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SZANOWNI CZYTELNICY!

Jesienią uwagę uczestników życia kul-
turalnego w naszym regionie-
przyciągają międzynarodowe i o-

gólnopolskie fes  wale muzyczne, teatralne, fi lmowe… Jest ich wiele,
są ciekawe, ważne. Być może nawet są… zbyt liczne, by spośród
propozycji znajdujących się w ich programach wybrać choćby naj-
bardziej znaczące, takie, które z pewnością są artystycznymi wy-
darzeniami. Organizatorzy tych fes  wali obejmują zainteresowa-
niem przede wszystkim bądź wyłącznie twórców uprawiających 
sztukę profesjonalnie. Programy fes  wali coraz częściej obejmują 
przedsięwzięcia edukacyjne. Tutaj można wskazać obszar wspólny
dla działań instytucji artystycznych i domów, ośrodków, centrów
kultury. Zresztą w sferze edukacji zdarza się ich wymierna współpraca. 

Chociaż jesienne fes  wale w naszym regionie mieszczą się w in-
nym nurcie życia kulturalnego niż to, co się dzieje w domach,
ośrodkach, centrach kultury, to – jak produkcje instytucji artystycz-
nych – są naturalnym otoczeniem edukacji kulturalnej i amatorskiej 
twórczości artystycznej. Współtworzą barwną mozaikę, jaką jest 
życie kulturalne. Jej przykładem są imprezy organizowane w ra-
mach Europejskich Dni Dziedzictwa. W taką mozaikę układają się
też materiały, które publikujemy w październikowym Biuletynie. Do 



refl eksji nad edukacją artystyczną i twórczością młodych ludzi skła-
nia wystawa Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci
i Młodzieży Zawsze zielono, zawsze niebiesko. Do namysłu nad 
przenikaniem się sztuki uprawianej zawodowo i tylko con amore
może skłaniać wystawa laureatki konkursu Wystaw się w CSW or-
ganizowanego przez Centrum Sztuki Współczesnej Znaki czasu
w Toruniu adresowanego do wszystkich fotografów, niezależnie od 
statusu i wystawa obrazów Anny Wąsikiewicz w Centrum Kultury
Browar B. we Włocławku, autorki, która status profesjonalistki 
poprzedziła okresem uprawiania malarstwa amatorsko. Nie zawsze 
jest możliwa jednoznaczna odpowiedź na pytanie czy twórczynie haf-
tów kujawskich zajmują się nimi zawodowo czy amatorsko… Ale też
czy potrzebujemy przyporządkowania artystycznych dokonań kon-
kretnym dziedzinom, działom? Owszem, podziały są potrzebne, 
kiedy podejmuje się próby porządkowania sfery sztuki, opisu, kiedy 
się organizuje zdarzenia i wydarzenia kulturalne, ale dla uczestników
życia kulturalnego chyba mają niewielkie znaczenie…

        Kamil Hoff mann
        Jerzy Rochowiak 



EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 
W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM

\\ Jerzy Rochowiak

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Po-
morskiego  września zostały zainaugurowane Euro-
pejskie Dni Dziedzictwa  w naszym województwie. 

Podczas uroczystości marszałek województwa Piotr Całbecki wręczył 
medale Hereditas Saeculorum: Samorządowi Chełmży – za remont
i modernizację wieży ciśnień, Jerzemu Okońskiemu – właścicielowi
Fortu IV w Toruniu, Dariuszowi Suboczowi – twórcy Muzeum Piśmien-
nictwa i Drukarstwa w dawnym kościele w Grębocinie oraz Annie So-
borskiej-Zielińskiej i prof. Markowi Zielińskiemu – badaczom dzie-
jów Chełmna i opiekunom chełmińskich zabytków. Medale Heredi-
tas Saeculorum są przyznawane w uznaniu za szczególne osiągnięcia
w dziedzinie konserwacji i restauracji zabytków. 

Miejsce inauguracji wojewódzkich tegorocznych Europejskich Dni 
Dziedzictwa – odbywających się w naszym kraju pod hasłem Polski 
splot, w nawiązaniu  do odbudowy państwa polskiego na ziemiach zaj-
mowanych do  roku przez trzech zaborców – było nieprzypadko-
we. Regionalnym motywem przewodnim Europejskich Dni Dziedzic-
twa jest architektura dwudziestolecia międzywojennego – a siedzibą 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest
gmach modernistyczny, wzniesiony w latach - .

Podczas spotkania wykład na temat modernistycznej architektury na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego wygłosił dr hab. Mi-
chał Pszczółkowski, specjalista w dziedzinie architektury i urbanistyki, 
zwłaszcza międzywojennej, autor licznych publikacji na temat architek-
tury XX w. 

Regionalnym koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa jest 
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy – tutaj Europejskie 



Dni Dziedzictwa zostały zainaugurowane  września. Podczas spot-
kania wykład Śladami modernizmu bydgoskiego wygłosiła dr Agnieszka 
Wysocka. Uczestnicy wysłuchali koncertu jazzowego grupy Bartosz 
Kaliniak Trio z gościnnym udziałem Marty Wierzbiańskiej. Zostały rów-
nież ogłoszone wyniki V Ogólnopolskiego Konkursu Fotografi cznego 
Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle. Grand Prix – nagrodę 
Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zdobyła Sandra 
Wróblewska z Bydgoszczy za fotografi ę Linoskoczki. Nagrodę dyrek-
tora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego Jerzego Janczarskiego zdobyła 
Magdalena Kaczmarek ze Żnina za Portret na tle pałacu w Lubostroniu, 
nagrodę dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Byd-
goszczy Ewy Krupy zdobył Bogusław Dudziak z Brzozy za zdjęcie
Chata menonicka z  r. w Chrystkowie. 

W Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy  wrze-
śnia odbywała się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Archi-
tektura Miast:  Architektura w służbie potrzebujących – szpitale, przytułki, 
ochronki w XIX i na początku XX wieku.

W dniach -  i -  września w ramach Europejskich Dni Dzie-
dzictwa różnorakie wydarzenia odbywały się w Aleksandrowie Ku-
jawskim, Bydgoszczy, Górsku, Grucie, Grudziądzu, Inowrocławiu, 
Lubostroniu, Łochowie, Pile-Młyn, Solcu Kujawskim, Strzelnie, Skę-
pem, Toruniu, Wąbrzeźnie i Włocławku; w programie znalazły się m.in. 
spacer po Inowrocławiu szlakiem architektury modernistycznej, spływ 
kajakowy Kanałem Noteckim splatającym europejskie drogi wod-
ne, weekend z zabytkami techniki w Górniczej Wiosce w Pile, spacer 
historyczny po Wąbrzeźnie, wystawa na temat materialnego dzie-
dzictwa Skępego, fes  wal historii jedzenia w Lubrańcu.

 Europejskie Dni Dziedzictwa są wspólną inicjatywą Rady Europy
i Unii Europejskiej. Mają na celu promowanie zabytków, edukację 
historyczną i kulturalną, promowanie różnorodności regionalnego 
dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury 
europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. Polska 
uczestniczy w nich od  roku.



HAFT KUJAWSKI

\\ Jerzy Rochowiak

W ramach projektu Dziedzictwo 
niematerialne w wo-
jewództwie kujawsko-

pomorskim toruńskie Muzeum Etnografi czne im. Marii Znamierowskiej-
Prüff erowej opublikowało płytę Ha   kujawski. 

Ideą powstania płyty było nie tylko zaprezentowanie specyfi ki
i historii tego rękodzieła – pisze wydawca – ale przede wszystkim 
pokazanie procesu powstawania ha  u: wybór surowca (nici do ha  o-
wania, tkaniny), komponowanie wzoru i przeniesienie go na tkaninę,
użycie określonych ściegów do wykonania wybranych motywów, tworzą-
cych wzór. Wydawnictwo ukazuje precyzyjność i żmudność tworzenia 
każdego fragmentu kompozycji.

Mul  medialna publikacja zapoznaje z historią ha  u kujawskiego, 
wykorzystywanymi w nim tkaninami, stosowanymi ściegami, 
kompozycją wzorów, motywami, rodzajami wykończenia ha  ów 
oraz współczesnością ha  u kujawskiego i literaturą przedmiotu. 
Autorkami koncepcji płyty, zamieszczonych na niej tekstów są Dorota 
Kalinowska z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku 
i Kinga Turska-Skowronek z Muzeum Etnografi cznego im. Marii 
Znamierowskiej-Prüff erowej w Toruniu. One również wybrały
materiały audiowizualne – fotografi e, skany ilustracji i fi lmy – ze zbio-
rów Muzeum Etnografi cznego im. Marii Znamierowskiej-Prüff erowej
i Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku oraz ko-
lekcji osób prywatnych. Reżyserowały również fi lmy – z udziałem 
kujawskich hafciarek Henryki Derezińskiej, Ireny Najdek, Zofi i



Szmajdy-Mierzwickiej i Krystyny Zagrabskiej – przedstawiające motywy 
i ściegi. Publikację redagowali Hubert Czachowski i Justyna Słomska-
Nowak. Motywy ha  u ilustrował – według rysunków Zofi i Bieleckiej 
– Wojciech Kiwi Jaruszewski, który także opracował publikację 
grafi cznie.

Ha   na Kujawach – 
piszą Dorota Kalinowska
i Kinga Turska-Skowro-
nek – pierwotnie był oz-
dobą tradycyjnego stroju. 
Wyszyciami pokrywano 
części stroju kobiecego – 
czepce, kryzy, kołnierzyki, 
fartuchy oraz halki białe
i czerwone. (…) Okres naj-
intensywniejszego roz-
woju stroju kujawskiego 
przypada na lata -

. Noszony był pow-
szechnie do  r., a po

 r. zaczął zanikać. (…) 
Od lat . XX w. ha   kujawski zaczął być przenoszony na nowe formy
użytkowe – obrusy, bieżniki, serwety – wykonywane dla różnych od-
biorców. Uznawany jest za samodzielną gałąź sztuki ludowej i umieję-
tność jego wykonania stanowi istotną część niematerialnego dziedzictwa 
kultury Kujaw. 

Pierwotnie Kujawianki ha  owały na płótnie lnianym samo-
działowym, później fabrycznym lnianym lub bawełnianym niebies-
kim, różowym i czerwonym (z płótna czerwonego były szyte halki 
nazywane piekielnicami), a także batyście, inlecie. 

O kompozycji ha  u kujawskiego autorki piszą, że jest zwarta 
i rytmiczna. Pośród motywów przeważają roślinne, m.in. gałązki, 
półlistki, listki, jodełki, kwiaty, winogrona, liście dębu, koniczyny.
Są wykorzystywane motywy geometryczne. Omawiane na płycie 



motywy zostały zaprezentowane na fi lmach. Podobnie jest ze ściegami
i sposobami wykańczania ha  ów – ściegiem dzierganym lub szy-
dełkiem. Filmy prezentują motywy i ściegi, są instruktażem ich wy-
konania – dołączony jest do nich wzornik motywów. 

Tak pomyślana i zrealizowana płyta zapoznaje z ha  em kujawskim, 
jest przystępnie opracowanym materiałem dydaktycznym, z które-
go mogą skorzystać zarówno osoby rozpoczynające przygodę z tą ga-
łęzią rękodzieła artystycznego, jak i już ha  ujące. Dorota Kalinowska
i Kinga Turska-Skowronek podkreślają, że w dziedzinie ha  u
umiejętność jego wykonania stanowi istotną część niematerialnego 
dziedzictwa kultury Kujaw. Zatem płyta nie tylko to dziedzictwo pokazuje 
i dokumentuje, ale i służy jego rozwijaniu.

Wymienione zostały najważniejsze ośrodki hafciarskie na Kuja-
wach i wybitne kujawskie hafciarki. Osiągają one kunszt dzięki talen-
tom i wymagającej cierpliwości, skupienia pracy. Do maestrii haf-
ciarek odwoływała się Dorota Kalinowska, tytułując eksponowaną
w  roku w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włoc-
ławku wystawę ha  ów Zofi i Bileckiej, Ireny Najdek i Reginy
Majchrzak: Niezwykłe ręce wierne tradycji. 

Ha  owane obrusy, serwety, kołnierzyki, różnorakie aplikacje
zalecają się urodą, wzbudzają zainteresowanie. Płyta Doroty Kalinows-
kiej i Kingi Turskiej-Skowronek przybliża źródła zachwytu ha  o-
wanymi tkaninami, zarazem unaocznia tradycje i piękno sztuki ludowej 
Kujaw.

Ha   kujawski jest czwartą opublikowaną przez Muzeum Etno-
grafi czne im. Marii Znamierowskiej-Prüff erowej w Toruniu płytą 
mul  medialną w cyklu Dziedzictwo niematerialne w województwie 
kujawsko-pomorskim; wcześniej ukazały się Zwyczaje zapustne. „Cho-
dzenie z kozą” na Kujawach, Zwyczaje wielkanocne. Przywołówki
dyngusowe na Kujawach i Kujawskie sypanie wzorów piaskiem.



Z NADZIEJĄ NA LEPSZY ŚWIAT

\\ Kamil Hoff mann

Jesienią w Galerii i Ośrodku Plastycznej 
Twórczości Dziecka pokazywa-
na była wystawa pokonkursowa

XX Międzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci
i Młodzieży Zawsze zielono, zawsze niebiesko. Konkurs organizowany
jest w cyklu biennale – pierwsza edycja odbyła się przed czterdziestu 
laty.

Podczas uroczystego otwarcia wystawy Zawsze zielono, zawsze nie-
biesko połączonego z wręczeniem nagród laureatom do historii kon-
kursu nawiązał Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
Piotr Całbecki. Przypomniał m.in., że przed czterdziestu laty, w zupeł-
nie innej sytuacji społeczno-politycznej, ówczesna dyrektor Galerii, 
Zofi a Karpińska pomyślała …o tym, żeby zburzyć mur berliński. Służyć 
temu miał konkurs, w którym uczestniczyłyby dzieci z całego świata: 
wspaniałe, niewinne osoby, które nie wiedzą, czym jest nienawiść, złość, 
zazdrość… Jak się okazało, dzieci szczerością swoich marzeń przyczyniły
się także do zburzenia tego muru.

Chociaż tegoroczna edycja konkursu odbywa się w zupełnie innych 
warunkach, młodzi uczestnicy z całego świata, od Peru po Malezję, 
nadal w niezwykle intrygującej formie plastycznej opowiadają o swo-
ich marzeniach: …o świecie dobra, piękna i koloru. Aby świat, w którym
żyją był światem bajkowym – dodał marszałek Piotr Całbecki.



Tę baśniowość można na różne sposoby pokazać, różnie inter-
pretować. Wydaje się jednak, że większość młodych autorów zwra-
ca szczególną uwagę na harmonię współistnienia świata przyrody
i świata ludzkich spraw. Dostępna tylko dzieciom pewna forma

baśniowego wtajemni-
czenia pozwala im dos-
trzegać i odnajdywać
w zwierzętach cechy
ludzkie. Dorośli nazy-
wają to antropo-
morfi zacją… Szczegól-
nie najmłodsi autorzy
tak widzą świat i takim
go malują. Małpią rodzi-
nę buszującą wśród 
konarów pokazała Chi 
Yau Kaitlyn Au z Hong 
Kongu. Zwierzęta zdają
się przyjaźnie machać
do widzów, zachęcają być
może do wspólnej za-
bawy. Króliczą przyjaźń 
sportretowała Anez-
ka Berankova z Czech,
a matczyną miłość rysi-
cy do kociątka – Ma-
dla Sopuchova, rów-
nież z Czech. Stado
owiec z mocno zmie-
rzwioną wełną na-

malowała Aleksandra Trawińska z Torunia.
Tematem wielu prac są przyjaźnie zwierząt i ludzi. Bohater ob-

razu Aksitha Perery ze Sri Lanki wyprowadza na smyczy niezwy-
kłego – sześcionogiego – kota zjadającego z radością rybę za rybą. 

Nagroda w kategorii -  lat — Piumraa
Dulkini Halpe Gamage ze Sri Lanki



Nagroda w kategorii -  lat —
Rakprom Wannarat z Tajlandii

Nie tylko zwierzę emanuje radością, szeroki uśmiech widać też
na twarzy opiekuna. W podobny nastrój wprowadzają prace
Kaliny Maćkowiak i Michała Suszki z Polski czy Michala Surlo
ze Słowacji, ich bohaterami są ptaki i ich ludzcy opiekunowie.

Prace w grupie 
drugiej ( -  lat) ce-
chuje bardziej złożona
kompozycja i wykorzys-
tywanie szerszej gamy
środków plastycznych. 
Stado zażywających ką-
pieli w rzece hipo-
potamów namalował 
Mohammad Abu Nu-
baid z Bangladeszu, 
spotkanie leśnych chrzą-
szczy Madara Petersone
z Łotwy, zaś prze-
chadzające się zebry 
Karina Belevich z Biało-
rusi. Niezwykłe są zwie-
rzęta na pracy Piumraa
Dulkini Halpe Gamage 
ze Sri Lanki. W zielo-
nym gąszczu brązowa 
matka przenosi swoje
niebieskofutre dziecko
trzymając je za kark 
w zębach. Radość wi-
doczną w uśmiechach
zwierząt podkreślają 
różnokolorowe kwiaty, którymi ozdobione jest tło. Wykorzystana pale-
ta barw i precyzyjna kompozycja obrazu sprawiają, że scena wydaje
się wyjątkowo dynamiczna, przepełniona zachwytem nad przyrodą.



Nagroda w kategorii -  lat —
Leung Pui Ka z Hong Kongu

We wstępie do katalogu wystawy dyrektor Galerii i Ośrodka Pla-
stycznej Twórczości Dziecka, Dariusz Delik zauważa, że dwudzies-
tą edycję biennale …zdominowały ogrody, które były głównym tema-
tem tegorocznego konkursu. Pochodzący z różnych części świata mło-
dzi artyści pokazali jak różną formę może przyjąć ogród. W wizji Pui 
Ka Leung z Hong Kongu ogrodem staje się bowiem staw pokryty 
kwitnącymi lotosami. Kwiaty słonecznika dominują z kolei w ogro-
dzie namalowanym przez Sorinę Marineac z Mołdawii. Niespotykane
barwy przybrał jesienny – jak się wydaje – ogród czy raczej park w impresji 

Varvary Chaiko z Białorusi. 
Fioletowe plamy wrzosów 
w poszyciu kontrastują
z pomarańczowymi liść-
mi drzew. Tło ukrywa się 
zaś za gęstniejącą, szarą 
mgłą. Rodzinne miasto, 
Diwnogorsk narysował Leo-
nid Novosyolov z Rosji. Nad
miastem dominują wielkie 
góry, przy których znikome
wydają się nawet piętnasto-
piętrowe wieżowce. Poka-

zany przez młodego Rosjanina pejzaż jest bardzo harmonijny – świat 
przyrody i świat człowieka współistnieją bezkonfl iktowo obok siebie.

Tę harmonię przyrody i świata ludzkich spraw młodzi artyści przed-
stawiają bardzo często. Wannarat Rakprom z Tajlandii pokazuje zabawy 
młodzieży na obrazie utrzymanym w orientalnej stylistyce, gdzie obok 
ludzi i zwierząt pojawiają się też smoki i demony. Scenę z targu warzyw-
nego pokazała Muhlisa Rahmatjanova z Uzbekistanu, dziecięce zabawy 
na łące – Sasanka He   arachchige Don ze Sri Lanki, zaś nowożeńców 
z werwą kroczących ku przyszłości – Nurana Huseynova z Azerbejdża-
nu.

Najstarsi uczestnicy konkursu, młodzież w wieku -  lat, relacje 
człowieka i przyrody poddają szczególnie wnikliwej analizie. Piękno wy-
sepek na ocenie pokazuje z lotu ptaka Jesse Jane z Indonezji, ukryty w 



trzcinowisku kamień o baśniowej proweniencji – Angellina Birgid Liivla-
id z Estonii, zimowy ogród zamknięty w pałacowych wnętrzach – Sylwia 
Mann z Tychów. Bardzo ciekawą grafi kę stworzyła Elena Rios Flores z 
Meksyku – pokazała dżunglę porastającą stopniowo miasto. Rozpadają-
ce się budowle zastępują młode drzewa, pomiędzy którymi zaczaja się 
polujący na zdobycz jaguar.

Chociaż biennale odbywa się pod hasłem Zawsze zielono, zawsze nie-
biesko, prace na wystawie emanują wszystkimi kolorami tęczy. Barwom, 
których nazwy obecne są w tytule przedsięwzięcia można natomiast 
przypisywać znaczenie symboliczne. Niebieski jako kolor pokoju, zielo-
ny – nadziei. W ostatnim czasie „zielonymi” nazywa się też ruchy ekolo-
giczne i tym tropem poszła większość uczestników tegorocznego kon-
kursu. Najmłodsi artyści przypomnieli o naszych zobowiązaniach wobec 
zwierząt, o tym, że powinniśmy troszczyć się o wszystkie stworzenia. 
Starsi pokazywali, jak ważne jest harmonijne współistnienie człowieka 
i przyrody. Pokazane na wystawie prace skłaniają do refl eksji nad przy-
szłością świata, w którym żyć będą ich autorzy. Ekspozycja dowodzi też, 
że dzieci na razie nie straciły nadziei, że ów świat będzie lepszy…

Jak informują organizatorzy …na konkurs nadesłano  prac
z  krajów. Prace oceniało jury, w którym znaleźli się wybitni artyści
plastycy: Ivana Sýkorová (Czechy), Ta  ana Savich (Białoruś), Ināra
Visnievska (Łotwa), dr Miroslav Capovčák (Słowacja), dr hab. Ireneusz
Kopacz (UMK Toruń) i dr Dariusz Delik – dyrektor Galerii i Ośrodka Plastycz-
nej Twórczości Dziecka. Do zestawu wystawowego zakwalifi kowano  
prace z  krajów. Przyznano  nagród indywidualnych i  nagrody dla 
instytucji. Nagrodą Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego uho-
norowana została High School of Fine Arts Nicolae Tonitza w Bukareszcie. 
Nagrodę Prezydenta Miasta Torunia otrzymała Sampath Rekha Interna  onal 
Art Academy w Gothatuwa New Town (Sri Lanka), a Nagroda Galerii i Ośrodka 
Plastycznej Twórczości Dziecka trafi ła do Studia ACM w Gliwicach.

Konkurs zorganizowała Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości 
Dziecka w Toruniu przy współudziale Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w Warszawie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu i Urzędu Miasta Torunia.



MALARSTWO NASTROJÓW ANNY WĄSIKIEWICZ 

\\ Jerzy Rochowiak

Wystawę Anny Wąsikiewicz Ma-
larstwo nastrojów ekspo-
nowaną jesienią w Cen-

trum Kultury Browar B. we Włocławku tworzy kilkadziesiąt pejzaży
i kilkanaście portretów.

Artystka przygląda się łąkom, polom, rozłogom, rozlewiskom, 
stawom, rzekom, zagajnikom, morskim nabrzeżom… Pokazuje drzewa, 
czasem zabudowania… To przede wszystkim przestrzenie rodzime: 
obrazy z Kujaw, Wielkopolski, wybrzeża Bałtyku. Są też wspomnienia 
ze Szkocji… 

Annę Wąsikiewicz fascynuje otwarta przestrzeń. Oczywiście,
malarka w swoich kompozycjach tę przestrzeń kadruje, nawiązując
do all-over pain  ng: zawsze widać, że pokazuje wyimek krajobrazu, 
fragment większej całości. Przestrzeń jest synonimem wolności,
co zresztą autorka podkreśla tytułem jednego z obrazów. Tytuły płó-
cien wskazują miejsca, które artystkę zaciekawiły, zainspirowały, 
które przedstawia, np. Dolina Noteci, Pejzaż z Dębna, Nad stawem
w Gołaszewie, Kujawskie łąki. Inne odnoszą się do tematów, do przed-
stawianego świata, np. Trzy wierzby, Kopy wśród traw, Po drugiej 
stronie jeziora, Powiało, Niebieska fantazja, Fala. Są i odnoszące się
do odczuć i wrażeń, np. Tajemnica, Wakacyjnie, Impresja. Są i zagad-
kowe, np. Miejsce wykluczonych. Już przywołane tytuły prac
wskazują obszary malarskich zainteresowań autorki. Patrząc, znaj-
duje ona widoki zalecające się niepowszednią urodą, ożywiające 



twórczą wyobraźnię. Doskonale harmonizuje wybór wyimków prze-
strzeni z plastycznymi zamysłami: patrzy i tworzy malarski świat
z wielką inwencją. Ma się wrażenie, że artystka przedstawia kraj-
obrazy wtedy, kiedy ukształtują formę nieoczywistą – gdy tworzą 
widoki niepospolite. Przy tym jej pejzażowe opowieści odsłaniają to, co
w pokazywanych przestrzeniach jest charakterystyczne, co jest
ich właściwością.   

W przestrzeniach Anny Wąsikiewicz wiele się dzieje za przyczyną 
światła, powietrza, wiatrów – i kolorów. Właśnie poprzez kolory 
artystka opowiada o przestrzeni. Zielony, żółty, brązowy, niebieski 
w rozmaitych odcieniach dominują, ale kolory chyba nie poddają się 
skatalogowaniu. Tyleż odsłaniają osobowość autorki, co kształtują 
zaznaczone w tytule ekspozycji nastroje – subtelne, tylko na pozór 
nieuchwytne; w gruncie rzeczy nastroje stanowią najistotniejszy 

Anna Wąsikiewicz, Dolina Noteci



konkret, nie tylko malarski… Określają przestrzeń i czas, miejsca
i chwile, ich przeżywanie. 

Uogólniając: obrazy mają pogodny nastrój, niezależnie od tego
czy jest odczuwany w słoneczny dzień na kujawskich łąkach czy
w wietrzny ranek nad morzem. 

Anna Wąsikiewicz, Powiało



Obrazy wydają się realistyczne, ale Anna Wąsikiewicz
umieszcza w kadrach plastyczną interpretację przestrzeni,
skupiając się na wrażeniach. Właśnie wrażenia – a więc i nastroje
– są przedmiotem malarskich zainteresowań artystki.

Sympatyczne – i realistyczne – są eksponowane portrety, 

Anna Wąsikiewicz, Trzy żywioły 



malowane z troską zarówno o oddanie podobieństwa przedstawianej
osoby, jak i jej osobowości, charakteru. Niemal wszystkie portreto-
wane osoby się uśmiechają.

Uśmiech łączy portrety z pejzażami, z malarskim zamyśleniem, 
poprzez które malarka staje się częścią przedstawianego świata, 
cząstką natury. I uśmiechniętą, i zamyśloną artystka pokazuje siebie na 
autoportretach. Podkreślają one osobisty charakter i poszczególnych 
obrazów, i całej wystawy. 

Pochodzę z Kłodawy w województwie wielkopolskim – wyznaje 
artystka. – Malarstwem zajęłam się po zakończeniu aktywnej pracy 
zawodowej i wychowaniu, wspólnie z mężem, trójki wspaniałych dzieci. (…) 
Zainteresowania plastyczne przejawiałam już w dzieciństwie, pochodzę
z rodziny uzdolnionej artystycznie. Od wielu lat poświęcam malarstwu

Anna Wąsikiewicz, Park w Gołaszewie



sporo czasu, jest ono moim zapisem emocji i przemyśleń, częścią
mojego istnienia. Każdy dzień bez malowania to czas stracony. To, co 
robię jest odbiciem mojej osobowości, nastrojów, zainteresowań i przeżyć.
(…) Głównym źródłem natchnienia jest dla mnie natura. 

Na co dzień stosuję różne techniki malarskie, takie jak olej, akryl, akwa-
rela, tempera i tusz. Jednak uważam, że to technika olejna nadaje pracom 
duszę i pozytywną energię.

Anna Wąsikiewicz od  roku należy do Związku Polskich Artys-
tów Plastyków. Uczestniczy w plenerach artystycznych, konkursach,
w których zdobywa nagrody i wyróżnienia. Jest autorką blisko
dwudziestu wystaw indywidualnych, kilkudziesięciu zbiorowych, 
organizatorką plenerów malarsko-rzeźbiarskich.

Anna Wąsikiewicz, Wisełka nad Bałtykiem



Anna Wąsikiewicz, Kopy wśród traw



Anna Wąsikiewicz, Fala



CODZIENNOŚĆ ZAPISANA W PRZEDMIOTACH

\\ Kamil Hoff mann

Już po raz drugi dyrektor toruńskiego Centrum Sztuki 
Współczesnej Znaki Czasu nagrodził najciekawszą 
pracę zgłoszoną na coroczny konkurs Wystaw się

w CSW. Nagrodą jest autorska wystawa (fotografi czna) w przestrze-
niach wystawienniczych instytucji. Laureatką Nagrody Dyrektora
w roku  była Katarzyna Ewa Legendź i to jej prace można było 
oglądać wczesną jesienią w toruńskim CSW.

Punktem wyjścia do ekspozycji Szajs. The Gentle Art of Death
Cleaning Katarzyny Ewy Legendź są, jak informuje autorka, swoiste 
…instalacje w przestrzeni miejskiej tworzone ze sprzętów, przedmio-
tów codziennego użytku, które powstają samorzutnie obok śmietników 
po śmierci poprzednich lokatorów. Czasem spadkobiercy za ów tytułowy 
szajs uznają tylko zdezelowane meble czy popsute pralki, czasem
instalacja przyjmuje bardziej złożoną strukturę, którą uzupełniają 
domowe sprzęty czy elementy kuchennej i łazienkowej zabudowy. 
Zawsze jednak, jak trafnie zauważa artystka …trzeba się z tym szarpać. 
Na kilku fotografi ach Katarzyna Ewa Legendź pokazała przykłady
tych instalacji stanowiących codzienność miejskich osiedli. Chociaż 
niektóre obiekty wydają się nieco przez autorkę zaaranżowane – w kilku
miejscach pojawiło się szare tło – prace są niezwykle wymowne i suges-
tywne. Dla zmul  plikowania efektu autorka stworzyła własną insta-
lację ze sprzętów, które – jak można wywnioskować z opisu – stanowią 
część przejętej przez nią masy spadkowej po dziadkach.

W obiektywie artystki, wszystkie te artefakty i zbudowane z nich 
struktury stają się samodzielnymi dziełami sztuki. Intrygują, zmuszają 



do refl eksji nad wieloma bolączkami współczesności. O wyrzucanych 
meblach, sza  ach, walizach i kartonowych pudłach Katarzyna Ewa 
Legendź pisze, że są jak Osłony i pancerze służące do obejmowania, 
gromadzenia i przechowywania. Potrzeba gromadzenia, nie tylko kolekcjo-
nerstwa, lecz także zbierania na wszelki wypadek zwyczajnych przed-
miotów, które mogą się jeszcze przydać pojawia się z różnym nasileniem
u każdego. Wielu zbieraczy, kolekcjonerów co jakiś czas dotyka zwąt-
pienie w sens takiego kompulsywnego gromadzenia. Z pewnością 
wystawa Szajs może być bodźcem, zachętą do przemyśleń nad tym 
zjawiskiem. Być może pojawiające się z wiekiem przemyślenia i obawy 
natury eschatologicznej mogą potęgować skłonność do zbierania różnych 
przedmiotów, jakby były one formą zakotwiczenia w doczesności,
w świecie, w powtarzalnej codzienności. Jak złudne to myślenie, 
uświadamia oglądającym wystawę pokazana przez autorkę lista przed-
miotów „tak naprawdę” niezbędnych – tych, które babcia artystki 
zabrała ze sobą szpitala, a które zostały po jej śmierci zinwentaryzowane 
i przekazane rodzinie. Szminka, baton czekoladowy, trochę drobnych…

Szczególnym elementem wystawy jest cykl pięćdziesięciu foto-
grafi i pokazujących fragment warsztatu artysty malarza: sztalugę
i deskę, do której pinezkami przypina się papierowe podobrazie. Kadry 
z cyklu wydają się identyczne: pokazany jest taki sam obiekt w ten 
sam sposób. Dopiero po chwili można dostrzec różnice: każda deska 
jest inaczej ubrudzona farbami. Cykl ów można uznać za kolejny trop 
w interpretacji wystawy Szajs. The Gentle Art of Death Cleaning. Autorka 
zdaje się sugerować, że każdy przedmiot nosi w sobie silnie odciśnię-
te piętno użytkownika, stanowi zapis jego aktywności, zwyczajów 
i nawyków. Z plam na sztalugach można dowiedzieć się, jak wygląda 
paleta ulubionych kolorów artysty, z przetarć i wgnieceń na kanapach 
i wersalkach można wywnioskować, czy siadano na niej pośrodku
i z impetem, czy raczej przysiadano na brzeżku… Ów ślad po poprzednich 
użytkownikach sugestywnie opisuje sama autorka: Odziedziczone
z dobrodziejstwem inwentarza mieszkanie po dziadkach kolejny rok nie
wydaje się do końca twoje, nikt nie wie, czy to jeszcze negatyw, czy już
pozytyw, jeszcze matryca czy już patryca. Kontynuując ów trop 



interpretacyjny można się też zastanowić, czy używając jakieś 
przedmioty tylko odciska się na nich swoje piętno, czy również powierza 
się im część siebie. Może z tego wynika trudność w zadomowieniu się 
w odziedziczonym mieszkaniu, być może stad bierze się tak częsta 
chęć zachowania pamiątek po przodkach – również tych bez wartości 
materialnej, ale niosących umowną bardzo, trudną do zdefi niowana 
wartość sentymentalną.

Trzeci temat do refl eksji, który zdaje się podsuwać widzom 
Katarzyna Ewa Legendź to zaśmiecanie przyrody. Zjawisko obrazują 
dwie sugestywne fotografi e: śmieci na tle górskiego pejzażu i krajobrazu 
degradowanego systematycznie przez kopalnię bądź żwirownię. 
Chociaż temat ten pozostaje na uboczu głównego nurtu obserwacji 
rudologicznych (jak wyjaśnia autorka, rudologia to nauka o śmieciach) 
trudno uznać go za mało istotny.

Chociaż wystawę Szajs oprócz zdjęć tworzą również instalacja
i zbiory ready-mades, to wydaje się, że stanowią one jedynie komentarz, 
punkt odniesienia do fotografi i. Jak przyznaje autorka: Szajs to foto-
grafi czna opowieść o odrzutach, odpadach i marginesach, o rozprawianiu
się z nimi na wizualnym, społecznym i osobistym poziomie, a także
o niekończącej się renegocjacji ich statusu. W żadnym z kadrów nie poja-
wiają się sylwetki ludzi, mimo to wszystkie prace są przepełnione 
humanizmem. Autorka ukazuje współczesnego człowieka poprzez uży-
wane przezeń przedmioty, artefakty odkrywające – może nawet ob-
nażające – różne aspekty wiedzy o każdym z nas. Przy czym, co rów-
nież podkreśla Katarzyna Ewa Legendź, my sami na co dzień nie 
zauważamy tych przedmiotów, są one dla nas oczywistością.

Autorka wystawy Szajs – Katarzyna Ewa Legendź w  
roku ukończyła fotografi ę na PWSFTviT w Łodzi. Jest artystką 
wizualną, wykładowczynią Akademii Fotografi i w Krakowie i projek-
tantką. Uczestniczyła w licznych wystawach zbiorowych, jej prace 
publikowane były w prasie polskiej i w zagranicznej.

W roku  Nagrodę Dyrektora CSW otrzymał Baltazar Fajto
i to jego autorską ekspozycję toruńskie Centrum zorganizuje
w roku .



RADOŚĆ, JAKĄ DAJE PIĘKNO

\\ Jerzy Rochowiak

Jak przed rokiem, jesienią w Pałacu Lubostroń była eks-
ponowana wystawa obrazów i rysunków artystów 
zrzeszonych w Kujawskim Uniwersytecie Trzeciego 

Wieku. Wystawę przygotowało Kujawsko-Pomorskie Centrum Kul-
tury w Bydgoszczy. Tutaj plastycy kształcą i doskonalą swoje umie-
jętności, przeżywają twórcze przygody. Relacją z tych przygód była
lubostrońska prezentacja. Podsumowywała działalność blisko trzy-
dziestoosobowego grona malarzy w roku akademickim / .

Cotygodniowe zajęcia z twórcami, którzy zajmują się sztuką po 
zakończeniu aktywności zawodowej – spełniając marzenia odkłada-
ne na dogodny czas bądź odkrywając w sobie wcześniej nieujawnia-
ne zdolności – prowadzi Katarzyna Wolska, kierująca w bydgoskim
K-PCK Galerią Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej.

Przed rokiem mówiła, że zachęca artystów do szczerości w wy-
powiedziach środkami plastycznymi. 

Doskonalimy  warsztat, wzbogacamy swoje możliwości – dodawała. 
– Służę merytoryczną pomocą, stawiam trudne plastycznie zadania.

Takim zadaniem jest przedstawianie na papierze czy płótnie
tzw. martwych natur. Można się domyślać, że każdy z autorów miał
przed sobą te same czy podobne kompozycje złożone z rozmaitych 
obiektów. Były wśród nich bukiety kwiatów, owoce, naczynia, sprzęty
domowe, drabiny, zabawki, instrumenty muzyczne, tkaniny, stroje lu-



dowe … Jak można było się przekonać, oglądając wystawę w Lubo-
stroniu, każdy z autorów przedstawiał je w zgodzie ze swoim widze-
niem, swoją wyobraźnią – i oczywiście w zgodzie ze swoimi umie-
jętnościami. Te okazują się niemałe, jeśli zważyć, że na wystawie nie 
było prac chybionych, zaś przedstawiane kompozycje zdawały się
złożone. Wymagały rozwiązania niejednego problemu plastycznego, 
namysłu nad światłem, barwą…

Czy te obrazy można uznać za wypowiedzi artystyczne, czy
wprawki, ćwiczenia? Skoro każdy z autorów przedstawia nie tylko
to, co widzi, ale i jak widzi, skoro wybiera punkt, z którego spoglą-
da na przedstawianą kompozycję, skoro kieruje uwagę na jej frag-
ment, czasem szczegół, skoro dokonuje wyboru kolorów, skoro

Obraz Krystyny Papińskiej



Obraz Jadwigi Młynarczyk



wreszcie te obrazy uzewnętrzniają osobowości autorów, to są ra-
czej wypowiedziami plastycznymi niźli twórczą ekspresją. Jeśli ich 
powstawaniu towarzyszą zmagania z plastyczną materią, to tych 
zmagań nie widać. Widoczna jest natomiast swoboda w kształto-
waniu malarskiego świata.

Obraz Grażyny Steller



Obraz Danuty Siluk

Z pewnością wypowiedziami, i to osobistymi, są rysunkowe por-
trety, domyślać się można: osób bliskich autorom. Jedną z naj-
osobliwszych wypowiedzi na wystawie był opatrzony napisami rysu-
nek Zbigniewa Wypijewskiego. Podejmując problemy ekologii, estetyki, 
zagadnienia egzystencjalne, artysta dzieli się uwagami, przemyśleniami 
– w sposób symultaniczny, nieoczywisty, zagadkowy… 

Wypowiedziami na temat otaczającego nas świata są obrazy ma-
lowane podczas letniego pleneru w Lubostroniu. Naturalnie, artyści 
kierowali spojrzenie na przepiękny klasycystyczny pałac, na ofi cynę,
ale przede wszystkim uważnie przypatrywali się otoczeniu. Stawiali szta-



Obraz Elżbiety Łukomskiej



Obraz Jolanty Łukowskiej 



lugi przed innymi zabudowaniami, wpatrywali się we fragmenty murów, 
w kapliczkę, latarnie w ogrodzie… Dzielili się zauroczeniem przyrodą: 
kwiatami, krzewami, drzewami.

Przedstawienia lubostrońskiego parku to nie tylko wypowiedzi, ale i 
swoisty dialog z tymi, którzy oglądają obrazy. Artyści pokazując wyimki 
krajobrazu, oddają nastrojowość chwil, nastrojowość miejsc. Tymi obra-
zami afi rmują naturę – życie. Są one nie tylko świadectwami obecności, 
ale i wyrazem zachwytu. 

Prezentując obrazy bezpośrednio odnoszące się do rzeczywisto-
ści, bydgoscy plastycy amatorzy na wystawie w Lubostroniu pokaza-
li radość, jaką daje piękno, które można znaleźć w otoczeniu, w sobie
i uzewnętrznić na płaszczyźnie.

Obraz Jolanty Jurczak



Warsztaty

 Warsztaty Sztuka pisania wniosków,  listopada

Dotacje na kulturę

Jak skutecznie aplikować o dotacje unijne, rządowe lub samorządowe? 
Jakie projekty można realizować z poszczególnych programów? Jak
odnaleźć partnerów, jeśli regulamin programu zakłada wymóg współ-
pracy międzyinstytucjonalnej? – 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 w piątek  listopada  r. 
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 menedżero-
wie 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 Wdraża-
nia 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 samo-
rządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w przygotowaniu
i realizacji projektów, przewidzianych do współfi nansowania w ra-
mach 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

 Warsztaty Teatr – Muzyka – Ruch, -  listopada

Przedstawienie teatralne krok po kroku

Instruktorzy i opiekunowie amatorskich zespołów teatralnych, reżyse-
rzy i aktorzy teatru amatorskiego, także twórcy off owi zainteresowani 
zjawiskami z pogranicza performansu i tańca, są adresatami warsztatów 
Teatr – Muzyka – Ruch, które odbędą się w Wojewódzkim Ośrodku 
Animacji Kulturalnej w Toruniu w dniach -  listopada  r.

Podczas trzydniowego spotkania uczestnicy prześledzą najważniejsze 
etapy tworzenia przedstawienia teatralnego: od wyboru repertuaru, 
poprzez opracowanie scenariusza, pracę z aktorem, rolę ruchu i gestu
w spektaklu, siłę i wyrazistość słowa, wykorzystanie przestrzeni scenicz-
nej oraz rolę muzyki i dźwięku w widowisku teatralnym.

Program warsztatów obejmuje elementarne zagadnienia z zakre-
su reżyserii: przestrzeń teatralną (słabe i mocne punkty sceny), relacje 
aktorów i wzajemne oddziaływanie na siebie – i przez to – na widza. 
Warsztat stricte reżyserski uzupełniony będzie o podstawy kompozycji 
ruchu scenicznego: pojęcie cielesności, odkrywanie potencjalnych 
możliwości ruchowych i ekspresyjnych ciała, wykorzystania ruchu 
świadomego i nieświadomego w pracy twórczej oraz o rolę dźwięku
w przedstawieniu teatralnym (w tym również muzykę ciała i wykorzys-
tanie dźwięku naturalnego w widowisku).



W tematykę warsztatów uczestnicy zostaną wprowadzeni przez 
Magdalenę Jasińską – teatrologa i pedagoga teatru. Zajęcia praktyczne 
poprowadzą: muzyk i kompozytor Erwin Regosz (muzyka) oraz aktor, 
mim i performer Krys  an Wieczyński (teatr).

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

 Warsztaty Organizacja imprez dla małej i dużej grupy, -  listopada

Dla grup małych i dużych

Animatorzy kultury, pedagodzy oraz animatorzy społeczni, którzy na co 
dzień organizują różnorodne imprezy dla małych i dużych grup mogą 
wziąć udział w warsztatach z pedagogiki zabawy, które w Wojewódz-
kim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu poprowadzi Alicja Usowicz. 
Zajęcia odbędą się w dniach -  listopada  r.

Jak mówi prowadząca …zajęcia mają formę praktycznych warszta-
tów, dzięki czemu pedagogikę zabawy poznaje się poprzez czynne 
uczestnictwo w działaniach z wykorzystaniem prezentowanych metod.

Program trzydniowego spotkania obejmuje zabawy ułatwiające 
wejście w grupę, metody integrowania grupy, oparte na ruchu i tańcu 
zabawy rozluźniające. Alicja Usowicz podzieli się również pomysłami 
na aktywne i twórcze działania z grupami różnej wielkości i grupami 
wielopokoleniowymi. Omówione też będą sprawdzone metody ani-
macji, m.in. impreza fabularyzowana, impreza „na hasło”, wykorzys-
tanie stoisk animacyjnych czy proste działania plastyczne. Jednak, jak 
podkreśla Alicja Usowicz, …główny nacisk położony będzie na dostarcze-
nie uczestnikom wiedzy i kształtowanie umiejętności samodzielnego 
przygotowywania i realizowania różnorodnych imprez dla grup dużych
i małych.

Prowadząca warsztaty jest animatorką kultury, animatorką społecz-
ną, pedagogiem kulturalno-oświatowym i pedagogiem zabawy. Kieruje 
Działem Edukacji Artystycznej WOAK w Toruniu. Alicja Usowicz założyła 
i od blisko szesnastu lat animuje Centrum Aktywizacji Seniorów WOAK, 



prowadzi również dziecięco-młodzieżowy Cyrk Cool-Kids. Podczas 
warsztatów propaguje aktywizujące metody pracy z grupą: pedagogikę 
zabawy, dramę, cyrk dziecięcy i wiele innych form animacji grup w 
różnym wieku i wielopokoleniowych.

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

 Warsztaty Jak pracować z młodym recytatorem? (cz. ),  listopada

Wydobyć piękno polszczyzny

Towarzystwo Kultury Teatralnej od ponad sześćdziesięciu lat organizuje 
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, podobne imprezy – okolicznościo-
we, dedykowane konkretnej postaci lub skupiające się na jednym
temacie bądź wątku organizują liczne instytucje kultury i placówki 
oświatowe. Wszystkie te przedsięwzięcia stawiają sobie ze cel 
popularyzację recytacji jako formy obcowania z literaturą i kierują uwa-
gę na piękno polszczyzny jako narzędzia wyrażania myśli i uczuć.

Nauczyciele i instruktorzy przygotowujący dzieci i młodzież do 
konkursów recytatorskich, prowadzący albo planujący założyć grupę 
teatralną, instruktorzy i opiekunowie dziecięcych lub młodzieżowych 
grup teatralnych są adresatami warsztatów Jak pracować z młodym 
recytatorem?, które Anna Chudek poprowadzi  listopada (I część) 
oraz  stycznia  roku (II część) w Wojewódzkim Ośrodku Animacji 
Kultury w Toruniu.

Uczestnicy będą mogli nie tylko poszerzyć swoją wiedzę z zakresu 
sztuki interpretacji, ale również poznają nowe metody i narzędzia 
pracy z młodym recytatorem. W programie m.in.: dobór repertuaru, 
analiza tekstu literackiego (poezji i prozy), analiza tekstu ze względu
na znaki interpunkcyjne, które często wyznaczają kierunek inter-
pretacji i których respektowanie tworzy poprawną strukturę i wymo-
wę tekstu, zagadnienia interpretacji tekstu, wymowa rozumiana jako
uświadomienie sobie znaczenia artykulacji w wypowiadanym 



tekście, praca nad świadomością ciała na scenie w interpretacji i jego 
znaczeniem.

Warsztaty poprowadzi Anna Katarzyna Chudek – aktorka Teatru
Baj Pomorski, instruktorka teatralna oraz logopedka (ukończyła 
Państwową Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzews-
kiej w Warszawie), jurorka wielu przeglądów recytatorskich. Absolwent-
ka Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej imienia Aleksandra 
Zelwerowicza w Warszawie Filii w Białymstoku. Realizuje się w reper-
tuarze dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest twórczynią wielu kreacji 
teatralnych, autorką scenariuszy i spektakli.

Wszyscy uczestnicy proszeni są o przygotowanie przed pierwszym 
spotkaniem dwóch tekstów (poezja i proza). Będą one materiałem 
roboczym podczas zajęć.

Warsztaty są bezpłatne – obowiązują zgłoszenia przyjmowane
do  listopada. Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje 
kolejność zgłoszeń.

 Warsztaty recytatorskie dla uczestników OKR (cz. ),  listopada

Recytować jeszcze lepiej

Towarzystwo Kultury Teatralnej od ponad sześćdziesięciu lat organizuje 
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, podobne imprezy – okolicznościo-
we, dedykowane konkretnej postaci lub skupiające się na jednym tema-
cie bądź wątku organizują liczne instytucje kultury i placówki oświato-
we. Wszystkie te przedsięwzięcia stawiają sobie ze cel popularyzację 
recytacji jako formy obcowania z literaturą i kierują uwagę na piękno 
polszczyzny jako narzędzia wyrażania myśli i uczuć.

Młodzież i osoby dorosłe przygotowujące się do udziału w Ogólno-
polskim Konkursie Recytatorskim lub podobnych przedsięwzięciach, 
aktorzy amatorskich zespołów teatralnych oraz wszystkie osoby pragną-
ce zdobyć umiejętność świadomego wydobywania piękna polskiej
mowy  są adresatami Warsztatów recytatorskich dla uczestników OKR, 



które Tomasz Mycan poprowadzi  listopada (I część) oraz  stycznia 
 roku (II część) w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury

w Toruniu.
Warsztaty mają formę praktycznych ćwiczeń opartych  na wybra-

nych przez każdego uczestnika dwóch tekstach: prozatorskim i poe-
tyckim. Uczestnicy dowiedzą się m.in.  jak świadomie posługiwać 
się własnym ciałem i głosem, jak wyrażać podstawowe emocje i jak 
dobierać repertuar. W programie warsztatów są również zagadnienia 
analizy tekstu pod względem indywidualnej ekspresji, zwrócenie uwagi 
na rolę wyobraźni w interpretacji tekstu, poszukiwanie różnych ście-
żek interpretacyjnych tekstu, budowanie kontaktu z widzem i skupianie 
na sobie jego uwagi.

Warsztaty poprowadzi Tomasz Mycan – aktor teatralny, telewizyjny
i fi lmowy. W roku  ukończył Wydział Aktorski PWST we Wrocła-
wiu (obecnie Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego 
fi lia we Wrocławiu) i rozpoczął pracę w Teatrze im. Wilama Horzycy 
w Toruniu. W trakcie studiów współpracował z Teatrem im. Heleny 
Modrzejewskiej w Legnicy. Na dużym ekranie debiutował rolą
Szprychy w fi lmie sensacyjnym Bez litości ( ), na małym – w serialu 
Sfora ( ). W Toruniu znany jest także z pozateatralnej działalności. 
Uczestniczył w cyklicznych spotkaniach z poezją i próbach czytanych, 
podczas których prezentowana jest współczesna dramaturgia.

Wszyscy uczestnicy proszeni są o przygotowanie przed pierwszym 
spotkaniem dwóch tekstów (poezja i proza). Będą one materiałem 
roboczym podczas zajęć.

Warsztaty są bezpłatne – obowiązują zgłoszenia przyjmowane
do  listopada. Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje 
kolejność zgłoszeń.

Kolejne warsztaty i szkolenia:

-  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

Zajęcia edukacyjne

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

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 działaniach twórczych. W przestrzeni uwalniającej dziecięcą eks-
presję i spontaniczność dzieci z uśmiechem nauczą się współpracy
i otwartości na innych.

W programie spotkania jak zawsze znajdą się m.in. gry i zabawy
ruchowe, parateatralne ćwiczenia rozwijające wyobraźnię i kreatyw-
ność, praca w grupie, zadania na uważność, improwizacja, działa-
nia z przedmiotem. 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 warszta-
tów teatralnych i teatralno-plastycznych we współpracy z różnymi 
instytucjami kultury i placówkami oświatowymi z regionu dla różnych
grup wiekowych. Ukończyła pedagogikę teatru – studia współ-
prowadzone przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego 



oraz Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, a także
Policealne Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych w Toruniu i Po-
dyplomowe 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-artys-
tycznych. Jest też autorką wielu przedsięwzięć kulturalnych; od lat 
prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w każdym 
wieku.

Zgłoszenia przyjmowane są do  listopada, 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,  listopada

Poranne fi gle, psoty i żarty

Poranne fi gle, psoty i żarty to cykl comiesięcznych zajęć parateatralnych, 
które odbywają się w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu. 
Adresatami spotkań są dzieci w wieku -  lat, które chciałyby odkrywać 
teatralne i okołoteatralne światy oraz ich opiekunowie.

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 ćwicze-
nia rozwijające wyobraźnię i kreatywność, praca w grupie, zadania
na uważność, improwizacja, działania z przedmiotem. Zajęcia pro-
wadzone 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 instruk-
torki teatralnej. Jako specjalistka ds. teatru WOAK realizuje wiele 
warsztatów teatralnych i teatralno-plastycznych we współpracy z róż-
nymi 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 Uniwersytetu Warszawskiego, a tak-
że 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.

Zgłoszenia przyjmowane są do  listopada, liczba miejsc ograniczona 
– o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Spotkania, wystawy

 Jubileusz -lecia Zespołu Rękodzieła Artystycznego Klub 
 Supełek i wernisaż wystawy jubileuszowej,  listopada

Cztery dekady Klubu Supełek

Toruń polskim centrum frywolitki – takie mo  o towarzyszy jubileuszowej 
wystawie prac rękodzielniczych, którą od  listopada  r. do końca 



grudnia będzie można oglądać w zabytkowym spichlerzu z Bronisławia 
w Parku Etnografi cznym Muzeum im. Marii Znamierowskiej-Prüf-
ferowej w Toruniu.

Na wystawie dominuje oczywiście frywolitka, czyli koronka czółen-
kowa. Jest to bowiem bardzo popularna wśród artystów zrzeszonych
w Klubie Supełek technika. Jak wyjaśnia we wstępie do katalogu 
wystawy kustosz toruńskiego Muzeum Etnografi cznego, Kinga Turska-
Skowronek: Koronka czółenkowa, czyli frywolitka powstaje przez dzier-
ganie czółenkiem węzełków na tej samej nici owiniętej wokół dłoni. Czółen-
ko natomiast jest rodzajem szpulki z nawiniętą nicią. W zależności od 
przyjętej techniki stosuje się jedno lub dwa czółenka. Frywolitka była 
znana już w starożytnym Egipcie i Chinach. W XVI w. dotarła z Chin do 
Holandii, skąd w późniejszych okresach (XVIII i XIX w.) rozpowszechniła się 
w Europie. Osoby skupione w Supełku poznały tę technikę za sprawą 
twórczyni ludowej Stanisławy Wilamowskiej ze wsi Wrocki w powiecie 
golubsko-dobrzyńskim – to od niej nauki pobierały pierwsze członkinie 
zespołu. Jednak – jak wspomina Zofi a Kalisz, była prezes Klubu Supełek
– w szybkim czasie …uczeń przerósł mistrza. Oprócz frywolitkowych
serwet, bieżników, rękawiczek, kołnierzy, biżuterii czy ozdób choinko-
wych na wystawie prezentowane będą również ha  y (kujawski i kaszubski) 
oraz prace wykorzystujące inne techniki rękodzieła artystycznego.

Ekspozycja wpisuje się w obchody Jubileuszu -lecia Zespołu 
Rękodzieła Artystycznego Klub Supełek. Otwarcie wystawy towarzyszy  
uroczystości, podczas której będzie okazja do wspomnień, prezentacji 
dorobku artystycznego i edukacyjnego Supełka. Zespół powstał z inicjaty-
wy Wandy Malczewskiej w  roku przy ówczesnym Wojewódzkim 
Domu Kultury. Twórcy skupieni w Supełku prezentowali swoje realizacje 
na wystawach zbiorowych i indywidualnych, uczestniczyli z sukcesami 
w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, przeglądach twór-
czości ludowej i rękodzieła artystycznego. Jak we wstępie do katalogu 
wystawy podkreśla Jerzy Rochowiak: Prace artystów z Supełka trafi ły na 
wszystkie kontynenty.

Wystawę w Muzeum Etnografi cznym im. Marii Znamierowskiej-
Prüff erowej oglądać można do  grudnia  r.



 Uroczyste zakończenie projektu Dziękuję, dziękuję bardzo!,
  listopada

Pomnażanie wdzięczności

Wdzięczność i inteligencja emocjonalna ogniskują uwagę dzieci, mło-
dzieży, seniorów i kadr kultury uczestniczących w realizowanym 
przez WOAK w roku  projekcie Dziękuję, dziękuję bardzo! Przed-
sięwzięcie dofi nansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z budżetu 
Samorządu Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Przez blisko pół roku uczestnicy projektu podejmowali różne 
wyzwania artystyczne, doskonaląc się m.in. w dziedzinach teatru, 
literatury, fotografi i, fi lmu czy komunikacji medialnej. Owoce tych działań 
zaprezentowane zostaną podczas uroczystego zakończenia projektu, 
które odbędzie się w sobotę,  listopada w Teatrze Baj Pomorski
w Toruniu. Początek o godz. . . Wstęp wolny.

W programie wydarzenia pod hasłem Dziękowiska Wielkie są m.in. 
e  uda teatralna, występy kabaretowe, prezentacje mul  medialne, 
fi lmy i instalacje artystyczne. Wszystkie formy aktywności twórczej 
nierozerwalnie wiążą się z pojęciem wdzięczności. Jak podkreśla autor 
projektu Dziękuję, dziękuję bardzo!, Erwin Regosz: Realizacja projektu 
jest okazją do częstszych spotkań z naszymi emocjonalnymi zasobami
i wdzięcznością jako niezbędnym skarbem tworzącym dobrostan w nas 
i w relacjach z innymi. Jest też sposobnością do złożenia hołdu ludziom 
pomagającym bliźnim, zwierzętom, roślinom, światu i tym, którzy w inny 
sposób poruszają nasze serca.

W projekcie uczestniczą osoby z różnych miejscowości województwa 
kujawsko-pomorskiego, przedstawiciele różnych generacji. Wspólnie 
pokazują, że wdzięczność jest emocją, której doświadczamy codziennie. 
Jak podkreśla Erwin Regosz: Zależy nam na zauważeniu, odkryciu, że ten 
skarb już w sobie nosimy. Chcemy go pomnożyć. Owemu „pomnażaniu” 
służą warsztaty rozwojowe, debaty międzypokoleniowe oraz tworzenie 
map wdzięczności.



Uroczystość zakończy wspólne odśpiewanie hymnu projektu oraz 
wręczenie uczestnikom Orderów wdzięczności. 

 Tomasz Machciński – życie i twórczość – mul  medialny wykład
 z cyklu Wybitne postacie historii fotografi i,  listopada

Fotografi czna mul  plikacja osobowości

W listopadzie w ramach cyklu Wybitne postacie historii fotografi i 
przedstawiony będzie Tomasza Machciński – kolejny „nowo odkryty” 
przez świat sztuki współczesnej twórca. Mul  medialny wykład Tomasz 
Machciński – życie i twórczość w środę  listopada o godzinie .
w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu wygłosi Stanisław 
Jasiński. Wstęp wolny.

Niektóry krytycy zaliczają Tomasza Machcińskiego do nurtu out-
sider’s art, ale jest to daleko idące uproszczenie. Z pewnością jego 
twórczość istotnie odróżnia się od fotografi i najczęściej pokazywanych
w przestrzeniach wystawienniczych. Artysta wyspecjalizował się bowiem
w autoportrecie. Przebiera się za celebrytów (a także celebrytki!), 
parodiuje, trawestuje czy interpretuje najbardziej znane, ikoniczne 
portrety obecne zarówno w kulturze masowej, jak i sztuce wysokiej.

Swój projekt rozpoczął w  roku i nadal go realizuje – dotąd 
powstało ponad  tysięcy zdjęć. Często prace Tomasza Machcińskiego 
określane są terminem performansu dokamerowego, czyli działania, 
którego efekt został zarejestrowany, działania, w którym kamera staje
się medium pośredniczącym między performerem i publicznością. 
Zdjęcia Tomasza Machcińskiego prezentowane były m.in. w Kopenhadze, 
Beverly Hills, Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Kaliszu, Radomsku
czy Gnieźnie. Na kanwie jego biografi i, dziecka osieroconego
w czasie wojny, Alicja Albrecht zrealizowała fi lm dokumentalny Dziecko
z katalogu, zaś osobliwa metoda twórcza Tomasza Machcińskiego
stała się inspiracją do kreacyjnego dokumentu Incognito w reżyserii 
Henryka Dederki ( ).



Wykład wygłosi Stanisław Jasiński – fotografi k i instruktor fotografi i, 
członek Związku Polskich Artystów Fotografi ków, specjalista ds. foto-
grafi i WOAK. W latach -  był prezesem Okręgu Kujawsko-
Pomorskiego ZPAF, obecnie pełni funkcję przewodniczącego Okręgowej 
Komisji Kwalifi kacyjnej ZPAF. Jest autorem kilkunastu wystaw in-
dywidualnych, uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych 
krajowych i zagranicznych. Znawca historii fotografi i oraz kolekcjoner 
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.

 Znaki – projekcja fi lmu dokumentalnego w reżyserii Wojciecha 
 Klimali w ramach cyklu comiesięcznych spotkań
 fi lmoznawczych W pierwszym rzędzie,  listopada

Każdy fest wart tysiąca słów

Najnowszy dokument Wojciecha Klimali, ubiegłoroczne Znaki, można 
potraktować jak współczesną wersję baśni o Kopciuszku. Film jest 
…sensualną opowieścią o utalentowanej, głuchej dziewczynie w świecie 
słyszących. Opowieścią, w której …każdy gest wart jest więcej niż tysiące 
wypowiedzianych słów. Bohaterką fi lmu jest Iwona Cichosz, z pozoru 
zwykła dziewczyna. Jednak jej życie diametralnie zmieniło się, gdy została 
Miss Świata Głuchych . Blask fl eszy, liczne obowiązki miss, podróże, 
udział w talent show, walka o prawa niesłyszących – a w tym wszystkim 
niespodziewanie rodzi się miłość…  Jaką cenę przyjdzie zapłacić bohaterce 
za życie w bajce?

Scenarzystą i reżyserem fi lmu jest Wojciech Klimala, absolwent 
Filmova Akademie Miroslava Ondříčka (FAMO) w Pisku (Czechy) oraz 
programu Dok Pro w Szkole Wajdy w Warszawie. Jest autorem fi lmów 



dokumentalnych i krótkometrażowych fabuł. Za fi lm Znaki otrzymał 
nagrodę Pla  num Reel w konkursie fi lmów dokumentalnych na Nevada 
Interna  onal Film Fes  val w Las Vegas.

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 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, …pragnie 
zachęcić do doskonalenia swoich umiejętności oraz realizowania własnych 
form fi lmowych.




