem dwóch, trzech, nawet czterech… Następnie 
autorzy wybierali dwadzieścia najlepszych kadrów, które prezentowali 
pozostałym uczestnikom projektu na portalu społecznościowym. 
Ostatecznie na wystawę trafi ało jedno zdjęcie, wybrane przez 
organizatorów.



Zarówno przedstawiciele stowarzyszenia, jak i Łukasz Wudarski, 
dyrektor Centrum Kultury Dwór Artusa, stwierdzili podczas wernisażu, 
że nie da się całego Torunia pokazać na zaledwie stu zdjęciach. I tysiąc 
byłoby mało… – mówił Wudarski. Jednak na przekór tym zapewnieniom 
– które można potraktować jako wyraz skromności – wystawa w istocie 
pokazała Toruń całościowo. Oczywiście, nie wyczerpała tematu, bo bez 
względu na liczbę zdjęć zawsze znajdzie się obiekt czy ujęcie, którego 
brakuje. Z pewnością widzowie oglądający prace składające się na 
prezentację  razy Toruń mogli wczuć się w klimat miasta, poznać 
jego zróżnicowany i niepowtarzalny charakter. Toruń oglądany oczami 
uczestników Spacerów jawi się jako miasto sprzeczności. Z jednej strony 
typowe miasto północnoeuropejskie, w którym wielowiekowa tradycja 
spotyka się ze współczesnością, a tkankę miejską tworzy harmonijne 
połączenie ulic, budynków i przyrody. Z drugiej zaś strony większość 
prac podkreślała wyjątkowość Torunia, jego unikalny, wynikający
z położenia na mapie, charakter, który współtworzą tradycje kupieckie 
i militarne.

To szczególne napięcie, opozycja między typowością i unikalnością 
stało się osią fotografi cznej opowieści o mieście, którą wspólnie stworzyli 
autorzy związani z Toruńskimi Spacerami Fotografi cznymi. Oczywiście 
każda z tych stu osób inaczej potraktowała zadanie, zresztą jednym
z założeń było pozostawienie autorom pełnej swobody twórczej
w zakresie tematu, techniki, formy plastycznej oraz  stylistyki zdjęć. 
Niektórzy portretowali spotkane osoby: mieszkańców i przechodniów, 
podglądali z boku wędrowców i turystów, towarzyszyli z aparatem 
torunianom przy pracy i w trakcie zabawy, odpoczynku. Niekiedy sylwetki 
pojawiających się w kadrze ludzi są bardziej suges  ą niż obrazem, ale 
zawsze w istotny sposób porządkują kompozycję. Na przeciwnym 
biegunie sytuują się fotografi e konstruktywistyczne oraz abstrakcyjne. 
Ponieważ obrazy te pozbawione są dosłowności, pełnią w opowieści
o Toruniu inną funkcję: poruszają wyobraźnię, zachęcają do poszukiwa-
nia w otoczeniu zjawisk intrygujących i zaskakujących pod względem 
formy plastycznej. Wszak dbałość o estetykę i uporządkowana
aranżacja przestrzeni miejskiej cechuje torunian już od XIII wieku.



Trzecią, najobszerniejszą grupę stanowią zdjęcia pokazujące, 
zgodnie z intencją Małgorzaty Kos, pomysłodawczyni projektu, różne 
zakątki miasta. Oglądając te fotografi e, można odnieść wrażenie, że 
większość autorów wcieliła się na chwilę, czasem trochę dłuższą, 
w rolę turysty, który spogląda na miasto tak, jakby oglądał je po raz 
pierwszy: z zadziwieniem i zaskoczeniem. Dzięki temu mogły powstać 
zdjęcia niebanalne, odkrywające w Toruniu nowe tematy lub pokazujące
w nieoczywistej formie obiekty najbardziej znane. Oczywiście autorów 
prac prezentowanych na wystawie  razy Toruń wiele od turystów 
różni. Wydaje się, że każdą fotografi ę można potraktować jako swoiste 
zwieńczenie procesu kontemplacji, przyglądania się i przebywania 
w danej przestrzeni. Nie ma tu doraźności, pospiesznego czy przy-
padkowego wyboru kadru. Wszystkie elementy kompozycji idealnie 
współgrają, tworzą nie tylko przekonujący obraz, lecz również tak samo 
przekonującą opowieść o mieście. Można chyba zaryzykować tezę, że 
jest to opowieść o ukochanym mieście, gdyż – jak przyznał podczas 
wernisażu wystawy Zbigniew Filipiak, prezes stowarzyszenia: zdjęcia
te wyrażają nasze osobiste przywiązanie do naszego miasta.

Konsekwencją takiego podejścia jest też stosunek autorów do 
podejmowanego tematu. Każdy starał się odnaleźć „własny sposób na 
Toruń”, dzięki czemu wśród stu zdjęć nie ma dwóch podobnych albo 
wykorzystujących podobny koncept prac. Mimo to fotografujący unikali 
eksperymentów formalnych, starali się przede wszystkim pokazać Toruń. 
Pokazali miasto w sposób zaskakujący i nieoczywisty, cały czas mając
na uwadze ideę projektu: …zobaczyć Toruń z innej perspektywy.



FOTOGRAFICZNO PRZYRODNICZE FASCYNACJE

\\ Jerzy Rochowiak

Na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego w Toruniu – siedziby 
toruńskiego Muzeum Okręgowego – w sierpniu była 
eksponowana wystawa fotogramów twórców zrzeszo-

nych w Okręgu Toruńskim Związku Polskich Fotografów Przyrody Przyro-
da światłem malowana. Tematyka pokazywanych zdjęć obejmowała 
pejzaże oraz portrety roślin i zwierząt, ujmowanych najczęściej w cieka-
wych sytuacjach, gdy działo się coś niezwykłego. 

Tytuł wystawy należy odnieść przede wszystkim do fotogramów 
przedstawiających krajobraz. Kadrowane widoki zawdzięczają nie-
zwykłość, zwłaszcza kolorystyczną, światłu słonecznemu. Zachód 
słońca nad Doliną Wisły Dariusza Łenskiego zdaje się świetlną orgią: 
pod niebieskimi chmurami rozciągają się pasma pomarańczowe,
żółte – i odbijają się w wodzie… Kolory nachodzą na siebie, roz-
chodzą się, przenikają… Obraz jest pogodny, jednak wzbudza nie-
pokój, może z powodu dynamiki, nieokreśloności… Sfotografowane 
zjawisko można  określić jako barwne wydarzenie, podobnie jak Świt 

.  Piotra Olkiewicza: widok na piaski skarpy, poszarzałe kępy traw, 
pasma drzew w dali; na tle błękitnego nieba złoci się, żółci słońce… 
Ciemne zielenie, brązy, szarości dominują w widoku Drwęcy Michała 
Fabiszewskiego. Radosny się wydaje Poranek w lesie olchowym Andrzeja 
Składanowskiego: kompozycję tworzą ciemne pnie, zielone liście, 
jasnozielone światło w prześwicie… Polny krajobraz i Rzeczkę wśród
pól sfotografowała – z góry: może z paralotni, może z drona – Magdalena 
Majewska. Zdjęcie pierwsze zaciekawia zgeometryzowaniem krajo-
brazu, drugie można by uznać za szkic mapy. 

Sylwetki bezlistnych drzew, przed nimi pasmo oszronionych trzcin 
czy krzewów, na horyzoncie ciemny pas lasu, nad nim żółtawe pasma 



i granatowe smugi na purpurowym niebie, zabarwiające u dołu jezioro 
czy rzekę. W tym uporządkowanym kolorystycznie grudniowym pejzażu 
lecą w kluczu gęsi – to Czerwona eskadra Łukasz Gwiździela. Dla Janusza 
Kępy pretekstem do malarskiego przedstawienia krajobrazu były Lecące 
żurawie – na tle pomarańczowego nieba, tak ubarwionego, że pomimo 
niejednakowego odcienia koloru na płaszczyźnie wydaje się płaskie.

Egzotyczną urodą zaleca się Obuwik Mirosława Koteckiego – roślina 
z rodziny storczykowatych. Subtelnością urzekają Dmuchawce Mariana 
Strześniewskiego, Pierwiosnek Mirosława Klateckiego. Wykorzystując 
efekt bokeh, Liliana Cieszyńska znalazła koncept dla zaciekawienia 
Makiem polnym. Bielą się kwiaty w Wiosennym przebudzeniu Izabeli 
Wiśniewskiej. Rosiczka okrągłolistna w ujęciu Liliany Cieszyńskiej wydaje 
się prześlicznym owadem; zapewne komponując zdjęcie autorka 
uwzględniła, że to roślina owadożerna…

Fragment ekspozycji. Fot. Jerzy Rochowiak 



Fragment ekspozycji. Fot. Jerzy Rochowiak 



Różowo mi zdaje się śpiewać konik polny na zdjęciu Magdaleny 
Majewskiej. Do zielonkawego, rozświetlonego otoczenia upodobniła
się Ważka różanoskrzydła Michała Zielińskiego, perlą się niemal 
przezroczyste skrzydełka, zaznacza się brązowawy tułów owada…

Na tle pomarańczowego nieba po ciemnej skale podąża samotny 
chrząszcz – Wędrowiec Oleica na zdjęciu Andrzeja Bizonia. 

Janusz Kępa sfotografował żurawie Na noclegowisku: brodząc w płyt-
kiej wodzie, ptaki zdają się rozważać co się wydarzyło w ciągu dnia, 
na pierwszym planie jeden z nich rozczapierzywszy skrzydła nakazuje 
wieczorną ciszę… Zdjęcie jest dynamiczne, niemal słychać pokazane 
ptaki. Uniósłszy głowy, na tle rozpłomienionego nieba dźwiękami 
obwieszczają obecność dwa żurawie w Podwójnym krzyku, zaś samotny 
żuraw pyszni się w zabarwionej na pomarańczowo nadwodnej mgle
– W bursztynie na zdjęciach Łukasza Gwiździela.

Janusz Kępa pochwycił w obiektywie rzadkiego w naszym kraju 
Łączaka z rodziny bekasowatych. Tańczące łyski sfotografował Michał 
Fabiszewski, który też sportretował Perkoza dwuczubego i zarejestrował 
Toki perkozów zauszników. 

Dwie Rybitwy rzeczne, które zmierzając w przeciwne strony, mijają się, 
sfotografował Paweł Rzeszot. W tę samą stronę patrzą siedzące na gałę-
zi dwie Żołny w kadrze Jerzego Holca. Zimorodka sportretował Dawid Bro-
żek, Akrobatkę – Wąsatkę na trzcinie Andrzej Bizoń, Pliszkę żółtą wśród
kłosów Piotr Górny, Dzięcioła zielonego Karol Gierad, Bażanta Paweł Rzeszot. 

Rybitwę siwą przepędzającą czaplę czarną uchwycił w kadrze Michał 
Zieliński. Lelka kozodoja wypatrzył Piotr Szumigaj, Czajkę Dawid Brożek. 
Mewę śmieszkę, gdy na chwilę przysiadła na pniu wystającym z wody, 
sfotografował Michał Zieliński.

Dwa myszołowy – Walczących drapieżców – ujął Janusz Kępa, Orła 
przedniego, zapewne spadającego na zdobycz, pochwycił na zdjęciu 
Michał Zieliński. Przysiadłszy na pniaku rozgląda się Orlik krzykliwy
na zdjęciu Andrzeja Składanowskiego. 

Wydaje się, że z zaciekawieniem patrzą w obiektywy, eksponując 
swoją urodę: Lis na zdjęciu Michała Zielińskiego i Wilk szary na zdjęciu 
Piotra Szumigaja. 



Fragment ekspozycji. Fot. Jerzy Rochowiak 



Chmarę Jeleni na leśnym dukcie podpatrzył Jerzy Holc, pożywiające-
go się Zająca i skaczącą Sarnę Bartosz Rakoczy. Zaloty Danieli – byka
i łani – w jesiennym lesie fotografował Wiktor Blokowski.

Odnoszący się do określenia fotografi i jako malowania światłem
tytuł ekspozycji zaznacza skromność autorów zdjęć. Oczywiście, 
znajdowali światło umożlwiające wykonanie zdjęć, pokazanie urody 
krajobrazów, fl ory i fauny. Fotografi e jednak są zajmujące dzięki 
fotografi cznemu kunsztowi autorów, ich uważności i spostrzegawczości, 
cierpliwości, wiedzy o przyrodzie i artystycznej inwencji, umiejętności 
wybrania chwili, w której naciskali spust migawki kamery fotografi cznej 
– wybierali właściwy (decydujący) moment na wykonanie zdjęcia. 
Kadry są nienagannie komponowane – i rzeczywiście malarskie. Kolory 
przyciągają uwagę, niekiedy wydają się nierzeczywiste… 

Wystawa jest obrazową opowieścią o naturze, chciałoby się 
powiedzieć: o świecie, który nas otacza Jednak tylko część zdjęć 
zawdzięcza wyjątkowość oryginalności ujęcia tego, co każdy może 
zobaczyć. Owszem, może się zdarzyć, że podpatrzymy taką scenę, jaką 
przedstawiają toruńscy fotografowie przyrody, ale większość ujętych
w kadrach sytuacji to niepowtarzalne zdarzenia gdzieś na mokradłach, 
nad rzekami i jeziorami, na polach, w głębi lasu. Aby je podpatrzeć, 
niezbędna jest przyrodniczo-fotografi czna pasja. 

Zdjęcia zaciekawiają i zachwycają. Unaoczniają niezwykłe piękno.
W krótkich opisach autorzy zapoznają widzów z przedstawianymi 
widokami, fauną i fl orą, dzieląc się przyrodniczą wiedzą. Dzięki 
temu ekspozycja zyskuje cenny walor poznawczy. Jest ważną lekcją
o naturze. 

Nie mniej zajmującą częścią opowieści mogłyby być relacje twór-
ców zdjęć o ich fotografi czno-przyrodniczych przygodach. Przecież każ-
de pokazywane zdjęcie otaczają przygotowania, wyprawy, niecodzien-
ne wydarzenia… Jeśli nawet o jakimś fotogramie można powiedzieć,
że powstał dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności, przypadkowi,
to i owo szczęście, i przypadek były starannie kreowane. Także o tym 
jest wystawa Przyroda światłem malowana.



Warsztaty

 Warsztaty Magia cyrku. Akrobatyka powietrzna, -  października

Podniebne ewolucje

Po raz drugi w tym roku pedagodzy cyrku, instruktorzy i animatorzy
kultury oraz wszyscy pasjonaci cyrku spotkają się warsztatach Magia 
cyrku, tym razem pod hasłem Akrobatyka powietrzna. Jesienne spot-
kanie w dniach -  października poprowadzi Agnieszka Kwiatkowska. 
Warsztaty Magia cyrku. Akrobatyka powietrzna organizuje Wojewódzki 
Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, zajęcia odbędą się w Szkole 
Podstawowej nr .

Uczestnicy warsztatów będą doskonalili umiejętności akro-
batyczne – wykonywanie ćwiczeń na chuście akrobatycznej, hamaku 
i trapezie. Poznają też przydatne w pracy z dziećmi, młodzieżą
i osobami niepełnosprawnymi atrakcyjne ćwiczenia na rekwizytach 
podwieszonych.

Program dwudniowego szkolenia obejmuje m.in. różne rodzaje 
rozgrzewki (klasyczna, na wesoło i specyfi czna na rekwizytach do 
akrobatyki powietrznej), naukę fi gur akrobatycznych na sprzęcie 
cyrkowym. Ponieważ adresatami warsztatów są również instruktorzy
i nauczyciele, część czasu prowadząca poświęci na zagadnienia zwią-
zane z metodologią pracy na sprzęcie podwieszanym czy stopniowaniem 
trudności ćwiczeń ze względu na wiek i umiejętności uczestników. 



Ostatnim, ale wcale nie mniej istotnym tematem będą zasady bezpiecznej 
pracy na przyrządach oraz asekuracji ćwiczących.

Warsztaty poprowadzi Agnieszka Kwiatkowska – artystka cyrkowa z 
ponaddziesięcioletnim stażem. Jak mówi, inspirację artystyczną czerpie 
z podróży i nauki technik cyrkowych na całym świecie. Studiowała 
etnologię na uniwersytecie w Toruniu, co dało jej wiele wiedzy o 
tradycyjnych kulturach. Pedagogikę cyrku studiowała zaś w Ecole de 
Cirque w Brukseli, uczyła się sztuki cyrkowej na warsztatach i regularnych 
treningach w instytucjach i szkołach cyrkowych w Niemczech, Belgii, 
Francji, Brazylii i Meksyku. Pierwszą okazją do ulicznych występów był 
udział w projekcie Big Underwear Social Tour – turnée cyrkowym po 
Ameryce Centralnej. Wraz z francuskim artystą Nicolasem Taraudem 
tworzy duet Cyrk Dosole, ich pokaz uliczny Perestroika prezentowany 
był na wielu fes  walach w całej Europie. Agnieszka Kwiatkowska 
w swojej twórczości łączy techniki cyrkowe (żonglerkę, akrobatykę 
powietrzną i klaunadę) z teatrem i sztuką uliczną inspirowaną wiedzą o 
kulturach świata oraz taniec z ogniem z tańcami tradycyjnymi z Ameryki 
Południowej.

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

 Warsztaty Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i młodzieżą
  -  października

Z zabawy nauka

W dniach -  października Alicja Usowicz poprowadzi warsztaty 
Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i młodzieżą, podczas których 
zaprezentowany zostanie wachlarz możliwości wykorzystywania 
pedagogiki zabawy w nauczaniu, uatrakcyjnieniu zajęć pozalekcyjnych 
oraz podczas imprez okolicznościowych z udziałem dzieci i młodzieży.



W programie warsztatów są różne metody pedagogiczne przy-
datne w animacji grupowej – od zabaw ułatwiających wejście w grupę 
i wzajemne poznanie, poprzez tańce integracyjne, techniki dyskusji, 
zabawy muzyczne i ruchowe po gry dydaktyczne. Uczestnicy otrzymają 
przykładowe scenariusze animacji zabaw w grupach dzieci i młodzieży. 
Omówione zostaną również teoretyczne podstawy pedagogiki zabawy
i zasady wykorzystania jej metod w praktyce pedagogicznej.

Jak zaznacza Alicja Usowicz, zajęcia mają formę praktycznych 
warsztatów, zatem uczestnicy będą poznawali pedagogikę zabawy 
poprzez czynny udział w działaniach opartych na tej metodzie.

Prowadząca warsztaty jest animatorką kultury, animatorką spo-
łeczną, pedagogiem kulturalno-oświatowym, pedagogiem zabawy.
Kieruje Działem Edukacji Artystycznej WOAK w Toruniu; jest też 
założycielką i animatorką Centrum Aktywizacji Seniorów. W swojej
pracy wykorzystuje aktywizujące metody pracy z grupą: pedagogikę 
zabawy, dramę, pedagogikę cyrku dziecięcego; specjalizuje się
w aktywizowaniu grup i osób w różnym wieku. Prowadzi młodzieżowy 
Cyrk Cool-Kids.

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

kolejność zgłoszeń.

 Warsztaty Magia głosu – twój dźwiękowy wizerunek
  października

Głos świadomy – narzędziem twórczym

Jak świadomie budować swój dźwiękowy wizerunek? Jak nie męczyć 
się, śpiewając lub mówiąc? Odpowiedzi zarówno na to pytanie, jak
i na inne związane z prawidłowym korzystaniem z głosu jako narzędzia 
pracy poznać można będzie podczas warsztatów Magia głosu – twój 
dźwiękowy wizerunek, które w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury 
w Toruniu w sobotę  października poprowadzi Erwin Regosz.



W warsztatach uczestniczyć mogą wszyscy, którzy z racji 
wykonywanego zawodu kształtują wzorce dźwiękowego funkcjonowania 
w swoim otoczeniu: urzędnicy, nauczyciele, rzecznicy prasowi czy 
instruktorzy domów kultury. Program warsztatów obejmuje ćwiczenia 
uświadamiające, psychologiczne i fi zjologiczne zasady rządzące 
prawidłowym korzystaniem z głosu jako narzędzia pracy: wzorce 
oddechowe, artykulacyjne i mimiczne, ćwiczenia dykcyjne, ćwiczenia 
oddechowe, ćwiczenia poprawiające siłę i wyrazistość mowy, ćwiczenia 
w swobodnej lub ukierunkowanej interpretacji tekstu. Poza tym 
uczestnicy dowiedzą się jak radzić sobie z tremą (bloki i zahamowania) 
oraz jak mówić bez zmęczenia (pojęcie średnicy głosu i jej poprawne 
stosowanie).

Zajęcia poprowadzi Erwin Regosz – muzyk, wokalista, kompozytor 
i autor tekstów, nauczyciel emisji głosu, główny specjalista do spraw 
muzyki WOAK. Zajmuje się pracą artystyczną i pedagogiczną. Jako 
nauczyciel emisji głosu współpracował m.in. z Elżbietą Zapendowską, 
Grażyną Łobaszewską, Ewą Kossak. Uczestnik wielu krajowych
i międzynarodowych warsztatów i kursów związanych z emisją głosu
i muzyką ciała. Juror Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

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

kolejność zgłoszeń.

 Warsztaty Sztuka pisania wniosków, październik-listopad

Dotacje na kulturę

Jak skutecznie aplikować o dotacje unijne, rządowe lub samorządowe? 
Jakie projekty można realizować z poszczególnych programów? Jak 
odnaleźć partnerów, jeśli są potrzebni? – odpowiedzi na te pytania,
a także wszystkie inne dotyczące pozyskiwania środków na realizację 
działań kulturalnych i artystycznych poznają uczestnicy warsztatów 



Sztuka pisania wniosków. Warsztaty odbędą się jesienią tego
roku – dokładny termin zostanie podany na stronie internetowej
www.woak.torun.pl. Zajęcia poprowadzi Michał Pawlęga, ekspert 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz certyfi kowany trener 
prowadzący szkolenia z zakresu przygotowania i realizacji projektów 
– nie tylko kulturalnych – z funduszy zewnętrznych.

Adresatami szkolenia są przede wszystkim animatorzy i menedżerowie 
kultury, ale również aktywiści lokalni, społecznicy i wszystkie osoby 
realizujące projekty z wykorzystaniem środków zewnętrznych. 
Program warsztatów obejmuje m.in. prezentację różnych programów 
dotacyjnych, w tym funduszy Unii Europejskiej, sposoby aplikowania do 
poszczególnych programów, zasady wypełniania wniosków oraz metody 
ich oceny, ostatecznie ewaluację projektów.

Zajęcia poprowadzi Michał Pawlęga - ekspert oceny wniosków 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych w zakresie infrastruktury kultury i dziedzictwa 
narodowego. Członek Komisji Konkursowej w Centrum Komunikacji 
Społecznej Urzędu m. st. Warszawy. Specjalizuje się w prowadzeniu 
szkoleń oraz konsultacjach na rzecz instytucji kultury, jednostek 
samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w przygotowaniu 
i realizacji projektów, przewidzianych do współfi nansowania w ramach 
funduszy zewnętrznych. Posiada certyfi kat jakości szkoleń I stopnia 
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Był stypendystą 
programu szkoleniowego Euro NGO Polsko – Amerykańskiej Fundacji 
Wolności.

Informacje dot. zgłoszeń na www.woak.torun.pl

Kolejne warsztaty i szkolenia:

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



-  listopada  r. – warsztaty Organizacja imprez dla małej i dużej grupy, 
zajęcia prowadzi Alicja Usowicz, cena  zł, termin zgłoszeń:  listopada

 listopada  r. i  stycznia  r. – warsztaty Jak pracować
z młodym recytatorem?, zajęcia prowadzi Anna Chudek, udział bezpłatny,
 termin zgłoszeń:  listopada

 listopada  r. i  stycznia  r. – Warsztaty recytatorskie dla 
uczestników OKR, zajęcia prowadzi Tomasz Mycan, udział bezpłatny, 
termin zgłoszeń:  listopada

-  listopada  r. – Komu piosenkę? Warsztaty dla tekściarzy 
i kompozytorów, zajęcia prowadzą: Aleksandra Bacińska, Artur 
Grudziński i Erwin Regosz, cena  zł, termin zgłoszeń:  listopada

-  grudnia  r. – warsztaty Jak twórczo i z pomysłem animować 
grupy seniorów, zajęcia prowadzi Alicja Usowicz, cena  zł, termin 
zgłoszeń:  listopada

-  grudnia  r. – warsztaty Muzykoterapia, zajęcia prowadzą: dr Lucyna 
Matuszak i Erwin Regosz, cena  zł, termin zgłoszeń:  listopada

Zajecia edukacyjne

 Teatralny rozruch. Comiesięczne zajęcia dla dzieci dla dzieci
 w wieku -  lat,  października, godz. .

Teatralny rozruch

Spotkania Teatralny rozruch to zaproszenie do krainy teatru, wyobraźni 
i zabawy. Zapraszamy dzieci w wieku -  lat na cykl zajęć, których 
uczestnicy poznają różne formy teatru – zachęca prowadząca zajęcia 
Agnieszka Zakrzewska. Teatralny rozruch to wspólna parateatralna 
zabawa ruchowa, która rozwija kreatywność młodych ludzi. To także 
czas spędzony aktywnie na eksperymentowaniu z wyobraźnią i działa-
niach twórczych. W przestrzeni uwalniającej dziecięcą ekspresję i spon-



taniczność dzieci z uśmiechem nauczą się współpracy i otwartości na 
innych.

W programie spotkania jak zawsze znajdą się m.in. gry i zabawy rucho-
we, parateatralne ćwiczenia rozwijające wyobraźnię i kreatywność, 
praca w grupie, zadania na uważność, improwizacja, działania z przed-
miotem. Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, z wykorzystaniem 
technik teatru wyobraźni oraz inspirujących dźwięków.

Cykl Teatralny rozruch jest autorskim przedsięwzięciem Agnieszki 
Zakrzewskiej – pedagożki teatru, animatorki kultury i instruktorki 
teatralnej. Jako specjalistka ds. teatru WOAK realizuje wiele warsztatów 
teatralnych i teatralno-plastycznych we współpracy z różnymi instytucja-
mi 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 Uniwersytetu 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. Jako aktorka i reżyserka związana była z Teatrem Wróbli 
oraz teatrem Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyła w licznych 
szkoleniach i projektach edukacyjno-artystycznych. Jest też autorką 
wielu przedsięwzięć kulturalnych; od lat prowadzi warsztaty dla dzieci
i młodzieży oraz dorosłych w każdym wieku.

Cena  zł. Zgłoszenia przyjmowane są do  września, liczba miejsc 
ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 Poranne fi gle, psoty i żarty. Comiesięczne zajęcia dla dzieci dla dzieci 
 w wieku -  lat z opiekunami,  października,
 godz. .  (I grupa) i .  (II grupa)

Poranne fi gle, psoty i żarty

Poranne fi gle, psoty i żarty to cykl comiesięcznych zajęć, które odbywa-
ją się w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu. Adresatami 



spotkań są dzieci w wieku -  lat i ich opiekunowie, pragnący wspólnie 
odkrywać teatralne i okołoteatralne światy.

Dzieci uczestniczą we wspólnej parateatralnej zabawie ruchowej, 
która rozwija wyobraźnię i kreatywność młodych uczestników – wyjaśnia 
prowadząca zajęcia Agnieszka Zakrzewska. Poranne fi gle, psoty i żarty 
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. Moim celem jest odkrywanie teatralnych
i parateatralnych światów  poprzez zabawę w teatr, uwalnianie dziecięcej 
ekspresji i zbudowanie przestrzeni do wspólnych działań opiekuna
z dzieckiem. Chciałabym przekonać najmłodszych uczestników zajęć, 
że twórcą może być każdy i zachęcić do rodzinnego spędzenia czasu na 
działaniach twórczych – dodaje. W programie spotkania jak zawsze 
znajdą się m.in. gry i zabawy ruchowe, parateatralne ćwiczenia 
rozwijające wyobraźnię i kreatywność, praca w grupie, zadania na 
uważność, improwizacja, działania z przedmiotem. Zajęcia prowadzone 
są metodami aktywnymi, z wykorzystaniem technik teatru wyobraźni 
oraz inspirujących dźwięków.

Cykl Poranne fi gle, psoty i żarty jest autorskim przedsięwzięciem 
Agnieszki Zakrzewskiej – pedagożki teatru, animatorki kultury
i instruktorki teatralnej. Jako specjalistka ds. teatru WOAK realizuje 
wiele warsztatów teatralnych i teatralno-plastycznych 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 Raszewskie-
go oraz Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego,
a także Policealne Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych w Toru-
niu i Podyplomowe Studia Reżyserii Teatrów Dzieci i Młodzieży w PWST
w Krakowie, Filia we Wrocławiu. Jako aktorka i reżyserka związa-
na była z Teatrem Wróbli oraz teatrem Uniwersytetu Warszawskiego. 
Uczestniczyła w licznych szkoleniach i projektach edukacyjno-
artystycznych. Jest też autorką wielu przedsięwzięć kulturalnych; od lat 
prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w każdym wieku.



Cena  zł/dziecko (opiekun bezpłatnie). Zgłoszenia przyjmowane 
są do  września, liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje 
kolejność zgłoszeń.

Spotkania

 Republika. Narodziny legendy – seans i spotkanie z twórcami fi lmu 
 w ramach cyklu comiesięcznych spotkań fi lmoznawczych
 W pierwszym rzędzie,  października, godz. .

Republika – pomiędzy sukcesem i rozpadem

W październiku w ramach spotkania fi lmoznawczego W pierwszym
rzędzie pokazany zostanie kolejny fi lm o szeroko pojętej „toruńskiej” 
tematyce – Republika. Narodziny legendy. Projekcja w środę,  paździer-
nika o godz. .  w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu. 
Po projekcji spotkanie z twórcami obrazu. Wstęp wolny!

Po czterdziestu latach legenda zespołu Republika jest w Toruniu 
nadal żywa i wciąż budzi kontrowersje. Dowodem tego zainteresowania 
jest m.in. fi lm Ryszarda Kruka: Republika. Narodziny legendy opowiadający 
o pierwszym okresie działalności zespołu. Jak mówi autor dokumentu, 
opowieść ta zaczyna się właściwie …jeszcze w czasach zespołu Res 
Publica, to mniej więcej -  rok. W Toruniu działa środowisko artys-
tyczne skupione wokół Studenckiego Klubu Pracy Twórczej „Od Nowa”. 
Wyjątkowy ferment twórczy. Powstaje wiele zespołów, ale największe 
sukcesy osiąga Republika. Tłumy ludzi na koncertach, ogrom sprzedanych 
płyt, wiele utworów na szczycie listy przebojów i nagle rok , gdy
grupa się rozpada. Dla mnie to niezwykła historia – przyznaje Ryszard Kruk. 
O pierwszym okresie działalności zespołu opowiadają w wywiadach 
muzycy, którzy współtworzyli Republikę, w fi lmie wykorzystane zostały 
też mało znane archiwa fi lmowe i muzyczne, fragmenty nagrań, nigdy 
niepublikowane zdjęcia.

Po projekcji o kulisach produkcji opowiedzą: reżyser fi lmu Ryszard 
Kruk, kierowniczka produkcji Magdalena Kruk oraz autor zdjęć Kajetan 



Pochylski. Ryszard Kruk to reżyser fi lmowy urodzony w Toruniu. Od 
wielu lat promuje Toruń, realizując fi lmy o zabytkach i ciekawych 
ludziach, tworzących klimat i historię miasta. Niemal wszystkie fi lmy 
dokumentalne Ryszarda Kruka sięgają po na wskroś toruńskie historie. 
Tak jest w przypadku obsypanego nagrodami Taksówkarza ( ) 
– największego, krajowego i międzynarodowego sukcesu reżysera.
Istotne miejsce w fi lmografi i Ryszarda Kruka zajmują dokumenty 
ukazujące świat muzyki. Nakręcił już trzy fi lmy o toruńskim środowisku 
muzycznym: pełnometrażowy Homo Musicus ( ), który był 
przekrojową wizją toruńskiej sceny muzycznej, Ziggy Dust ( ) 
– fi lmowy portret założyciela legendarnej punkowej grupy Bikini 
oraz najnowszy – Republika. Narodziny legendy, w którym przedstawił
historię tzw. „pierwszej Republiki”, istniejącej do chwili samorozwiązania 
zespołu w  roku.

Koordynatorką cyklu W pierwszym rzędzie jest Karolina Fordońska 
– fi lmoznawczyni i reżyserka, specjalistka do spraw fi lmu WOAK. Ukoń-
czyła Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, była stypendystką 
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, …pra-
gnie zachęcić do doskonalenia swoich umiejętności oraz realizowania 
własnych form fi lmowych.

Wstęp wolny!

 Vivian Maier  – mul  medialny wykład z cyklu Wybitne postacie 
 historii fotografi i,  października, godz. .

Drugie życie Vivian Maier

Nigdy nie wystawiła publicznie swoich zdjęć, chociaż o jej foto-
grafi cznym hobby wiedzieli najbliżsi i znajomi. Dopiero po jej śmierci 
okazało się, że dorobek twórczy Vivian Maier obejmuje kilkanaście



tysięcy negatywów, których głównym tematem jest codzienność 
amerykańskich aglomeracji: Nowego Jorku i Chicago. Nie była 
zawodową fotogra  ą – pracowała jako niania, ale większość wolnego 
czasu poświęcała na swoją pasję.

Vivian Maier była uważną obserwatorką i prawie nigdy nie rozstawała 
się ze swoim rolleifl eksem. Tematów poszukiwała zarówno w centrum, 
jak i na obrzeżach miasta, dzięki czemu stworzyła wielowątkową 
panoramę przemian społeczeństwa amerykańskiego w drugiej połowie 
XX wieku. Fotografi e Vivian Maier zostały odnalezione przypadkiem 
przez Johna Maloofa, młodego chicagowskiego historyka i miłośnika 
staroci. W  roku „w ciemno” wykupił on zawartość prywatnego 
magazynu – kontenera, którego dzierżawa nie została przedłużona. 
Bardzo szybko Maloof zrozumiał, że ma do czynienia z dorobkiem 
artystycznym wysokiej próby. Został nie tylko kustoszem dziedzictwa 
Vivian Maier, ale też jego popularyzatorem: organizuje wystawy, wydaje 
albumy, zrealizował też fi lm dokumentalny. Niektóre prace artystki 
obejrzeć można na stronie internetowej vivianmaier.com.

Mul  medialny wykład Vivian Maier z cyklu Wybitne postacie historii 
fotografi i w środę  października o godzinie .  w Wojewódzkim 
Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu wygłosi Stanisław Jasiński. Wstęp 
wolny.

Stanisław Jasiński jest fotografi kiem i instruktorem fotografi i, 
członkiem Związku Polskich Artystów Fotografi ków, specjalistą 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 kilkudziesięciu wystawach zbiorowych 
krajowych i zagranicznych. Znawca historii fotografi i oraz kolekcjo-
ner zabytkowych aparatów i innych artefaktów związanych z tą
dziedziną sztuki. Stanisław Jasiński publikuje artykuły teoretyczne
i krytyczne w Fotografi i, Krytyce Literackiej oraz Biuletynie Informacji 
Kulturalnej. Jest też organizatorem i kuratorem wystaw fotografi cznych 
– m.in. Edwarda Hartwiga, Michała Kokota, Andrzeja Różyckiego, 
Wacława Wantucha.



Konkursy

 Zgłoszenia na przegląd KATAR Teatr, do  października  r.

Twórcza przestrzeń teatru amatorskiego

Co roku na początku grudnia w Toruniu spotykają się najlepsze teatry 
amatorskie z regionu, by zaprezentować swoje najnowsze spektakle. 
Formuła organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury 
Konfrontacji KATAR Teatr wykracza poza ramy fes  walu. Konfrontacje 
są bowiem przestrzenią, w której spotykają się twórcy i miłośnicy teatru
z całego województwa kujawsko-pomorskiego, natomiast pre-
zentowane spektakle stają się często przyczynkiem do rozważań
o kondycji świata, o tym, jak widzą go młodzi ludzie, o ich bolączkach
i troskach. Tegoroczna edycja teatralnego KATAR-u zaplanowana jest na 
sobotę  grudnia.

Amatorskie zespoły teatralne oraz twórcy indywidualni 
zainteresowani udziałem w Konfrontacjach powinni do  października 
wysłać zgłoszenie za pośrednictwem formularza na stronie interneto-
wej Ośrodka – www.woak.torun.pl oraz przesłać na nośniku fi zycznym 
albo udostępnić wirtualnie nagranie całego spektaklu lub jego próby.

Na podstawie nadesłanych nagrań wyłonione zostaną spektakle 
do fi nałowej prezentacji w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki „Od 
Nowa” w Toruniu. Podczas grudniowego konkursu każdy zaproszony 
zespół będzie miał do dyspozycji profesjonalne oświetlenie i sprzęt 
nagłaśniający, dlatego opiekunowie teatrów lub reżyserzy są proszeni 
o dokładne wypełnienie ridera technicznego dołączonego do karty 
zgłoszenia.

Przedstawienia konkursowe oceniało będzie jury, w którym zasiadają 
twórcy teatru profesjonalnego i niezależnego, instruktorzy i pedagodzy 
teatru oraz badacze i recenzenci teatralni. Grono jurorów przyzna 
nagrody o łącznej wartości  tysięcy złotych.W ubiegłym roku pierwszą 



nagrodę zdobył Teatr na rogu ze Świecia za spektakl Ja, Janko Muzykant? 
w reżyserii Igi Jambor-Skupniewicz.

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. Szczegółowy regulamin oraz formularz 
zgłoszeniowy znaleźć można na stronie internetowej organizatora 
Konfrontacji: www.woak.torun.pl


