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SZANOWNI CZYTELNICY!

W styczniowym numerze obszernie omawiamy książkę
Lecha Śliwonika Teatr niezbędny, wskazując wszakże tylko 
te obszary tematyczne dzieła, w których mieszczą się 

zagadnienia bezpośrednio zajmujące instruktorów artystycznych, 
organizatorów życia kulturalnego. Zachęcamy do lektury tej ciekawej
i inspirującej opowieści o teatrze amatorskim. Już ze względu
na tematykę i problematykę jest to książka wyjątkowa, niezbędna 
tym, którzy tworzą niezawodowy teatr. Appendixem do niej
mogłaby być choćby opowieść o Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów 
Wiejskich i Obrzędowych w Lubiewie w Borach Tucholskich, 
organizowanym przez bydgoski Wojewódzki Ośrodek Kultury (dziś 
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury). Zespoły ze wsi z naszego 
województwa, a sporadycznie i spoza jego granic, prezentowały 
spektakle obrzędowe i folklorystyczne, czasem dramatyczne. Za-
chęciły one mieszkańców wsi Klonowo w gminie Lubiewo do 
przygotowywania przedstawień pokazujących w udramatyzowanej 
formie borowiackich obrzędów i zwyczajów, a także codziennego 
życia wsi, przypomnienia borowiackiej gwary. Spektakle Klonowiaków 
były urzekające. Inspiracją był Przegląd; gdy przeniósł się do innych 
miejscowości, i Klonowiacy, jak się zdaje, zaniechali teatru. To pokazuje 
jak ważne są fes  walowe spotkania. Opowieść Lecha Śliwonika pozwala 
na konstatację, że gdy wyczerpują swoją formułę, warto szukać nowej, 
adekwatnej do zmieniającej się rzeczywistości.

Nie dość przypominania o różnicy między teatrem dzieci a teatrem z 
dziećmi, w którym młodzi ludzie są traktowani instrumentalnie. Piszemy 



o przeglądzie teatralnym ubiegłorocznych Konfrontacji Amators-
kiej Twórczości Artystycznej Regionu. Należy podkreślić,
że wszystkie prezentowane spektakle należały do teatru dzieci
i młodzieży – młodzi aktorzy byli współtwórcami scenicznych świa-
tów. Byli na scenie razem. Podczas warsztatowych rozmów po 
przedstawieniach można było się przekonać jak ważny jest teatr
dla kształtowania ich osobowości, ile im daje.     

Przypominamy Pierwszorzędowe spotkania fi lmoznawcze
w minionym roku. Zatrzymujemy się przy plastycznych pracach
dzieci i młodzieży.

       Kamil Hoff mann
       Jerzy Rochowiak 



PRZYSZŁOŚĆ PEŁNA OBAW

\\ Kamil Hoff mann

Pięć spektakli konkursowych z różnych zakątków wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego obejrzała pu-
bliczność przeglądu KATAR Teatr, który po raz 

siedemnasty w tej formule został zorganizowany przez Wojewódz-
ki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu w sobotę  grudnia  roku
w ACKiS Od Nowa w Toruniu. Organizatorzy na podstawie nadesła-
nych nagrań wideo postanowili zaprosić sześć zespołów, ale ze wzglę-
du na chorobę aktora grającego główną rolę, z udziału wycofał się 
toruński teatr Przedsiębiorstwo Indywidualnej Groteski z o.o.

Fes  walowe prezentacje rozpoczął spektakl One lipnowskiego 
teatru Bene Na   w reżyserii Wandy Mróz. Przedstawienie oparte jest 
na monodramie Lalki Michała Zdunika, ale tekst ten został przez insceni-
zatorkę rozpisany na osiem aktorek. Każda postać opowiada dzięki
temu inną historię, ale wspólnym wątkiem wszystkich monologów jest 
sytuacja kobiet we współczesnym, zachodnim społeczeństwie. Niektóre 
dotyka przemoc (zarówno symboliczna, jak i ta najbardziej realna, 
fi zyczna), inne padają ofi arą nadużyć seksualnych, są okłamywane, 
zderzają się z obojętnością i niewdzięcznością. W przedstawieniu 
skonstruowanym na zasadzie ronda, gdzie kolejne sceny są rozdzielo-
ne powtarzającą się formą, odnaleźć można element typowy dla seriali 
– jednego z fenomenów współczesnej kultury. Podobnie jak serialowy 
sezon, spektakl One nie ma też jasno zarysowanego początku i końca – 
wydają się one zawieszone w swoistym niedopowiedzeniu. Zastosowany 



przez Wandę Mróz zabieg inscenizacyjny nie stwarza co prawda 
większego pola do interpretacji pokazanych wydarzeń, ale daje widzom 
nadzieję, którą zawsze można pokładać w hipotetycznym „dalszym
ciągu”. Nawet jeśli większość z historii przedstawianych w kolejnych 

scenach kończy się mniej lub bardziej wyraźnym pesymistycznym 
akcentem, wymowa całości nie zamyka szansy na zmianę, wręcz prze-
ciwnie – stanowi zachętę do zmiany, do podjęcia próby przedefi niowania 
przez społeczeństwo sposobu, w jaki traktuje i postrzega kobiety.

Poszczególne monologi przeplatane są scenami zbiorowymi, które 
poprzez swoją powtarzalność stają się swoistym refrenem. Jego funk-
cja wydaje się być dwojaka – nie tylko rozdziela kolejne sceny, ale 
uwypukla główną myśl każdej z nich. Aktorki wspólnie deklamują taką 
dobitną frazę, powtarzają ją na wzór echa, „odcinając” czy „gubiąc”

Spektakl One Teatru Bene Na  . Fot. Stanisław Jasiński



za każdym powtórzeniem ostatnie sylaby. To tylko jeden z przykła-
dów twórczego wykorzystania języka, który jest z pewnością
głównym tworzywem przedstawienia One. W inscenizacji nie ma 
niepotrzebnej scenografi i, zuniformizowane kos  umy zamiast wy-
różniać i określać typ postaci, stanowią raczej sposób na podkreślenie 
wspólnoty losów i przeżyć wszystkich bohaterek. Głównym środkiem 
wyrazu są słowa: monologi podawane są wiarygodnie i bez emfazy. 
Aktorki mówią o emocjach, ale nie epatują nimi. Owszem, chcą
u widzów wzbudzić litość i trwogę, lecz przez cały czas skupione są 
bardziej na zdarzeniach, na losie swoich bohaterek. Wyważona, niemal 
ascetyczna forma zmusza publiczność do przemyśleń, nie daje miejsca 
na obojętność, którą mógłby wywołać – na zasadzie reakcji obron-
nej – nadmiar emocjonalności.

Wyjątkowo ciekawą formę swojemu przedstawieniu nadał zes-
pół Teatru Zakręt z Kruszwicy. Mam tę (nie)moc w reżyserii Lidii
Łukowskiej i Agnieszki Dubienieckiej to co najmniej dwa równo-
rzędne spektakle, a może nawet znacznie więcej niż dwa… Widowisko 
podzielone jest na dwie części – w pierwszej aktorzy pokazują swoją 
historię bez słów, używając wyłącznie gestów i efektów dźwięko-
wych, w drugiej dokładnie te same sytuacje zostały zaprezentowane 
z dialogami. Oglądając – jakkolwiek by na to spojrzeć – nowatorsko 
skonstruowany spektakl, trudno uciec przed potrzebą porównywania 
teatru gestu z teatrem słowa… Pantomimy z tekstem dramatycznym… 
Oczywistością jest, że pantomima daje większą swobodę inter-
pretacyjną – ten sam gest można rozumieć różnorako. Okazuje się 
jednak, że publiczność w miarę trafnie odczytywała kolejne sceny
i towarzyszące repetycji dialogi raczej dookreślały wydarzenia niż
o nich informowały. Oczywiście, słysząc dowiedzieliśmy się, że 
bohaterowie spektaklu to rodzina, w wersji pantomimicznej wi-
dzieliśmy jedynie osoby, które wiążą jakieś relacje. Jednak za pomocą 
gestu i ruchu udało się pokazać złożoność i zagmatwanie tych relacji. 
Konfl ikt dramatyczny od początku jest jasny i wyrazisty. Czytelne są jego 
strony, domyślać się można również jego powodów czy przejawów – 
jedna z postaci zostaje odrzucona, nie potrafi  odnaleźć swojego miejsca 



w świecie. W kolejnych scenach zostaje wprzęgnięta w system – staje 
się trybikiem w, jak można przypuszczać, korporacyjnej machinie.

Pomysł na przedstawienie tych samych wydarzeń przy użyciu
dwóch różnych języków teatralnych daje asumpt do refl eksji nad specy-
fi ką każdego z nich. Stanowi też zachętę do przyjrzenia się całemu 
spektrum komunikatów niewerbalnych – jak ich używamy, czy gesty 
nie są sprzeczne z tym, co mówimy. Właśnie ten element spektaklu 
wydaje się być najistotniejszy. Skupiając się jednak na aspek-
cie metateatralnym wynikającym z zastosowania nowatorskich
rozwiązań formalnych, nie można pominąć przedstawionych sytuacji, 
opowieści, którą kruszwicka młodzież chciała się podzielić.

Miejscem akcji kolejnego spektaklu: Zamknijcie oczy w reżyserii 
Beaty Ziółkowskiej i Weroniki Kurczewskiej w wykonaniu teatru
A co tam II z Lubiewa jest… piekło. Ponieważ teatr ten tworzą dzieci, 

Spektakl Mam tę (nie)moc Teatru Zakręt. Fot. Stanisław Jasiński



piekło pokazane w przedstawieniu nie jest zbyt straszne. Od po-
czątku budzi rozbawienie, gdyż wszystko w nim jest na opak. Za karę 
dzieci szkole dostają lizaki, sama szkoła zresztą też nie uczy, lecz 
ogłupia. Jednym z zadań mieszkańców piekła jest zbieranie promieni 
słonecznych, zawijanie w papier i wyrzucanie do zsypu. Wraz z bo-
haterami wyruszamy, śladami Dantego, na wycieczkę po piekle, by 
poznać największe przewinienia współczesności: bunt, złość i lenistwo, 
ale też  hejt i marnotrawienie czasu na smar  onach, które w piekle stają 

Spektakl Zamknijcie oczy Teatru A Co Tam II. Fot. Stanisław Jasiński

się pokrakami na krótkich nóżkach. Gdy uczestnicy mają już dość wy-
prawy i pragną swoją wyimaginowaną wędrówkę zakończyć, okazuje
się to niemożliwe, gdyż świat realny jest równie nieprzyjazny, co piekło…

Bohaterowie spektaklu Zamknijcie oczy mówią o nim czarna bajka, 
ale problemy, które poruszają młodzi aktorzy są jak najbardziej realne, 



wcale nie „bajkowe”, dotyczą bowiem współczesnej młodzieży. Rados-
na atmosfera to tylko maską, za którą chowają się obawy – czy wręcz 
lęki – najmłodszych. Wycieczka do piekła zdaje się być zatem dobrym 
sposobem na oswojenie się z tymi lękami, przyjrzenie się im a nawet na 
pogodzenie z nimi. Dzieci nie chcą być chronione przed złem świata, 
chcą się uczyć żyć w świecie w taki sposób, aby ze złem sobie w każ-
dej sytuacji poradzić. Wszak prędzej czy później nadejdzie chwila, gdy 
trzeba będzie otworzyć oczy i rozejrzeć się wokół siebie…

Przedstawienie wyreżyserowane przez Beatę Ziółkowska i Weroni-
kę Kurczewską kipi energią. Inscenizatorki wykorzystały tkwiący w dzie-
ciach potencjał. Pozwoliły swoim podopiecznym na żywiołową spon-
taniczność, dzieci bawiły się obecnością na scenie, były radosne i roześmiane,
ale nawet na chwilę nie wychodziły z roli. Kiedy trzeba, śpiewały czysto,
lecz dla uzyskania efektu komicznego potrafi ły zafałszować. Napisany 
zespołowo scenariusz był dowcipny i obfi tował w językowe gry. Należy 
np. ostrożnie obchodzić się z napotkanym diablątkiem, bo może roz-
beczeć się wpiekłogłosy. Z kolei dzieci grające w grę komputerową mają 
całkiem czarne ekrany, gdyż to Diablo piękny kolor…

Wzruszającą opowieść o życiu pokazał Teatr Witraż z Bydgoszczy. 
Spektakl Wielki mały człowiek w reżyserii Wiolety Górskiej-Nowik 
zbudowany jest z ciągu niezwykle plastycznych i emocjonalnych te-
atralnych obrazów, których wspólnym tematem zdają się być zmagania 
najbardziej wrażliwych osób z otaczającą rzeczywistością. W jednej
z pierwszych scen obdarzona wyjątkową wyobraźnią dziewczynka 
próbuje przekonać dzieci, z którymi się bawi, że ma bardzo małego kotka. 
Tak małego, że jest niewidzialny. Początkowo sceptycznie nastawiona 
grupa, daje się porwać wyobraźni i po chwili wszyscy wspólnie usypiają 
kotka. Poruszające są dwie następujące po sobie sceny dziejące się
w szkole i zakładzie pracy, korporacji. Twórcy jednoznacznie pokazują,
iż oba te miejsca tłamszą indywidualistów, a w osobach bardziej wrażli-
wych zabijają wszelką radość życia… O ile w dzieciństwie zdarzają się
chwile radosnej beztroski, przekomarzania się z rodzicami, tak naj-
smutniejsza jest pokazana w przedstawieniu starość. Ze sceny emanuje 
samotność bohaterki, jej zrezygnowanie. Wydaje się już pogodzona 



ze śmiercią i biernie jej oczekuje, wspominając – wręcz jak się wydaje: 
rozpamiętując – życiowe błędy. Grozę tego oczekiwania wzmaga 
natrętnie tykający w offi  e zegar. Pomimo poważnego nastroju, który
jest w pełni uzasadniony i adekwatny do tematyki przedstawienia,
Wielki mały człowiek niesie w sobie pierwiastek optymistyczny. 
Podejmując w ostatniej scenie wątki eschatologiczne, twórcy spektaklu 
chcą zapewne tchnąć w widzów nadzieję…

Teatr Witraż zaproponował przedstawienie o wielowymiarowym 
przesłaniu. Z jednej strony młodzi ludzie zdają się pytać o sens życia, 
zgodnie z tytułem zastanawiają się, czym jest wielkość człowieka, czym 
małość. Równocześnie zdają się mówić, że każdy powinien iść własną 
drogą. Dążenie do sukcesu i minimalistyczne podejście do życia to 
postawy równoprawne pod warunkiem, że wypływają z wnętrza każ-
dego z nas, nie są zaś realizacją cudzych marzeń, planów lub zamiarów.

Spektakl Wielki mały człowiek Teatru Witraż. Fot. Stanisław Jasiński



Ostatni konkursowy spektakl – Dobrostan w reżyserii Beaty 
Ziółkowskiej i Weroniki Kurczewskiej i w wykonaniu teatru A co tam
z Lubiewa również był refl eksyjną opowieścią o kondycji współ-
czesnego człowieka, człowieka zachodu: zanurzonego w kon-
sumpcjonizmie, ale pozbawionego bliskości, skupionego przy tym 
na własnym wizerunku – udającego szczęście, lecz w głębi bardzo 
nieszczęśliwego. Co jest 
ważniejsze: być czy mieć? 
– kluczowe dla naszej 
cywilizacji pytanie o sens 
życia pada na począt-
ku przedstawienia. Ko-
lejne sceny są głosami
w dyskusji, argumentami, 
częściej rzecz jasna szala
przechyla się na stro-
nę opcji „być”, ale nie
wszystko jest jedno-
znaczne i oczywiste. Głów-
ny bohater, Franek spę-
dza wiele czasu przed
komputerem, co ułatwia 
mu z czasem znalezienie 
pracy. Inną kwes  ą jest,
czy zadania, które otrzy-
muje jako pracownik
w jakiś sposób go roz-
wijają, czemuś służą.

Ostatnie sceny są już 
wyraźną, wręcz dosad-
ną krytyką bezmyślnej 
konsumpcji: ogłupia-
jących programów tele-
wizyjnych, niezdrowych 

Spektakl Dobrostan Teatru A Co Tam.
Fot. Stanisław Jasiński



fast-foodów, ale też pustki emocjonalnej. Publiczność Dobrostanu 
została po zakończeniu spektaklu z szeregiem pytań, które młodzi
ludzie zadają zarówno dorosłym, jak i rówieśnikom: Dokąd zmierza
nasz świat?, Czy istnieją jakieś granice naszych potrzeb?, Czy warto 
rezygnować z bycia sobą? czy Dokąd prowadzi nas wyścig szczurów?

Chociaż tematyka pięciu spektakli konkursowych jest różna, łączy
je obecny w każdym przedstawieniu element lęku, obawy czy
niepewności. Wprost do strachu odnoszą się co prawda jedynie 
bohaterowie czarnej bajki Zamknijcie oczy, ze sceny pada tam bo-
wiem kwes  a: ja się boję, w pozostałych czterech inscenizacjach ów
lęk nie jest werbalizowany. Mimo to wiele sytuacji scenicznych
sugeruje jego obecność lub wręcz go kreuje. Jednym ze sposobów 
wyrażenia takiego lęku wydaje się być – obecny w większości przedsta-
wień – krzyk albo podniesiony głos. We współczesnym, przesyconym 
hałasem, świecie trzeba czasem mówić głośno, nawet bardzo głośno, 
żeby w ogóle zostać usłyszanym. Być może zatem takie natężenie
siły głosu jest dla niektórych naturalnym sposobem komunikacji. Jed-
nak obecny na scenie krzyk jest przesycony emocjami, jest sposobem
na podkreślenie tych wszystkich obaw, które na scenie się uobecniają.

Młode osoby tworzące teatr pod koniec drugiej dekady XXI wieku
nie patrzą w przyszłość z optymizmem – są krytyczne wobec 
rzeczywistości, w której żyją, ale nie jest to też pesymizm. Wydaje 
się, że ten lęk o przyszłość wiąże się raczej z potrzebą – i chęcią 
– dokonania zmiany. Nie podoba im się zastany świat, ale zamiast 
wszczynać kolejny bunt pokoleniowy, dążą do przebudowy i naprawy 
skostniałego systemu. Boją się o swoją przyszłość, ale chcą mieć 
wpływ na to, jak ta przyszłość będzie wyglądała. Taki przekaz
z różną oczywiście intensywnością formułują twórcy każdego
z pięciu konkursowych przedstawień. Niektórych lękiem napawa 
sytuacja kobiet, innych zanik relacji rodzinnych, jeszcze in-
nych zabijający osobowość konsumpcjonizm. Bez względu na źró-
dła tych lęków, diagnoza została postawiona. Artyści wyartykułowali 
swoje obawy dobitnie, zapoznali z przemyśleniami publiczność 
Konfrontacji, lecz trudniej pewnie będzie im znaleźć remedium na 



przedstawione bolączki. Patrząc na młodzież manifestującą swoje
lęki, obawy i niepewność, nie można pozostawać obojętnym. Każdy 
spektakl jest głosem w innej sprawie, ale składają się one na współ-
brzmiący chór wołający przede wszystkim o lepsze jutro dla kolej-
nych pokoleń.

Oprócz pięciu konkursowych przedstawień widzowie Konfrontacji 
obejrzeli również monodram Franka McGuinessa Pudełko zapałek
w wykonaniu Małgorzaty Chojnowskiej-Wiśniewskiej, w reżyserii 
Grzegorza Wiśniewskiego. Poruszający spektakl znakomicie wpisał się 
w tematykę tegorocznego przeglądu KATAR Teatr. Bohaterką Pudełka 
zapałek jest matka, której córka została przez przypadek śmiertelnie 
postrzelona w trakcie ulicznej awantury. Winni śmierci dziecka 
pozostają jednak bezkarni, gdyż wszyscy mieszkańcy miasteczka 
są przez przestępców zastraszeni. Zdesperowana matka wymierza 
sprawiedliwość na własną rękę…

Monodram Małgorzaty Chojnowskiej-Wiśniewskiej umieszczony
w kontekście spektakli zrealizowanych przez młodzież pokazuje,
że nie tylko przyszłość może budzić obawy i lęk. Teraźniejszość –
tu i teraz – niesie równie wiele zagrożeń. Wszak już nie tylko w USA
każde dziecko może stanąć przypadkiem na drodze zbłąkanej kuli 
wystrzelonej podczas gangsterskich porachunków. Każde dziecko
może znaleźć się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie, 
paść ofi arą zamachu terrorystycznego, którego celem są przechod-
nie, przypadkowe osoby cywilne.

Monodram Pudełko zapałek stał się cennym uzupełnieniem 
pięciu pozostałych przedstawień. Na pewno zagrożenia czyhające
w codzienności – lub szerzej: w teraźniejszości – są dla matki troszczą-
cej się o dziecko bardziej realne, ale nie znaczy to wcale, że przyszłość 
kolejnych pokoleń jest mało istotna.

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury zorganizował także dla 
wszystkich uczestników Konfrontacji półtoragodzinne warsztaty, które 
odbyły się w przerwie między spektaklami konkursowymi i ogłosze-
niem werdyktu jury. Młodzież z występujących na przeglądzie grup 
teatralnych pod swoje skrzydła wzięła Dominika Miękus – aktorka, 



lalkarka, od ponad dekady związana z Teatrem Baj Pomorski, ale rów-
nież ceniona edukatorka i pedagog teatru. Młodzi aktorzy pod jej 
kierunkiem poznawali zasady  Interpunkcji teatralnej. Z kolei warsztaty 
pod hasłem Sieciowanie i doświadczanie dla opiekunów zespołów 
poprowadziła Agnieszka Zakrzewska, pedagog teatru, specjalistka
ds. teatru w WOAK.

Prezentowane przedstawienia w skupieniu obejrzeli jurorzy.
W  roku w gronie tym znaleźli się twórcy, pedagodzy i krytycy 
teatralni: Barbara Rogalska (aktorka, pedagog teatru, autorka i re-
alizatorka projektów z dziedziny teatru), Agnieszka Zakrzewska
(pedagog teatru, animatorka kultury, specjalistka ds. teatru w Wo-
jewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu), Paweł Paszta (reży-
ser, pedagog teatru, dyrektor ds. artystycznych Teatru im. Wilama 
Horzycy w Toruniu), Jan Polak (aktor i reżyser teatralny, kierownik 
artystyczny Teatru Ludzi Upartych, dyrektor Teatru Impresaryjnego 
im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku) i Jerzy Rochowiak 
(autor tekstów o teatrze i dla teatru, dyrektor Wojewódzkiego
Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu). Decyzją jury Grand Prix
otrzymał teatr A co tam II z Lubiewa za spektakl Zamknijcie oczy w re-
żyserii Beaty Ziółkowskiej i Weroniki Kurczewskiej. Cztery równo-
rzędne nagrody otrzymały teatry: Bene Na   z Lipna za spektakl One
w reżyserii Wandy Mróz, Zakręt z Kruszwicy za spektakl Mam
tę (nie)moc w reżyserii Lidii Łukowskiej i Agnieszki Dubienieckiej, 
Witraż z Bydgoszczy za spektakl Wielki mały człowiek w reżyserii 
Wiolety Górskiej-Nowik i A co tam z Lubiewa za spektakl Dobrostan
w reżyserii Beaty Ziółkowskiej i Weroniki Kurczewskiej.



STEFAN GEŁDON
O WĘDROWNYCH LALKARZACH

\\ Jerzy Rochowiak

Wielokrotnie przed-
stawialiś-
my w Biu-

letynie dokonania znakomitego twórcy amatorskiego teatru lalek
Stefana Gełdona: omawialiśmy jego publikacje, przede wszystkim 
wydawane przez Wojewódzki Dom Kultury w Lublinie zeszyty Porad-
nik lalkarza, spektakle, które przygotowuje ze swym Teatrem Lalek
i Cieni Baśniowy Świat, coroczne Biesiady Lalkarskie, które organizuje 
w Centrum Kultury Zamek w Nowem. Wspomnieniu twórczych działań 
niezwykłego artysty-pedagoga była poświęcona XXVII Biesiada 
Lalkarska  lat pracy artystycznej Stefana Gełdona, która odbyła się
w Nowem jesienią minionego roku. 

Podczas uroczystego spotkania Teatr Władca Lalek ze Słupska 
pokazał familijny, grany w planie aktorskim i lalkowym, spektakl Pan 
Brzuchatek według Marty Guśniowskiej, w reżyserii Urszuli Szydlik-
Zielonki. 

Słupski Władca Lalek jest teatrem objazdowym – i o objazdo-
wym teatrze lalek traktuje osiemnasty już Poradnik lalkarza. Jak za-
uważa autor, jest to teatr, który przybywa w gości do widzów.

W najnowszym Poradniku Stefan Gełdon przypomina chińskie, 
ruskie, amerykańskie scenki lalkowe skrywające aktora: unosząc
w górę ręce, animował lalki, pozostając niewidocznym lub po-
kazując tylko głowę. Wędrowni lalkarze często wykorzystywali



parawany małych rozmiarów: występował tylko jeden aktor, a na 
parawanie mogły się ukazać jednocześnie tylko dwie lalki. Autor
szkicuje konstrukcję takiego parawanu. 

Stefan Gełdon wspomina swoją teatralną przygodę: w  roku 
założył we wsi Kącik, w szkole, w której uczył, teatr lalkowy. W wakacje 
jeździł do okolicznych miejscowości z parawanem, dekoracjami, lalkami, 
lampami elektrycznymi i na  owymi. Środkami transportu bywały 
wynajęte furmanki, ciężarówki, rowery z przyczepami… W latach 
pięćdziesiątych podczas lalkarskiego wędrowania trudów i mordęgi 
było co niemiara, ale wysiłki nagradzała radość widzów, nie tylko 
najmłodszych. 

Autor pisze o organizowanym w Juszkowie opodal Pruszcza 
Gdańskiego – przez Grzegorza Cwalińskiego, dyrektora Ośrodka
Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Cieplewie – fes  walu ob-
jazdowych teatrów lalkowych młodego widza. Wspominając edycję 
fes  walu z  roku, Stefan Gełdon pisze: występujący lalkarze 
prezentowali swoje sztuki w różnych formach i technikach lalkarskich.
Były kukiełki klasyczne i żyworękie, grano pacynkami jedno- i dwu-
ręcznymi, wystąpiły jawajki z gabitami, pokazano grę marionetką klasycz-
ną i lalkę a la planche  e i inne.

Z okazji niezwykłego jubileuszu życzymy Panu Stefanowi
Gełdonowi dalszych lat twórczej pracy, wielu pięknych lalkarskich 
przygód.



Spośród bogatego zbioru swoich te-
kstów o teatrze, czy szerzej:
o życiu kulturalnym, Lech Śli-

wonik wybrał dwadzieścia pięć najwyraziściej przedstawiających
jego myślenie o teatrze, kulturze teatralnej i zawarł w książce Teatr 
niezbędny. Studia, szkice, felietony; dwa teksty złożył z dwóch materia-
łów. Autor pisał je i w większości publikował w Scenie, materiałach 
pokonferencyjnych, książkach w latach - ; jeden pochodzi
z roku . Oczywiście, przygotowując książkę, opublikowaną jesie-
nią ubiegłego roku nakładem Miejskiego Domu Kultury w Stalowej 
Woli, każdy tekst opracował na potrzeby tomu. Jego konstrukcja jest 
precyzyjna, każdy z rozdziałów ujmuje inną problematykę. Sześć roz-
działów przedstawia sześć różnych obszarów kultury teatralnej w po-
wojennej Polsce. Naturalne są odwołania do zjawisk wcześniejszych. 
Poprzedza te rozdziały kreślona na początku lat dziewięćdziesią-
tych minionego stulecia charakterystyka i próba prognozy rozwoju 
życia teatralnego w kraju. Tom zamykają trzy wywiady, które z auto-
rem przeprowadzali jego dawni studenci. 

Owszem, tom przedstawia spojrzenie Lecha Śliwonika na teatr, 
ale jest też raportem z jego twórczej obecności w życiu teatralnym, 
podsumowaniem dotychczasowych dokonań. 

Działalność i teksty Lecha Śliwonika, zwłaszcza książka Teatr nie-
zbędny. Studia, szkice, felietony, sytuują go w gronie osób, którym teatr
w Polsce, przede wszystkim niezawodowy, wiele zawdzięcza – takich
jak Jędrzej Cierniak, Lucjusz Komarnicki, Zdzisław Kwieciński. Lech

TEATR NIEZBĘDNY LECHA ŚLIWONIKA

\\ Jerzy Rochowiak



Śliwonik jest organizatorem życia teatralnego, od  roku członkiem 
Prezydium, od  roku prezesem Towarzystwa Kultury Teatralnej, 
organizatorem bądź współorganizatorem, autorem koncepcji kon-
kursów i fes  wali, m.in. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, 
Ogólnopolskiego Fes  walu Teatrów Amatorskich, Sejmiku Wiejskich 
Zespołów Teatralnych, a także Konkursu Bliżej Teatru. Jest jurorem 
fes  wali, uczestnikiem konferencji, warsztatów. Jest redaktorem 
naczelnym kwartalnika Scena, autorem licznych tekstów o teatrze. 
Uczestniczy w doskonaleniu zawodowym instruktorów teatralnych. 
Jest profesorem Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza
w Warszawie, z którą związał się w  roku. W latach -
i -  był dziekanem Wydziału Wiedzy o Teatrze, w latach

-  rektorem Akademii. Stworzył zaoczne studia Wiedzy o Te-
atrze. Nawet, gdy za umieszczoną w książce notą ująć, że Lech Śliwonik 
to badacz i znawca polskiego teatru studenckiego i alternatywnego, teatru 
amatorskiego, teatru ludowego, teatru dla życia, edukacji kulturalnej i poli-
tyki kulturalnej: autor kilkuset artykułów, autor i współautor kilkunastu 
książek, nie wyczerpie się choćby rejestru dokonań Profesora, pra-
cowitego, twórczo zaangażowanego w wiele różnorakich przedsięwzięć, 
traktującego każde zobowiązanie z wielką rzetelnością. Wszakże dodać 
należy, że zawsze szczodrze dzieląc się ogromną wiedzą, obdarzony 
doskonałą pamięcią, zajmująco, nierzadko porywająco, mówi o teatrze, 
z szacunkiem dla ludzi teatru, czułością dla przyjaciół.

We Wprowadzeniu autor wskazuje źródło tytułu książki: przyjął 
sformułowanie teatr niezbędny od włoskiego twórcy teatru społeczne-
go, reżysera, dramaturga, poety Giuliano Scabii. Teatr niezbędny, 
jako pojęcie – wyznaje – jako sposób widzenia zjawiska bardzo do mnie
przylgnął. Uderzyła mnie jego podmiotowość – to włączona do procesu 
twórczego osoba, bądź zespół (co w niektórych obszarach teatru na jedno 
wychodzi), ma moc decydowania, czy wolno użyć tego pojęcia. (…) Uderzyła 
mnie także jego niesystemowość oraz niezadaniowość. (…) I dodaje: nie 
można lepiej, trafniej nazwać obecności teatru w życiu osoby, grupy.

Podejmując w pierwszej części książki rozważania nad przyszłością 
teatru, autor w  roku konstatował: ratunkiem dla teatru, również



jako sztuki i instytucji, może być zrozumienie, że ofi cjalny produkt
artystyczny nie wyczerpuje jego możliwości, że istotny jest on we wszyst-
kich swych przejawach, odmianach, formach i funkcjach. Że jest sumą.
Dwa lata później ukonkretniał, że można wyodrębnić: teatr zawodo-
wy, instytucjonalny, teatr amatorski i obszar, w którym teatr zawodowy
i amatorski się przenikają. 

W rozdziale W kręgu słowa Lech Śliwonik kieruje uwagę ku
słowu na scenie. Przedstawia rozważania na temat Słowa w kul-
turze teatralnej, upomina się o szacunek do słowa – a wraz z nim
do tekstu utworu scenicznego i jego autora. Omawia historię Ogólno-
polskiego Konkursu Recytatorskiego, po raz pierwszy zorganizowane-
go w  roku – i poświęconego twórczości Adama Mickiewicza.
Pisze, że Konkurs się zmienia, że liczba uczestników jest obecnie
mniejsza niż w latach świetności: słowu coraz trudniej bronić się przed
naporem tzw. cywilizacji obrazkowej, powierzchowną atrakcyjnością 
pstrokatej popkultury. Skurczył się obszar literackich poszukiwań re-
cytatorów: kiedyś wyprawiano się wszerz i w głąb piśmiennictwa, w ostatnich 
dziesięcioleciach większości wykonawców wystarcza rodzime pisarstwo 
współczesne; na szczęście główne kryterium wyboru stanowi wartość
utworu. (…) Zmieniła się estetyka żywego słowa. Uczestnicy pierwszych 
konkursów zapamiętali dominowanie deklamacji – pewnej wzniosłości, 
nawet patosu, dzisiaj bliższe jest mówienie sceniczne – zmierzanie ku 
naturalnej rozmowie „za pośrednictwem” utworu literackiego. Lech
Śliwonik przypomina aktorów, którzy po raz pierwszy stawali przed 
publicznością jako recytatorzy oraz ludzi nieartystycznych profesji, 
którzy byli laureatami Konkursu. Sporo uwagi poświęca turniejom
poezji śpiewanej i wywiedzione ze słowa.

Autor wnikliwie omawia Teatr amatorski. W tekście Pierwsza 
i najważniejsza z  roku wymienia jego funkcje: edukacyjno-
wychowawczą, integracyjną, estetyczną, kreacyjną, terapeutyczną, 
rekreacyjną. Z najważniejsze uważa w tym teatrze łączenie tego, co 
osobiste, jednostkowe z tym, co wspólne, zbiorowe.

Pierwodrukiem jest w książce artykuł Wypełniony teatrem. Szkic
do portretu i coś więcej: o organizowanym w Stalowej Woli do  roku 



Ogólnopolskim Fes  walu Teatrów Amatorskich. Portreuje wybitnego 
aktora i reżysera, zmarłego w  roku, Józefa Żmudę, który od

 roku był kierownikiem artystycznym Zakładowego Domu Kultury 
w Stalowej Woli i prowadził – istniejący od  roku – Amatorski
Teatr Dramatyczny. W  roku w Miejskim Domu Kultury w Stalo-
wej Woli zostały zorganizowane Relacje. Międzypokoleniowe Spot-
kania teatralne. Dyrektor placówki Marek Gruchota postanowił
utworzyć w niej Gabinet Józefa Żmudy. Podjął się również wydania 
omawianej książki.

W tekście Teatr. Społeczeństwo. Społeczność Profesor – po lekturze 
nadesłanego do redakcji Sceny tekstu Beaty Szczucińskiej Ostrożnie 
z ogniem – na temat debaty Teatr społecznościowy – nowe terytoria 
zorganizowanej przez Bemowskie Centrum Kultury i Instytut Teatralny 
im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie – pokazuje czym był i jest 
teatr amatorski – społeczny ruch teatralny.

W tekście Zawodowszczyzna przypomina: Teatr amatorski przeżył
w swych dziejach dwa przełomy. Pierwszy w latach dwudziestych 
dwudziestego wieku – teatr ludowy i robotniczy. Drugim był – zrodzony
w ruchu studenckim, teatr alternatywny. 

Upomina się O miejsce dla amatora. Jak stwierdza, amatorską 
twórczość artystyczną uprawiają osoby bez formalnego przygotowa-
nia zawodowego, niezależnie od wieku, środowiska, wykształcenia, uzdol-
nień. Fundamentalnymi cechami są dobrowolność udziału i bez-
interesowność. (…) Twórczość amatorska nie wyklucza osiągnięcia
wysokiego poziomu artystycznego, ale nie jest jej celem opanowanie 
rzemiosła, sprawność warsztatowa. Celem najpierwszym jest poznanie 
samego siebie, samowychowanie i samokreacja, rozwinięcie cech potrzeb-
nych dla rozwoju jednostki i społecznie ważnych – pomysłowość, 
spontaniczność, otwartość, autentyczność, gotowość do poszukiwania
i ryzyka. Ujmując rzecz syntetycznie: droga jest ważniejsza
od osiągnięcia rezultatu, a postawy od umiejętności. By twórcy a-
matorzy mogli pracować, potrzebne są m.in. prawne usankcjonowanie 
zawodu instruktora – jako animatora życia społecznego i lidera
inicjatyw kulturalnych, zapewnienie amatorom możliwości korzystania



z praw autorskich na takich zasadach, na jakich korzystają z nich
placówki oświatowe, umieszczenie w programach kształcenia
nauczycieli przygotowywania do pracy w środowiskach amatorów, 
tworzenie w ośrodkach kultury warunków sprzyjających pracy grup 
amatorskich.

Dalej autor omawia Teatr alternatywny. To zajmująca synteza zja-
wiska – i przypomnienie Łódzkich Spotkań Teatralnych.

Tematem kolejnego rozdziału jest Teatr dla życia. Autor kon-
kretyzuje czym jest, czym może i powinien być teatr z udziałem
osób o różnym charakterze i stopniu upośledzenia, niepełnosprawności,
z obszaru nieszczęść. Lech Śliwonik opowiada się za traktowaniem 
teatru jako drogi. Naturalnie, przyjmuje, że może być traktowany jako 
cel: świat estetyki, artyzmu, inscenizacji i aktorskich kreacji. Konieczny,
bo tu sprawdzają się idee i techniki, tutaj teatr zyskuje społeczne 
„uobecnienie”, bez którego musiałby zapewne umrzeć. Źle by przecież było, 
gdybyśmy uznali, że to świat jedyny. Bowiem są twórcy – na szczęście! – 
przedkładający urzeczywistnienie innych ponad wymyślenie inscenizacji, 
powodowanie rozwoju człowieka ponad zagranie wielkiej roli, proces
(bycie razem, odkrywanie siebie) ponad produkt (spektakl, kreacja). 
Powtórzmy zatem: teatr może być drogą ku drugiemu, ku innym światom 
ludzkim. Wtedy praca teatralna jest spotkaniem, jest procesem,
w którym ważne jest bycie razem osób tworzących grupę, pracują-
cych wspólnie, zespołowo, partnersko. Praca teatralna jest wtedy 
dla życia, nie dla przedstawienia. Reżyser jest wtedy wrażliwym 
przewodnikiem, aktorzy są osobami pożytkującymi swoje doświad-
czenia, wydobywającymi z siebie – w kontakcie czy relacji z innymi – 
prawdę… 

Pisząc o teatrze dla życia, Lech Śliwonik przywołuje wiele 
przykładów, nie tylko pozytywnych. Pokazuje błędy, które po-
pełniają pracujący z niepełnosprawnymi, ale i zjawiska urzekające
i wzruszające. Osobny tekst poświęca Bolesławowi Greczyńskiemu
– aktorowi Teatru STU, twórcy Living Museum w Creedmoor
w Stanach Zjednoczonych. Placówka prowadzi terapię poprzez 
twórczość, prezentuje i gromadzi sztukę ludzi umysłowo chorych.



Kolejną część książki autor zatytułował Teatr dla siebie. Omawia 
tutaj – skupiając uwagę na ogólnopolskich tarnogrodzkich Sejmikach 
Teatrów Wsi Polskiej – twórczość zespołów teatralnych w śro-
dowiskach wiejskich. Przedstawia uwarunkowania ich pracy, re-
pertuar. Zwraca uwagę na zmienność – w różnych okresach – 
proporcji realizowanych spektakli obrzędowych i dramatycznych oraz 
kabaretowych, muzycznych, monodramów… 

W tekstach umieszczonych w dziale Teatr dzieci autor przy-
wołuje poglądy Lucjusza Komarnickiego na temat teatru szkolnego 
wyłożone w książce Teatr szkolny opublikowanej w  roku. 
Prowadzący w szkole teatr Muza, który nazwał laboratorium, Lucjusz 
Komarnicki pisał, że dorośli chcąc rozkoszą poznawania zastąpić
dzieciom rozkosz tworzenia, tylko zabierają tę pierwszą. Niestety,
jak się okazuje, w propozycjach edukacji teatralnej najmłodszych
wciąż zdarza się, że ułuda poznawania ma zastąpić oczarowanie 
scenicznym światem…

Lech Śliwonik przytacza kryteria oceny przedstawień po-
kazywanych na Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych
Dziatwa w  Łodzi oraz przesłanie kierowane do opiekunów i ani-
matorów teatru dziecięcego. Choć to przesłanie jest znane i często 
przypominane, wciąż praca w zespole amatorskim bywa naśladowa-
niem praktyki teatru zawodowego, bywa traktowana jako wstęp
do zawodowstwa… 

Zamykają książkę trzy rozmowy.
W  roku Lech Śliwonik rozmawiał z Pawłem Płoskim

o kulturze teatralnej, reasumując to, co było przedmiotem refl eksji 
przedstawianych w tekstach zamieszczonych wcześniej. Ponieważ
co pewien czas ożywają wątpliwości: kto jest aktorem amatorem
a kto profesjonalistą, warto przytoczyć obszerniejszy fragment 
wypowiedzi Profesora: przez długi czas żyłem w prostym, łatwo zro-
zumiałym układzie – teatr dzielił się na zawodowy i amatorski. Za-
wodowcem był ten, kto miał dyplom uczelni teatralnej lub ministerialne 
uprawnienia i z tego tytułu miał zagwarantowaną pracę w instytucji. 
Amatorem był ten, kto takich uprawnień i przywilejów nie miał, sztukę 



uprawiał bezinteresownie, w kółku czy zespole miłośniczym. (…) Pojawiały 
się drobne zakłócenia układu, poważniejsze dokonało się za sprawą
teatru alternatywnego – wystąpił programowo przeciw instytucji,
stworzył nowe formy wypowiedzi, ukształtował własny profesjonalizm, 
adekwatny do tych form. Prawdziwe trzęsienie ziemi przyniosła jed-
nak transformacja ustrojowa, bo było to trzęsienie ziemi po stronie
dotychczas nienaruszalnej, rozbijało instytucje. Nie dyplom i uprawnienia,
ale sytuacja rynkowa czyni zawodowcem – ustala możliwości i warunki
pracy. (…) Obszar pomiędzy dwiema sferami gwałtownie poszerzał się, 
wypełniany z obu stron. Wszystko się pogmatwało. A jednak Profesor
ujął – ujmuje – życie teatralne w strukturze, w której mają swoje 
miejsce sztuka słowa, czyli recytacja i poezja śpiewana, teatr ama-
torski, alternatywny, dla życia (osób niepełnosprawnych,
wykluczonych, ujmowany w określeniu: terapia przez teatr), teatr 
dla siebie (w konkretnym środowisku – dla tego środowiska), teatr
dzieci (przeciwstawiony teatrowi z dziećmi). Profesor podkreśla
potrzebę ciągłej edukacji teatralnej!

W rozmowie z Zofi ą Dworakowską zatytułowanej Niecodzienne 
studia Profesor w  roku mówił o zaocznych studiach na Wydziale 
Wiedzy o Teatrze w warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra 
Zelwerowicza – z innym programem niż studia stacjonarne.

W rozmowie z Ewą Uniejewską Niezbędność teatru w  roku 
wspominał swoje prace, kształtowanie się zainteresowań – dokonywał 
podsumowania. Przypominał tu Ogólnopolski Fes  wal Teatrów Jed-
nego Aktora, organizowany w Toruniu. Mówił o swoim pisaniu
o teatrze. I o teatralnych upodobaniach…

W swoich poglądach Lech Śliwonik łączy poszanowanie podstawowych 
wartości, niezłomny pryncypializm ze zrozumieniem uwarunkowań, czyli 
zmieniających się okoliczności pracy artystów amatorów. A ponieważ 
książka zawiera przyczynki do zobrazowania zmian w życiu kulturalnym 
w Polsce i jego organizowaniu w ostatnich dziesięcioleciach, postawa 
Profesora skłania do namysłu nad powinnościami organizatorów życia 
kulturalnego pracujących w instytucjach, stowarzyszeniach, fundacjach. 
Ten namysł to ujmowanie zadań w perspektywie mieszczącej i to, co 



będzie, i to, co było… Autor przywołuje poglądy i dokonania ludzi, któ-
rym kultura teatralna w naszym kraju wiele zawdzięcza: nie powin-
niśmy zapominać o dziedzictwie. Zapominane czy pomijane skutkuje 
podejmowaniem działań czy akcji mających służyć edukacji kultural-
nej – nie zawsze będących dobrymi praktykami, niekiedy wręcz 
przeczących zdrowemu rozsądkowi. Dla organizatorów życia kul-
turalnego, zwłaszcza osób zajmujących się edukacją teatralną, książka 

Lecha Śliwonika Teatr niezbędny
jest żywym źródłem inspiracji. 
Ponieważ autor dzieli się wie-
dzą i przemyśleniami, niektóre 
par  e tekstów mają charakter 
podręcznikowy.

Teatr niezbędny czyta się tak,
jakby się słuchało Profesora. 
Zresztą niektóre teksty powsta-
wały jako wykłady. Są różne; są 
pośród nich mające charakter 
naukowych opracowań, są fe-
lietony. Niektóre zawierają 
powtórzenia tego, co autor 
mówił – pisał – wcześniej. 
Poprzez powtórzenia autor pod-
kreśla znaczenie wyrażanych 
treści. Pewnie też znajdą się 
czytelnicy, którzy czytając, bę-
dą wybierali poszczególne 
teksty i… wcale tych powtó-
rzeń nie dostrzegą.

Do lektury zachęca żywy tok wywodów, zwięzłość stylu, 
syntetyzowanie i uogólnianie, publicystyczna pasja autora, a także 
kierowanie uwagi ku ludziom. Nawet nie we wszystkim zgadzając się
z autorem, warto podążyć za jego myślami, jeśli chce się, by był nie-
zbędny, choćby potrzebny, teatr wraz ze swoim otoczeniem – kulturą. 



Wojewódzki Ośrodek 
Animacji 

Kultury 
w Toruniu co miesiąc staje się miejscem emanującym pasją, 
podekscytowaniem, wzajemnym zainteresowaniem i ożywioną
dyskusją. To wszystko opromieniane jest światłem fi lmowego
projektora. Co miesiąc w środowe wieczory odbywają się bowiem
w Ośrodku spotkania fi lmoznawcze W pierwszym rzędzie. 

Pierwszy rząd odwiedzają fi lmowcy niezależni z całej Polski
– i prezentują swoje dokonania. Na spotkania przybywa życzliwa
i ciekawa zawodu fi lmowca publiczność, która te dokonania chce 
poznawać, rozmawiać o nich, a także wgłębiać się w tajniki fi lmo-
wego rzemiosła. Często spotkania są pretekstem do snucia rozmów 
o fi lmie, które kończą się niejednokrotnie intymnymi wyznaniami 
dotyczącymi kuchni fi lmowej – to oczywiste – ale także świato-
poglądu, systemu wartości, obecnego etapu życia gości Pierwszego 
rzędu. Wybaczcie mi, że wciąż nawracam do swojej osoby, nie skupiając 
się na sprawach stricte fi lmowych. Ale ta ciepła atmosfera zachęca
do zwierzeń. Pogratulujcie organizatorom, niebawem będziecie znać 
sekrety wszystkich młodych fi lmowców – śmiała się reżyserka Marta Prus
podczas grudniowego spotkania w  roku.

Pierwszorzędowa publiczność się zmienia; ktoś odchodzi, ktoś 
inny przychodzi, ktoś powraca. Jest jednak kameralne grono, które
na stałe zapisuje sobie środowy wieczór w kalendarzu. Dzięki tej 

W PIERWSZYM RZĘDZIE

\\ Karolina Fordońska



stałości, radości ze wspólnie spędzanego czasu, dzięki wrażliwości
i wzajemnej ciekawości, każde spotkanie W pierwszym rzędzie ma
swój niepowtarzalny charakter. 

W lutym  roku Pierwszy rząd obchodził trzy lata swojego 
istnienia. Przez wszystkie spotkania środowe przewinęło się wielu 
widzów, zapalonych pasjonatów fi lmu i działających czynnie fi lmow-
ców. Dla nich, a także dla zakrzewienia realizacyjnego bakcyla tym, 
którzy za kamerą jeszcze nie stali, organizatorzy zapraszali nie tylko
na projekcje czy udział w dyskusjach, ale także na warsztaty. Pierwszy
rząd w ubiegłych latach przygotował dla swoich widzów cztery 
warsztaty: z użycia i pracy stabilizatorów kamerowych (prowadzone 
przez członków MOV Studio: Natalię Miedziak-Skonieczną, Kamila 
Kamińskiego i Adama Antoniuka), spotkania dotyczące podstaw
realizacji fi lmu prowadzone przez Karolinę Fordońską, warsztaty
z tworzenia storyboardu, którym przewodził Mateusz Rakowicz oraz 
warsztaty montażowe z Kasią Orzechowską. Oprócz warsztatów,
które odbywały się w ramach Pierwszego rzędu, WOAK oferuje 
zainteresowanym udział w jedno- i kilkudniowych warsztatach 
fi lmowych. Do tej pory prowadzili je Yach Paszkiewicz, tandem Marcin 
Roszczyniała i Sebas  an Kwidziński, Maciej Cuske, Karolina Fordońska
i Bartosz Kruhlik. Co ciekawe, ten ostatni, debiutujący w  roku
pełnym metrażem Supernova, w fi lmowym podsumowaniu roku, 
okrzyknięty został przez Karolinę Korwin-Piotrowską przyszłym 
laureatem Oscara, a w większości list Najlepszych fi lmów  roku 
czołowych polskich krytyków fi lmowych, jego fi lm plasuje się na samej 
górze. Podczas majowych warsztatów w maju  roku Narracja, 
atmosfera, aktor Kruhlik opowiadał o planach realizacji Supernovej.

Styczeń

Ideą spotkań są wspólne rozważania natury fi lmowej, wymiana 
doświadczeń oraz wsparcie w realizacji własnych form fi lmowych. 
Każdemu spotkaniu towarzyszy seans. Założeniem organizatorów
są projekcje fi lmów niezależnych, krótkometrażowych, bo na ich 



przykładzie najłatwiej zainspirować do pracy z kamerą. I tak styczeń 
rozpoczął się projekcją trzech krótkich metraży wyprodukowanych
przez jednego z czołowych polskich producentów fi lmów krótko-
metrażowych, od  roku także formatu sześćdziesięcio-
minutowego – Studia Munka. 

Studio Munka działa w strukturach Stowarzyszenia Filmow-
ców Polskich i dofi nasowuje fi lmy w ramach programów  Minut, 

 Minut, Pierwszy dokument i Młoda Animacja. W tym miejscu warto 
zaznaczyć, że wspomniany powyżej fi lm Supernova Bartosza Kruhlika 
został początkowo rozpisany na format trzydziestominutowy, otrzy-
mując wsparcie z programu  Minut. Po konsultacjach z dyrek-
torem Jerzym Kapuścińskim gremium oceniające projekty pos-
tanowiło przyznać Kruhlikowi dofi nansowanie w ramach pilotażowego 
programu  Minut. Tym samym reżyser miał możliwość zadebiutować 
w pełnym metrażu. Ostatecznie jego Supernova trwa prawie

 minut.
Widzowie Pierwszego rzędu mieli możliwość obejrzenia trzech 

wielokrotnie nagradzanych na fes  walach fi lmów: Mlecznego brata
w reżyserii Vahrama Mkhitaryana, Lilę w reżyserii Dominiki Łapki
oraz . szczura Jakuba Pączka. Filmy te łączy atmosfera napięcia
i niepewności, choć . szczur różni się klimatem (czarna komedia)
od onirycznych, obyczajowo-dramatycznych Lili i Mlecznego brata.

Chwytający za serce Mleczny brat zdobył kilkanaście nagród w całej 
Europie, w tym nagrody za zdjęcia dla Marcina Sautera, który gościł
W pierwszym rzędzie w czerwcu  roku ze swoim krótko-
metrażowym debiutem fabularnym Tak jest dobrze, wyprodukowa-
nym także przez Studio Munka. Na jednym z fes  wali określono
Mlecznego brata fi lmem o potrzebie kochania. I rzeczywiście: jest
to przejmujący fi lm o dokumentalnym charakterze w warstwie wizualnej 
i grze aktorskiej. Widzowie po projekcji podzieli się na tych, którzy 
twierdzili, że fi lm jest fabułą i tych, którzy odebrali go jako dokument. 
Ogromne brawa należą się reżyserowi i autorowi zdjęć, którzy
wyczarowali na ekranie świat przedstawiony, który emanuje ciepłem. 
Mleczny brat jest opowieścią o chłopcu, który z niecierpliwością czeka 



na narodziny dziecka, noszonego przez jego matkę. Niestety 
poród kończy się śmiercią noworodka a dziesięcioletni bohater 
przeżywa ogromne rozczarowanie. By ulżyć cierpiącej matce,
jego wuj przynosi nowonarodzone jagnię, które zamiast 
niemowlęcia, żywić ma się produkowanym przez kobiecy 
organizm mlekiem. Początkowo mały Seto nienawidzi zwierzęcia, 
ale z czasem zaprzyjaźnia się ze swoim „mlecznym bratem”. 
Jagnię jednak dorasta i zapada decyzja o jego powrocie do 
stada. Film porusza ze względu na swoją naturalność, szczerość 
i prostotę. Jest perfekcyjnie dopracowany: trudno uwierzyć,
że przedstawiona historia jest wymyślona. Choć może
porusza tak bardzo właśnie dlatego, że jest bardzo prawdo-
podobna i kto wie czy nie wydarzyła się naprawdę.

Lila Dominiki Łapki ze zdjęciami Weroniki Bilskiej, która
gościła W pierwszym rzędzie w grudniu  roku, jest równie 
mocnym obrazem jak Mleczny brat. Głównymi bohaterami
obydwu fi lmów są dzieci, z tym, że Lila jest fi lmem, którego 
narracja w pełni poprowadzona jest z dziecięcej perspektywy. 
Mimo rajskich i sielskich wiejskich plenerów, mimo pełnego
lata, obfi tującego w kolory, trudno poczuć idylliczny klimat świa-
ta przedstawionego. Od samego początku fi lm epatuje tajem-
nicą, nostalgią i niepokojem. Dopieszczona w najdrobniejszych 
szczegółach scenografi a, piękne, akademickie kadry i artys-
tyczne zabiegi operatorskie, świadczące o ogromnym talencie 
Weroniki Bilskiej, przywodzą na myśl spektakl teatru telewizji. 
Jednak niesztuczny, nienadmuchany, a po prostu doskonale 
wpasowujący się w tragiczną opowieść o skutkach pojawienia 
się w uporządkowanym chłopięcym świecie nieoczekiwanej 
„siostry”. Dominika Łapka otrzymała za Lilę kilkanaście nagród. 
W wielu protokołach jurorskich można przeczytać pochwały 
dla reżyserki za pracę z dziecięcymi aktorami. Młoda Celina 
Puszczyńska, debiutująca na ekranie, otrzymała za rolę Lili 
nominację do Nagrody Polskiego Kina Niezależnego im. Jana 
Machulskiego.



. szczur Jakuba Pączka nie ma już tej narracyjnej lekkości, którą 
zachwycają Lila i Mleczny brat. Ma za to pewną lekkość komediową, 
choć postaci są kreślone grubą kreską, nawet jeżeli przyjmiemy, że 
każda z nich ma być po prostu nośnikiem komediowych stereotypów. 
Jest fajtłapowaty, ale pełen chuci, główny bohater, są jego rodzice: 
podobnie gamoniowaty, choć wierzący w swoją męskość, szorstki
i oschły ojciec oraz walcząca o swoją pozycję matka. Paweł Burak,
grany przez charakterystycznego Bartłomieja Firleta, to sfrustrowany 
student teologii, wypowiadający wojnę otaczającej go rzeczywistości 
– jak możemy przeczytać na stronie producenta. Wojna ta jest dość 
przewidywalna, niewiele w tym fi lmie zaskakuje, żarty są trywialne, 
ale Jakub Pączek otrzymał nagrodę Prezesa TVP za najlepszą reżyserię 
na . Krakowskim Fes  walu Filmowym. W porównaniu do Mlecznego
brata i Lili, reżyseria . szczura jest o kilka klas niżej. Trzeba jed-
nak przyznać, że od samego początku czuć wyobcowanie i inność 
bohatera wobec świata, w którym żyje. Czy jednak Paweł wzbudza
w widzu współczucie lub żywe zainteresowanie? 

Studio Munka produkuje rocznie około dziewiętnastu fi lmów.
Za każdym razem zdarzają się wśród nich wybitne perełki (w  roku
np. Atlas czy Relax), jak i takie, które przepadają bez wzbudzania 
większych emocji.

Luty

Lutowe spotkanie w  roku, choć odbywające się w środku zimy, 
było jednym z najcieplejszych i najoptymistyczniejszych spotkań w 
historii Pierwszego rzędu. Z ościennej Wielkopolski, z nowozakupionego 
Zamku, o którym chętnie i z humorem opowiadali, jeszcze bardziej 
rozbudzając wyobraźnię publiczności, przyjechali Daniel Wojtek Macuk, 
producent, oraz Sławomir Trzepacz, dbający o technikalia przy fi lmie 
Happy Olo. Pogodna ballada o Olku Dobie w reżyserii Marcina Macuka
i Krzysztofa Pawła Bogocza. Za pośrednictwem fi lmu dopłynął do 
WOAK-u Aleksander Doba, charyzmatyczny kajakarz, który jako pierw-
szy człowiek w historii samotnie przepłynął Ocean Atlantycki siłą



własnych mięśni. Happy Olo jest fi lmem opowiadającym o wyprawach 
podróżnika, o jego wzlotach i upadkach. Jest jednak przede wszys-
tkim historią energicznego, niesztampowego, pełnego optymizmu 
człowieka, który uwierzył we własne marzenia. Godzinny fi lm wyzwolił 
w publiczności pokłady entuzjazmu, zainteresował, wzruszył. Projekcja 
nastroiła widzów bardzo pozytywnie, a bezpośredni sposób bycia gości,
ich otwartość i humor, skierowały tory rozmowy nie tylko na fi lmowe 
tematy. Wojtek Macuk oraz Sławek Trzepacz opowiadali o Aleksandrze 
Dobie, o trudnościach realizacyjnych, z którymi musieli się mierzyć. 
Opowiadali o pierwotnym pomyśle na fi lm i o tym, jak on eweoluował.

Aleksander Doba wsiada do samochodu z Krzysztofem Pawłem 
Bogoczem, laikiem, jeżeli chodzi o kajakarstwo, i podczas spontanicz-
nej podróży opowiada mu o swoich wyprawach. Film okraszony
jest oryginalnymi, zabawnymi animacjami Krzysztofa Ostrowskiego, 
zdjęciami realizowanymi podczas podróży głównego bohatera, wy-
powiedziami jego bliskich oraz elektryzującą muzyką zespołu Pogodno. 
Marcin Macuk debiutował fi lmem Happy Olo jako reżyser. Na co dzień 
jest muzykiem, kompozytorem, wokalistą i producentem muzycznym, 
związanym z zespołami Hey i Pogodno właśnie. 

Wojtek Macuk, brat Marcina, zdradzał jak pion produkcyjny radził 
sobie z kwes  ami fi nansowymi przy dość wymagającej realizacji
fi lmu niezależnego oraz zapraszał w odwiedziny do Zamku w Tucznie, 
gdzie razem z Marcinem wprowadzili ciepłą, swobodną, artystyczną 
atmosferę sprzyjająca odpoczynkowi, relaksowi i zabawie.

Lutowe spotkanie zapoczątkowało wiosnę w pogodzie i nastro-
jach oraz było pięknym ukoronowaniem trzech lat działalności 
Pierwszego rzędu. W lutym  roku odbyło się pierwsze spot-
kanie, zainaugurowane wizytą Miłosza Sakowskiego i seansem jego
Dnia Babci z Anną Dymną w roli głównej.

Marzec

U początku wiosny odbyły się w ramach Pierwszego rzędu mini 
warsztaty z Katarzyną Orzechowską, montażystką fi lmów fabularnych, 



dokumentalnych (m.in. pokazywanego miesiąc wcześniej fi lmu
Happy Olo. Pogodna ballada o Olku Dobie), reklam, wideoklipów
i kampanii społecznych. Kasia rozpoczęła spotkanie od omówienia 
charakteru pracy w poszczególnych gatukach fi lmowych, wskazała 
różnice pomiędzy poszczególnymi programami do montażu oraz
między montażem online i offl  ine, zaprezentowała reklamy i kampa-
nie, uchylając rąbka tajemnicy postprodukcji. Otwarcie odpowiadała 
na pytania dotyczące projektu, nad którym ówcześnie pracowała, 
wzbudzając szczere zainteresowanie publiczności. Wieloryb z Lorino, 
bo o nim mowa, to sześćdziesięciominutowy dokument Macieja
Cuske, prowadzącego warsztaty fi lmowe w  roku, dwukrotnego 
jurora Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu
w dziedzinie fi lmu. 

Wieloryb z Lorino jest opowieścią o ludziach, którzy zamieszkują 
jedno z najbardziej niedostępnych i najtrudniejszych do życia
miejsc na Ziemi – Półwysep Czukocki. Oddzielony wąską 
cieśniną od Alaski, leży na północno-wschodnim krańcu Eurazji,
nad Morzem Beringa i Morzem Czukockim. Obecnie mieszkają
tu Rosjanie, Czukcze i Eskimosi. Film ukazuje, jak starodawna
tradycja polowania na wieloryby skupia wokół siebie różnych 
przedstawicieli lokalnej społeczności. 

Kasia podczas spotkania pokazywała fragmenty fi lmu oraz
ich alternatywne układki montażowe. Wieloryb z Lorino miał
swoją międzynarodową premierę na jednym z najgłośniejszych
fes  wali fi lmu dokumentalnego, tj. Interna  onal Documentary
Film Fes  val w Amsterdamie. Poprzedni dokument o podobnej
tematyce (ludzi wykluczonych ze względu na położenie geo-
grafi czne i uwarunko-wania społeczno-polityczne) to Żalanasz. Pusty 
brzeg Marcina Sautera, który był polskim kandydatem do Oscara
w kategorii pełnometrażowy fi lm dokumentalny. Kasia Orzechowska, 
ex aequo z Ziemowitem Jaworskim i Michałem Marczakiem,
otrzymali nagrodę  Prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich
za najlepszy montaż na Krakowskim Fes  walu Filmowym w  roku 
za fi lm Żalanasz właśnie.



Po części bardziej teoretycznej, Kasia zadała uczestnikom praktycz-
ne zadania dotyczące ciągów montażowych oraz przemontowania 
krótkich scen fi lmowych.

Kwiecień

W kwietniu gośćmi Pierwszego rzędu byli Marianna Korman oraz
Niko Niakas, twórcy kreacyjnego dokumentu Przechowalnia.  Niakas
jest głównym bohaterem fi lmu, jego pomysłodawcą, współ-
autorem scenariusza oraz opiekunem artystycznym. Marianna, 
dwudziestoparoletni wschodzący talent, to autorka zdjęć,
montażystka i reżyserka Przechowalni. Bohaterem jest aktor, który
niesie cały fi lm, prowadzi po meandrach sztuki fi lmowej młodą 
reżyserkę. Marianna sama o sobie mówi, że swój brak doświad-
czenia próbuje zrekompensować pracą, zapałem, a przede wszyst-
kim sercem. Pełniąc różne funkcje, najbardziej polubiła sztukę 
operatorską, za którą zresztą została doceniona podczas KATAR
Film . Marianna zdradziła podczas spotkania, że w najbliższym 
czasie planuje zdawać do Gdyńskiej Szkoły Filmowej.

W Przechowalni główny bohater, z charakterystycznym dla siebie 
poczuciem humoru, opowiada o różnych etapach życia, w którym 
nie brakowało przypadku i absurdu. O takich historiach z życia,
a także podczas fi lmowej pracy, opowiadał Niko podczas spot-
kania z publicznością. Jedną z ciekawszych historii (choć twórcy
mieli ich podczas pracy nad fi lmem multum!) jest współpraca
z Marcinem Partyką, który w jedną noc skomponował do obrazu pięk-
ną muzykę, pozostającą na długo w pamięci i w sercu.

Korman i Niakas są barwną, artystyczną parą w plejadzie toruńs-
kich twórców. Dzięki nim odrobinę uśpiony fi lmowo Toruń (w stosunku 
chociażby do nieodległej Bydgoszczy, szczycącej się m.in. Macie-
jem Cuske i Marcinem Sauterem) ożywa. Oprócz Przechowalni, 
zrealizowali razem dwie kampanie społeczne, a w tej chwili pracują
nad kolejnym fi lmem. Tym razem fabularnym.



Maj

Od kilku lat maj w WOAK-u upływa pod znakiem Kon-
frontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie 
fi lmu. W  roku. KATAR odbył się  maja, tradycyjnie w gościn-
nych progach Kina Centrum przy Centrum Sztuki Współczesnej
w Toruniu. Na konkurs napłynęło piętnaście prac; jury kwalifi kujące 
dopuściło do fi nału osiem fi lmów. W jury fi nałowym zasiedli Maciej 
Cuske, Remigiusz Zawadzki i Julia Groszek (gość Pierwszego rzędu
z marca  roku). 

Grand Prix Konfrontacji zdobyła Natalia Oliwiak za ośmio-
minutową animację The game. Dwa wyróżnienia za estetykę wizualną 
jurorzy przyznali wspomnianej Przechowalni Marianny Korman 
oraz wideoklipowi do piosenki zespołu Sigals Bieg lat (nie dotyczy
nas) w reżyserii Artura Czerwińskiego. Trzecie wyróżnienie trafi ło
w ręce Grażyny Zielińskiej za twórcze wykorzystanie animacji
w fi lmie o tematyce historycznej w fi lmie Epopeja narodowa.

W Pierwszym rzędzie w maju widzowie obejrzeli cztery fi lmy 
zrealizowane w ramach Przedszkola Filmowego: Instalove  w reży-
serii Anny Wowry, Wyścig Stanisława Cuske, Przystań Tomasza
Pawlika oraz Grę Marka Głuszczaka. Przedszkole Filmowe w Szko-
le Wajdy to prowadzony od kilkunastu lat program skierowany
do młodych ludzi, którzy chcą zrealizować swój pierwszy fi lm 
dokumentalny. Studenci spotykają się na weekendowych sesjach, 
prowadzonych przez Marcina Sautera, Macieja Cuske i Edytę 
Wróblewską. Konsultują projekty z wybitnymi twórcami polskiego
kina zapraszanymi na zajęcia, kształtują swoją wrażliwość wizualną 
oraz uczą się przekładania pomysłów na język fi lmu. Podobnie
jak KATAR wspiera młodych twórców w prezentowaniu i roz-
wijaniu swojej twórczości, tak Przedszkole Filmowe uczy ich, jak zrobić 
dobry fi lm dokumentalny. Jak być uważnym, czujnym, twórczym
i dokładnym. Filmy zaprezentowane na majowym spotkaniu zachwyca-
ją dojrzałością i głębią obserwacji. Młodzi ludzie mierzą się



ze zwykłymi z pozoru tematami, które dla nich z jakichś powo-
dów okazały się frapujące. Oprócz ambicji i zaangażowania mają
przy swoim boku wspaniałych pedagogów, doświadczonych
fi lmowców i otwartych, wrażliwych, życzliwych ludzi, jakimi są
Edyta, Maciej i Marcin.

Czerwiec

Gorącym czerwcowym popołudniem zawitał do WOAK-u jeden 
z najprężniej działających twórców fi lmowych województwa ku-
jawsko-pomorskiego, jeden z najlepszych współczesnych polskich 
dokumentalistów, który znalazł się na shortliście oscarowej w  
roku – Marcin Sauter. Odwiedzając WOAK, śmiał się, że zapewnia fi lm
na projekcję i zapewnia również publiczność. Marcin przyjechał
do Torunia z kilkoma członkami ekipy fi lmu fabularnego, nad
którym obecnie pracuje. To fi lm Miasto, w którym główne role grają 
Bartłomiej Topa i Karolina Gruszka.

Miasto to fabularny debiut pełnometrażowy Sautera. Pierwszą
fabułą w jego reżyserii był fi lm dofi nansowany z programu  Minut 
Studia Munka Tak jest dobrze na podstawie opowiadania Szczepana 
Twardocha pod tym samym tytułem. Mimo wielu emocji związanych 
z bardzo udanym fabularnym debiutem Sautera, jego dokumentalny 
życiorys wziął górę; lwia część pytań z widowni dotyczyła
dokumentu właśnie. Twórca zaprezentował więc, oprócz Tak
jest dobrze, niedostępny nigdzie, krótki, mocny, zrealizowany
w  roku dokument Rodnik. Jest to czarno-biały fi lm opo-
wiadający o ludziach mieszkających w wyludnionej i zniszczonej
wojną wsi na południu Górskiego Karabachu. Jedynym zajęciem 
starszej kobiety i jej syna jest suszenie ogromnych ilości orzechów
w zrujnowanym domu. Wszystko wydaje się tu rozgrywać na granicy 
jawy i snu. Nie dziwi więc oniryczny klimat i opowieść kobiety o zmar-
łych, którzy nawiedzają ją pod wielkim orzechem przy źródle.

Marcin Sauter jest nie tylko wyjątkowym twórcą, ale i wyjątko-
wym człowiekiem, skromnym, uważnym, czujnym, a także życzliwym 



i serdecznym. Jak sam opowiadał: fi lm dokumentalny pomaga mi się 
otwierać. Jestem ciekawy drugiego człowieka, a jednocześnie jestem 
typem introwertyka. To, że umiem i chcę słuchać jest plusem w zawodzie 
dokumentalisty, ale dodatkowo wymusza na mnie śmiałość w podejściu
do ludzi, której bez fi lmu po prostu bym nie miał. 

Tak jest dobrze pachnie dokumentem. Szczególnie w warstwie 
wizualnej. Jest to sfotografowana w czerni i bieli historia mężczyzny,
który stracił rodzinę. Teraz wędruje przez surowe krajobrazy Spits-
bergenu, by w tamtejszej surowej i dzikiej przyrodzie poczuć bliskość 
tych, którzy odeszli. Film jest oszczędny w słowach, dosadny
w obrazie. Czarno-białe zdjęcia, nikłe światło, archaiczny look obrazu 
fi lmowego, nieśpieszne ruchy kamery, świszczący wiatr i wszech-
obecna pustka najlepiej opowiadają o bohaterze – a raczej o jego
stanach wewnętrznych, bo otaczająca go przyroda jest raczej ich
wyrazem niż czymś istniejącym prawdziwie. Taki odrealniony,
niepokojący nastrój łączy Tak jest dobrze z Rodnikiem. W fi lmografi i 
Marcina nie brakuje jednak optymistycznych, ciepłych fi lmów, takich 
jak Kino objazdowe czy Na północ od Kalabrii. Przekrój jego twórczości 
zawiera wiele wątków i zahacza o wiele emocji, nastrojów i kolorów.
I choć w dokumencie Marcin jest już mistrzem (Złota Żaba na
Fes  walu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage, miejsce na 
liście polskich kandydatów do Oscara w kategorii pełnometrażowego 
fi lmu dokumentalnego), to w fi lmie fabularnym jest wciąż debiutantem. 
Realizuje swój pierwszy pełnometrażowy fi lm fabularny Miasto. Nad 
wyraz ożywia fi lmowo województwo kujawsko-pomorskie. Marcin
z życzliwością wspiera młodych twórców (Przedszkole Filmowe
w Szkole Wajdy, Bydgoska Kronika Filmowa). Jego sukces motywuje 
niejednego młodego adepta sztuki fi lmowej, zwłaszcza, że Sauter
nie miał łatwej fi lmowej drogi, o czym opowiadał na spotkaniu. 

Wrzesień

Wrzesień W pierwszym rzędzie, po wakacyjnej przerwie, zaczął
się z przytupem. Tematem spotkania był przegląd fi lmów



z Warszawskiej Szkoły Filmowej. Odbywał się już po raz drugi; 
pierwszy raz WOAK współpracował z WSF we wrześniu  roku, 
prezentując fi lmy absolwentów Szkoły: Mocna kawa wcale nie jest 
taka zła Aleksandra Pietrzaka, Inka Moniki Majorek, Spowiedź Eliasza 
Waszczuka oraz Toast Filipa Hilleslanda). Tym razem na spotkaniu
gościli twórcy dwóch prezentowanych fi lmów: wschodząca gwiazda 
rodzącego się w Polsce gatunku, jakim jest horror – reżyserka Kata-
rzyna Babicz oraz współpracujący z nią autor zdjęć Mateusz Klimek. 
Kasia i Mateusz reprezentowali Warszawską Szkołę Filmową, a także 
odpowiadali na pytania dotyczące swoich niełatwych, w pewien spo-
sób kontrowersyjnych, fi lmów: Jadłowstręt oraz W sieci. Dodatkowo
na spotkaniu pokazano jeszcze Techno Tadeusza Łysiaka i Wiki
w reżyserii Veroniki Andersson. Wszystkie fi lmy poruszały trudne 
społecznie tematy, były znakomite scenariuszowo, solidnie zagrane, 
sprawne realizatorsko. 

Babicz i Klimek umiłowali sobie horror, czyli gatunek traktowany 
w polskim kinie po macoszemu. Jadłowstręt to właśnie takie kino 
gatunkowe. Przyzwoicie zrealizowane, docenione na kilku fes  walach 
fi lmowych, choć czuć tu jeszcze naukę, warsztat i poszukiwanie swoje-
go stylu. Trochę pstrokatego, krzykliwego, idącego w stronę brzydoty 
i mechanizmu przestraszania. Zupełnie inny jest fi lm dyplomowy 
tego tandemu: Przywiązanie. Tutaj pstrokacizna jest już stonowana,
brzydota straszy, ale oprócz niej jest też piękno, które fascynuje.
Zamiast krzyku jest sączący się powoli niepokój. I choć Przywiązanie
trwa jedynie  minut, można zaryzykować stwierdzenie, że jest to
jeden z najlepszych horrorów wyprodukowanych w szkołach fi lmo-
wych od lat. Świetna reżyseria, wysublimowany scenariusz, doskonałe 
zdjęcia. Czuć inspirację Demonem Marcina Wrony, Innymi Alejandro 
Amenábara, a nawet Pewnego razu w Hollywood Quen  na Taran  no.

W sieci horrorem nie jest, choć sytuacja poruszana w fi lmie o horror 
może zakrawać. Trzydziestoletni bohater (grany przez rewelacyjnego 
Przemysława Wyszyńskiego) uzależniony jest od pronografi i. Przez
swój nałóg traci pracę. Znajduje jednak kolejną i odrzucając od siebie 
prawdę o niszczycielskiej sile uzależnienia, dołącza do społeczności 



używającej kamer internetowych do cyberseksu. Poznaje tam 
dziewczynę, która zaczyna go fascynować – nie tylko w internecie. 
Za wszelką cenę chce poznać jej życie prywatne. Można by uznać,
że historia przedstawiona w fi lmie jest sztampowa. Film, choć szokuje
i pewnie nie przypadnie do gustu wszystkim widzom, zasługuje
na piątkę z plusem, chociażby za wspaniałe zdjęcia, malowane 
zmieniającym się – w zależności od nastroju bohatera – światłem. 
Wysmakowane detale i subtelne portrety, inspirowane – o czym 
mówił podczas spotkania Mateusz Klimek – zdjęciami do głośnego 
Wstydu Steve’a McQueena. Choć fi lm dotyka tematu pornografi i, 
jego warstwa wizualna (oprócz ujęć tego, czego bohater szuka
w internecie) nie jest jazgotliwa czy wyzywająca. Wręcz przeciwnie.
Jest piękna i subtelna. Wielkie brawa dla autora zdjęć Mateusza
Klimka. I oczywiście dla Katarzyny Babicz, fi ligranowej, niepozornej, 
pewną i silną ręką poprowadzącej swoich aktorów i całą ekipę przez 
realizację tej niełatwej historii. W Rumunii otrzymała nagrodę dla 
najlepszego młodego reżysera na Interna  onal Film Fes  val Tagu
Mures. Doskonale poprowadziła Przemysława Wyszyńskiego, który 
wzbudza sympa  ę i współczucie, mimo swojego wątpliwego moralnie 
zachowania. Partnerowała mu Aleksandra Nowicka, uwodzicielska
i pełna wdzięku. Babicz doceniła walory Oli i obsadziła ją ponownie
w jednej z głównych ról w Przywiązaniu.

Reżyserka i autor zdjęć podczas spotkania opowiadali wiele
o swoich fi lmach, pomysłach, edukacji w Warszawskiej Szkole Filmowej 
oraz o umiłowaniu ciężkich tematów. Drugi ich fi lm Jadłowstręt oraz
dwa inne prezentowane na spotkaniu fi lmy: Wiki i Techno, poruszają 
tematykę bulimii, patologii w rodzinie, niepełnosprawności, raka. 
Autorami wszystkich fi lmów są młodzi ludzie. Dlaczego tak się dzieje? 
Katarzyna Babicz tłumaczyła, że jej zdaniem kiedyś ludzie nie mieli 
wolności, mieli o co walczyć, z czym się mierzyć – z okupantem, ustro-
jem, systemem. Teraz jest wolność, ale złudna. Młodzi walczą
z innymi sytuacjami. I tak pojawiają się narkotyki, alkohol, przemoc
i pornografi a. Wojny toczy się z chorobami i tym, co spaczonego ma 
się we własnej głowie. Chociaż twórcy są młodzi (najstarszy z nich



ma nieco ponad trzydzieści lat), fi lmy zaskakują dojrzałością,
umiejętnością obserwacji i wyciągania wniosków; są sprawnie napisa-
ne i zrealizowane. Absolwenci Warszawskiej Szkoły Filmowej stają 
się poważną konkurencją dla absolwentów szkół państwowych, do 
niedawna jedynych liczących się fi lmówek w Polsce.

Październik

Październik W pierwszym rzędzie odznaczył się akcentem toruńskim. 
Na spotkaniu gościli twórcy z Torunia, którzy zrealizowali dokument
o najsłynniejszym zespole stąd się wywodzącym – o Republice.
Reżyser Ryszard Kruk oraz autor zdjęć Kajetan Pochylski za-
prezentowali głośny fi lm Republika. Narodziny legendy. Dlaczego głośny? 
Bo oprócz fanowskich ciekawostek, porusza on tematy dzielące
ludzi, którzy spoglądają na nie w odmienny sposób. 

Ryszard Kruk, który ma już doświadczenie w dokumentach
z muzyką w tle, podjął się tym razem zadania trudniejszego niż zwykle. 
Jak bowiem opowiedzieć o Republice i Grzegorzu Ciechowskim
w sposób ciekawy, niebanalny, obiektywny? Ciechowski jest prze-
cież ikoną, legenda Republiki jest wciąż żywa. Czy reżyser nie bał
się, że wzbudzi skrajne emocje? Może i tak. Ale fi lmowiec nie może się 
bać, tym bardziej, gdy podpiera się prawdą – tłumaczył na spotkaniu.

Film opowiada o mało znanych początkach, kiedy zespół Res
Publica, założony przez Wiesława Rucińskiego, znanego potem jako 
Jan Castor, przeistoczył się w Republikę, której liderem został Grze-
gorz Ciechowski. To wszystko dzieje się w połowie lat siedem-
ziesiątych, kiedy środowisko młodoartystyczne skupione jest wokół 
Studenckiego Klubu Pracy Twórczej Od Nowa. Filmowa historia
kończy się w momencie rozpadu pierwszego składu grupy
w  roku. Dlaczego zespół się rozpadł i kto rości sobie prawa
do spuścizny po Ciechowskim – jest to temat drażliwy nawet
trzydzieści lat po omawianych wydarzeniach. Dlatego fi lm
i opowiedziane w nim historie wzbudzają kontrowersje. Ale reżyser
był na to przygotowany. Kruk zebrał już baty po konfl ikcie



z bohaterem swojego poprzedniego fi lmu, Ziggy Dust. Nie boi się
więc konfl iktów, chce robić fi lmy i – jak mówi – dąży do prawdy.

Na projekcji zjawili się tradycyjnie miłośnicy sztuki fi lmowej, ale 
także melomani, fani Ciechowskiego, jego koledzy z akademika i ludzie, 
dla których połowa lat siedemdziesiątych była szalonym, rzewnie 
wspominanym okresem młodości. Twórcy opowiadali o realizacji
fi lmu, o jego koncepcji, o zdobywaniu materiałów archiwalnych.
Z fi lmowych tematów szybko schodziło się jednak na życie w latach 
siedemdziesiątych – na wspomnienia: studia, kulturę i bezpośrednie 
kontakty z Ciechowskim. Piękne to było spotkanie. Pełne za-
interesowania, rozgorączkowania i żywej dyskusji. Twórcy z regionu 
mają tę przewagę nad innymi, że często ożywiają wspomnienia
widzów poprzez miejsca, wydarzenia i ludzi, których znają 
z autopsji.

Listopad

Listopadowy Pierwszy rząd był spotkaniem niezwykłym, ponieważ 
pierwszy raz w prawie czteroletniej historii po projekcji fi lmu nie od-
było się spotkanie z twórcami, ale z grupą społeczną, której
reprezentantką jest główna bohaterka dokumentu. Mowa o Iwonie 
Cichosz, Miss Świata Głuchych, i fi lmie Znaki w reżyserii Wojciecha 
Klimali. Znaki są prostą, ciepłą opowieścią o zwykłej z pozoru
dziewczynie, której życie wywraca się do góry nogami, gdy na jej
głowie ląduje korona miss. Blask fl eszy, liczne obowiązki miss,
podróże, udział w talent show, walka o prawa niesłyszących
– a w tym wszystkim niespodziewanie rodzi się miłość. Miłość,
której każdy niemy znak i przejaw wart jest więcej niż tysiące 
wypowiedzianych słów. Reżyser tradycyjnie miał być gościem Pierwsze-
go rzędu, jednak obowiązki zawodowe uniemożliwiły mu przyjazd. 
Organizatorzy wpadli więc na pomysł, żeby zaprosić na spot-
kanie ludzi na co dzień pracujących z Głuchymi, bo któż wie więcej
o świecie niesłyszących niż oni. Na spotkanie dotarła Joanna Pielińska, 
prezes Polskiego Związku Głuchych Oddziału Kujawsko-Pomorskiego 



oraz Małgorzata Frączek, tłumacz języka migowego. Nie zabrakło
też osób niesłyszących, wzruszonych zaproszeniem na pokaz. Po 
projekcji z zaangażowaniem opowiadały o swoim życiu, codzien-
nych trudnościach i konfrontacjach z ludźmi, którym niejednokrotnie 
brakuje empa  i. Widzowie otrzymali krótką lekcję języka migowego, 
dowiedzieli się m.in. jak działa budzik dla niesłyszących (bo przecież
nie są w stanie usłyszeć normalnego dźwięku), czy istnieje jeden 
uniwersalny język migowy na świecie i czy Głusi są w stanie czytać 
książki.

Okazało się, że życie Iwony Cichosz przedstawione w fi lmie
(oprócz specyfi ki jej zajęć jako miss, co jest samo w sobie niezwykłe, 
rzecz jasna) zostało odrobinę podkolorowane. W realnym życiu tak
prosto nie jest. Chociażby z powodu tego, że język niesłyszących jest
o wiele uboższy od mówionego języka polskiego. Czytanie słów
z ruchu warg jest więc mitem. Niektóre słowa Głusi są w stanie zrozu-
mieć, ale większość nazw, zjawisk i określeń jest dla nich po prostu 
niezrozumiała. To mimo wszystko ogranicza. Niesłysząca bohaterka 
Znaków jest ograniczona jedynie czasem i obowiązkami. Jej nie-
pełnosprawność właściwie w niczym jej nie przeszkadza. To niestety 
nieprawda – mówili goście Pierwszego rzędu.

Joanna Pielińska zaprezentowała także krótki fi lm Ona była, jest
i będzie Zuzanny Szymańskiej, osoby niesłyszącej, która za-
fascynowana jest sztuką fi lmową i która działa w strukturach Polskiego 
Związku Głuchych. Film inspirowany był stuleciem świętowania 
odzyskania niepodległości przez Polskę. Jest wiadomością od Głu-
chych dla słyszących, przybliżeniem słyszącym świata bez dźwięków. 

Grudzień

Rok  W pierwszym rzędzie zakończył się akcentem lokalnym. 
Gościem spotkania był Kajetan Pochylski (autor zdjęć do fi lmu
Republika. Narodziny legendy), zajmujący się fi lmem doku-
mentalnym, animacją oraz autorskim fi lmem eksperymentalnym, 
łączącym w sobie różne techniki fi lmowe i plastyczne. I o różnorodności 



technik początkowo miało być to spotkanie. Pochylski w  roku 
obronił doktorat na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu; jego 
fi lmem dyplomowym było Ostatnie kino, zaprezentowane widzom 
podczas grudniowego spotkania. 

Film ten łączy ze sobą dwie technologie fi lmowe: technikę zapisu 
analogowego z technikami zapisu cyfrowego. Każda klatka fi lmu zos-
tała pomalowana i w ten sposób elementy fabularne łączą się
wizualnie z animacją, przedstawiając historię dziadka twórcy, 
który prowadził ostatnie kino oświatowe w Polsce. Powstały obraz
jest efektem nawarstwień. Został wykonany za pomocą kamery oraz 
narzędzi rysunkowych i malarskich. Podczas realizacji fi lmu powstało 
około  ręcznie wykonanych klatek.

Oprócz Ostaniego kina Kajetan pokazał także Tam, gdzie koza
chodzi, fi lm dokumentujący tradycyjny zwyczaj kolędowania prze-
bierańców w ostatnich dniach karnawału. Twórca zdecydował się 
zaprezentować chodzenie z kozą we wsi Plebanka: mieszkańcy pie-
lęgnują tu i przekazują następnym pokoleniom tę barwną i zapom-
nianą w Polsce tradycję. Twórca opowiada, że nie mógł odmówić 
sobie uwiecznienia tego zwyczaju na taśmie fi lmowej. Zafascynowało 
go zaangażowanie i pasja osób biorących udział w chodzeniu
z kozą. Początkowo Kajetan Pochylski chciał sportretować trzy
pokolenia – dziadka, ojca i syna, ponieważ w kozie chodzą całe rodziny.
W związku z problemami realizacyjnymi, zdecydował się jednak
na ogólny portret grupy. Spora część publiczności grudniowego 
Pierwszego rzędu składała się z bohaterów dokumentu Pochylskiego,
a co za tym idzie – Koza zdominowała spotkanie. Z ożywieniem mó-
wiono o symbolice postaci, o tym jak wygląda zabawa pod-
koziołkowa i o reakcjach ludzi na ten stary zwyczaj. 

W roku  czekają nas projekcje intrygujących fi lmów, spot-
kania ze zdolnymi, pełnymi pasji i zaangażowania fi lmowcami
oraz warsztaty (dźwiękowe i z korekcji barwnej). 



W ostatnich dniach mi-
nionego i na
początku tego

roku w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
były prezentowane trzy wystawy prac dzieci i młodzieży skom-
ponowane z dzieł znajdujących się w kolekcji placówki.

Małe wielkie światy

Na wystawie Drobiazgi – małe formy grafi czne ze zbiorów Galerii zos-
tały pokazane niewielkie – formatu pocztówki, ale też mniejsze i nie-
wiele większe – dzieła młodych grafi ków z Bułgarii, Czech, Niemiec, 
Polski, Serbii, Słowacji, Rosji i Węgier. Przeważały linoryty, ale były 
i suchoryty, akwaforty i akwa  nty i inne. Ekspozycję można
by uznać za przegląd technik grafi cznych i oryginalnych rozwiązań 
problemów plastycznych.  

Oglądać można było około dwustu prac. Każda z nich była 
ukonkretnieniem ciekawego pomysłu, rozwiązania kompozycyjnego. 
Każda urzekała warsztatową biegłością, a nawet kunsztem autora, 
potrafi ącego syntetyzować formę plastyczną. Młodzi twórcy po-
dejmowali się zadań trudnych, wymagających ogromnych umiejętności. 

Warsztat młodych artystów wzbudzał podziw – i zachęcał do 
wpatrywania się w stworzone przez nich światy. Nietrudno było 
poddać się nastrojowi poszczególnych grafi k. Były prace przywodzące 
na pamięć dawne drzeworyty ilustrujące księgi, były grafi ki kierujące
myśli ku współczesności. Prace wyrażały serdeczność i życzliwość wo-

RYSUNEK, GRAFIKA I MALARSTWO DZIECI
I MŁODZIEŻY Z KRAJU I ZAGRANICY W TORUNIU

\\ Jerzy Rochowiak



bec zwierząt, ludzi i rzeczy, zaciekawienie bliższym i dalszym otocze-
niem, zagadkami i tajemnicami…

Młodzi autorzy portretowali ludzi i zwierzęta. Skupiali uwagę
na owadach, rybach, ssakach i ptakach. Przedstawiali zwierzęta domo-
we, głównie koty i psy, i dzikie, także egzotyczne – w ich środowisku. 
Pokazywali sytuacje: tańczącą parę, dwie osoby rozmawiające, 
przytulające się, całujące. Pokazywali ludzi radosnych i zamyślonych. 
Wyrażali ich uczucia, stany emocjonalne. Skupiali uwagę na oku, na 
twarzy, ale i ujmowali postacie z oddalenia, w rozmaitych sytuacjach. 

Dziewczynka pcha wózek z roześmianym braciszkiem, ktoś pracuje… 
Sięgali po tematykę historyczną. Pokazywali rośliny, fragmenty murów, 
budowle, krajobraz… Na niewielkiej płaszczyźnie kreowali panoramy 
– zawsze z dbałością o pokazanie detali. Były prace realistyczne
i fantastyczne, także abstrakcyjne…   

Fragment grafi ki Liny Kukauskaite



Sporo małych form grafi cznych to ekslibrisy. 
Pomimo wielkiej liczby zróżnicowanych prac ekspozycja była

spójna. Może dlatego, że wszystkie grafi ki były refl eksyjne. Wydaje
się, że niezależnie od zmagań z plastyczną materią, każdy autor 
skupiał się na wyrażeniu nastroju. Oczywiście, praca nad grafi ką 
wymaga skupienia – i w skupieniu oglądało się wystawę czy raczej po-
szczególne prace. Każda skłaniała do kontemplacji.  

Prezentacja małych form grafi cznych, starannie wybranych ze zbio-
rów Galerii, okazała się odsłoną niezwykłych światów – spotkaniem
z młodymi ludźmi, którzy opowiadali o tym, co widzą, co sobie
wyobrażają…

Barwy Północy

Spodziewać by się można, że północny wiatr przyniesie śnieg, że 
na północy naszego kontynentu będzie skrzył się lód, tymczasem na 
wystawie Powiew Północy. Prace plastyczne dzieci z Danii, Finlandii,
Islandii, Norwegii i Szwecji przeważały bajecznie kolorowe rysunki, 
linoryty, prace malarskie. Młodzi plastycy przedstawiali kwitnące ro-
śliny, ogrody i sady, pola… Pokazywali pomalowane żywymi ko-
lorami domy, kolorowych ludzi. Na coś czekają stłoczeni, pracują…
Opalają się, plażują, ale i zażywają kąpieli w saunie. Uczestniczą 
w obrzędach religijnych. Były obrazy ilustrujące baśnie, opowieści 
historyczne… 

Sporo było na wystawie przedstawień krajobrazu, spojrzeń na
dal ciągnącą się po daleki widnokrąg… Były spojrzenia na morze,
na statki i łodzie… 

Autorzy większości eksponowanych obrazów znajdowali w prze-
strzeni rytm. Symultanicznie umieszczali na płaszczyźnie kilka pla-
nów. Zaglądali do wnętrza kwiatowego kielicha, odkrywali niezwykłe 
formy, wpatrując się w grudy ziemi.
Że to Północ, przypominały nie tylko sceny z sauny, ale

i zaśnieżony pejzaż, sanie, które ciągną renifery. Z Północą może
kojarzyć się groza: krzyczący człowiek, ptaki, które zdają się lecieć 



w pustkę… Mimo to Powiew Północy pozostawiał wrażenie
żywych barw – i ciepła.

Fragment obrazu Bylgji Lind Pétursdó   r

W czerwieni

Chociaż kryterium wyboru rysunków, grafi k i obrazów prezentowanych 
na wystawie W czerwieni była tytułowa czerwień, ekspozycja nie
była jednokolorowa. I to nie dlatego, że czerwień występowała
wespół z innymi kolorami, ale również dlatego, że pojawiała się w róż-
nym natężeniu, rozmaitych odcieniach czy kolorach do niej zbliżo-
nych, od różowego i jasnopomarańczowego po niemal brązowy.

To, co zobaczyli lub sobie wyobrazili czy pomyśleli, młodzi autorzy 
przedstawiali tak, jak widzieli, chcieliby zobaczyć lub tak, jak chcieliby 
pokazać innym. A zatem uzewnętrzniali umiejętność obserwowania
oraz kolorystyczną fantazję, może swoją indywidualność czy



odmienność, może po prostu upodobanie do czerwieni. Być może
wybór czerwieni wynikał z chęci spodobania się – bo czerwień się 
podoba czy może się podobać. Może z chęci zadziwienia… 

Pokazywali czerwono upierzone ptaki, czerwone owoce i kwiaty, 
czerwone samochody i traktory, cyrk z czerwoną areną, jeźdźca prze-
mierzającego rozogniony pejzaż, krajobraz w czerwonawym zachodzą-
cym słońcu, płomiennowłosą dziewczynę, kobiety w czerwonych 
bluzkach, wzorzystą czerwoną tkaninę… Często postacie i przedmioty 
pojawiały się na czerwonym tle. Czerwony kolor miały mono-
chromatyczne grafi ki.

Barwie czerwonej przypisana jest bogata symbolika, ale
w eksponowanych pracach raczej nie należy upatrywać się symboli. 
Czerwień w dziełach młodych artystów to kolor dynamiczny,
ekspresyjny, żywy, wesoły. Wystawa nastrajała pogodnie, zaciekawiała 
fantazją twórców, a nierzadko i artystyczną odwagą.

Obraz Nikity Selina 



W styczniu w Galerii Forum 
Wydziału Sztuk
Pięknych Uniwer-

sytetu Mikołaja Kopernika prezentowana była wystawa Kolekcja 
Skłudzewska. -lecie Fundacji Piękniejszego Świata. Na wystawie zna-
lazły się prace pięćdziesięciorga uczestników corocznych plene-
rów Przestrzeń Przyrody, które odbywają się w Skłudzewie od

 roku. Gośćmi wernisażu byli artyści, przedstawiciele władz
powiatu i województwa, przedsiębiorcy i liczni przyjaciele Fundacji,
dzięki czemu stał się on znakomitą okazją do wspomnień i przywoła-
nia historii niezwykłego przedsięwzięcia, którego twórcami są 
artyści plastycy Danuta Sowińska-Warmbier i Leszek Warmbier. Jak
wspomina Leszek Warmbier: Pomysł na wyremontowanie i ożywienie 
któregoś z upadłych zespołów pałacowo-parkowych w Polsce zrodził się
w  roku. Pałac wraz parkiem po rewitalizacji miał zostać
przekształcony w ośrodek edukacji plastycznej dzieci i młodzieży, 
miejsce, w którym przez cały rok mogłyby się odbywać zajęcia dla 
grup zorganizowanych oraz plenery dla dzieci wybitnie uzdolnionych. 
Koncepcja takiego ośrodka od początku zakładała szczególną więź 
z przyrodą: Chodzi nam o to, aby dzieci chociaż na chwilę wyrwały
się z bloków, w których żyją na co dzień – argumentował wówczas 

W TROSCE O PIĘKNIEJSZY ŚWIAT

\\ Kamil Hoff mann



Warmbier. – Żeby ta szarość, którą mają każdego dnia na chwilę
opuściła ich głowy i żeby zaczęły dostrzegać przyrodę, piękno
otaczającego ich świata. […] O wiele łatwiej jest wyzwolić w dziecku
radość i chęć działania w otwartym terenie, w którym może biegać i śmiać
się bez zahamowań – dodawał. Pod koniec lat . ubiegłego wieku 
koncepcja zaczęła się konkretyzować. Inicjatywa spotkała się z przy-
chylnością konserwatora zabytków i władz dawnego województwa 
toruńskiego. Spośród kilku rozważanych lokalizacji wybrano os-
tatecznie pałac we wsi Skłudzewo w gminie Zławieś Wielka.
Fundacja Piękniejszego Świata formalnie powołana została  marca 

 roku, a jej założycielami byli: Danuta i Leszek Warmbierowie, 
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, Geofi zyka Toruń 
oraz Skarb Państwa reprezentowany przez gminę Zławieś Wielka – 
dotychczasowego właściciele nieruchomości.

W ciągu trzech dekad staraniem Fundacji, której prezesem
od początku jest Leszek Warmbier, udało się odrestaurować za-
równo dworek, jak i pozostałe budynki wchodzące w skład kom-
pleksu pałacowo-parkowego. Dziś jest to miejsce tętniące życiem
i urzekające swoim pięknem. Zrewitalizowany został również park,
który nie tylko uporządkowano, ale też wzbogacono o nowe
nasadzenia: głównie drzew i krzewów iglastych. Spośród drzew
liściastych w skłudzewskim parku zagościły platany i tulipanowce 
amerykańskie (z rodziny magnoliowatych). Z parku położonego na 
szczycie skarpy górującej nad Pradoliną Toruńsko-Eberswaldzką roz-
ciąga się rozległy widok na dolinę Wisły, przy dobrej pogodzie można 
dostrzec nieodległe miasta: Toruń i Solec Kujawski.

Na recepcję Skłudzewa silny wpływ ma też pierwiastek duchowy.
W głównym budynku została zorganizowana kaplica pw. NMP Królo-
wej Polski. W regularnie odprawianych nabożeństwach uczestniczą 
mieszkańcy okolicznych wsi oraz goście Fundacji. Szczególną uwagę 
przyciągają pisane przez Irinę Bołdiną-Styczeń, Justynę Smoleń
i Danutę Sowińską-Warmbier ikony: św. Łukasza, Chrystusa
Pantokratora, Zstąpienie do Piekieł, Ostatnia Wieczerza i Archanioło-
wie św. Michał i św. Gabriel. Na bocznych ścianach kaplicy



umieszczono ikony poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej wykonane
w trakcie warsztatów ikonopisarskich prowadzonych przez Irinę
Bołdiną-Styczeń.

Równolegle z pracami konserwatorskimi w Skłudzewie od samego 
początku prowadzona była działalność edukacyjna i wystawien-
nicza. Już zimą, na przełomie  i  roku, prezentowana była 
pierwsza wystawa – malarstwa Marka Hoff manna. Realizowany
w Skłudzewie, wciąż doskonalony Program Edukacji Plastycznej 
powstał jako suma doświadczeń Danuty Sowińskiej-Warmbier
i Leszka Warmbiera. Oboje są bowiem zarówno artystami, jak i edu-
katorami – pedagogami. Wiele lat prowadzili zajęcia plastyczne
w Młodzieżowym Domu Kultury w Toruniu. Posiadana wiedza 
pozwoliła im sformułować u progu lat . ubiegłego wieku założenia 
nowatorskiego programu, który łączy poszukiwanie piękna i dążenie 
do dobra. Odwołując się do nazwy Fundacji można tę zasadę streścić 
w myśli, iż piękniejszy świat będzie zarazem lepszym światem. W ramach 
Programu Edukacji Plastycznej odbywają się m.in.: jednodniowe
grupowe warsztaty dla początkujących i średnio zaawansowanych, 
grupowe warsztaty i indywidualne konsultacje dla młodzieży 
przygotowującej się do egzaminów wstępnych na studia plastyczne. 
Dostępna w Skłudzewie baza noclegowa umożliwiła również
organizację przedsięwzięć kilkudniowych. 

Wielokrotnie na łamach Biuletynu Informacji Kulturalnej opi-
sywane były plenery profesjonalistów Przestrzeń Przyrody, ale Fundacja 
Piękniejszego Świata organizuje również plenery Ty też potrafi sz,
w których uczestniczą zarówno dzieci i młodzież, jak i dorośli,
są też plenery artystyczne dla artystów nieprofesjonalnych, dla
…nauczycieli, instruktorów i animatorów z różnych placówek oświatowo-
-wychowawczych oraz dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Stricte edukacyjny charakter mają tzw. plenery jednostkowe. Jak 
wyjaśniają organizatorzy, są to spotkania …służące poznaniu określo-
nych zagadnień plastycznych, np. kontrast, dominanta, faktura,
światłocień, kompozycja symetryczna i asymetryczna, perspektywa 
linearna i powietrzna itp. w połączeniu z „zamówionym” tematem,



np. pory roku, formy krajobrazu, architektura wiejska, kulig, ptaki, 
zwierzaki… Harmonijne połączenie tematu i określonego zagadnienia 
plastycznego ma niebagatelny wpływ na sukces propozycji edu-
kacyjnej Fundacji. Na istotny aspekt pracy dydaktycznej zwracają 
uwagę autorzy tekstu Założenia i realizacja Programu Edukacja Plastyczna, 
Krzysztof Warmbier i Rafał Warmbier: Wyszukiwanie cech plastycz-
nych środowiska przyrodniczego i kulturowego jest stałym i ważnym

Wernisaż wystawy Kolekcja Skłudzewska. -lecie Fundacji Piękniejszego Świata.
Fot. Kamil Hoff mann

elementem realizacji celów dydaktycznych […]. Te poszukiwania rozwijają 
wrażliwość na bodźce wzrokowe, słuchowe, zapachowe, dotykowe, nawet 
smakowe, z jakimi można spotkać się w przyrodzie. Podczas wypraw 
plenerowych uczestnicy trafi ają na niezliczoną ilość interesujących form 



ukształtowanych przez naturę. Jednak rozpoczynanie zajęć od spaceru 
po okolicy ma też wymiar bardzo praktyczny: Wyprawy w teren ze 
szkicownikami dawały dzieciom taką dawkę ruchu, aby zaspokoić ich 
potrzeby ujścia tej energii, która […] po wejściu do pracowni czy galerii 
rozsadzałaby uczniów od środka i nie pozwalałaby na skupienie uwagi.

Od  roku w Skłudzewie odbywają się plenery dla pro-
fesjonalistów pod hasłem Przestrzeń Przyrody. Do udziału zapraszani 
są profesjonalni artyści, którzy zajmują się nie tylko pracą twórczą,
ale prowadzą też działalność dydaktyczną i edukacyjną. Obok profeso-
rów akademii i wydziałów sztuk pięknych są to m.in. nauczyciele
liceów plastycznych. W piętnastu edycjach uczestniczyło łącznie
prawie  artystów – niektórzy Skłudzewo odwiedzili tylko raz, nie-
którzy kilka razy… Najczęstszym gościem plenerów Przestrzeń Przy-
rody był jak dotąd wybitny gdański rzeźbiarz – Stanisław Gierada. 
Podczas otwarcia wystawy zażartował nawet, że obawia się, iż
w ciągu trzynastu edycji zużył już wszystkie głazy narzutowe z okolicy 
i niedługo w Skłudzewie zabraknie dla niego granitu do obróbki… 
Każdy artysta uczestniczący w plenerze zobowiązany jest w zostawić 
organizatorom jedną pracę. W ten sposób powstaje jedyna w swoim 
rodzaju kolekcja sztuki współczesnej – Kolekcja Skłudzewska, która rok-
rocznie wzbogaca się o kolejne kilkanaście prac. Jak zatem nietrudno 
oszacować, obecnie zbiór liczy na pewno ponad sto dzieł plastycz-
nych: obrazów, rzeźb, grafi k, tkanin i obiektów łączących różne media. 
Z tego obfi tego zbioru na wystawę wybrano pięćdziesiąt prac. Nie było 
to łatwe zadanie – przyznaje kuratorka wystawy prof. Anna Wysocka 
– ponieważ chcieliśmy pokazać chociaż jedną pracę każdego artysty.
Pomimo swobodnego kryterium doboru prac, wystawa okazała 
się bardzo spójną prezentacją. Być może wpływ na to ma wyjątko-
wość miejsca, w którym powstały – swoisty skłudzewski genius loci, 
być może wiąże się to z przyjętą przez organizatorów pleneru linią 
programową: zapraszani są artyści odwołujący się do określonego 
paradygmatu estetycznego i etycznego. Co więcej, prof. Annie 
Wysockiej udało się też wybrać prace reprezentacyjne – typowe 
lub charakterystyczne – dla stylu i techniki danego autora. Chociaż



wystawa w Galerii Forum odsłania jedynie fragment Kolekcji 
Skłudzewskiej, nawet na tej podstawie można dostrzec, że zbiór ten
ma znaczenie trudne do przecenienia. Część prac prezentowana 
jest stale w siedzibie Fundacji Piękniejszego Świata, gdyż poznanie
specyfi ki sztuki współczesnej, nauka recepcji tej sztuki, jej czytania
i rozumienia to również jeden z fi larów realizowanego w Skłudzewie 
Programu Edukacji Plastycznej.

Podczas otwarcia wystawy zaprezentowana została publikacja 
Fundacja Piękniejszego Świata w Skłudzewie -  pod redakcją 
Grażyny Borowik-Pieniek. W książce znalazły się teksty naukowe, 
dokumenty źródłowe, refl eksje i eseje pokazujące z różnych perspektyw 
miejsce: Skłudzewo, ludzi: Danutę i Leszka Warmbierów i ich dzieło: 
Fundację Piękniejszego Świata. Przedstawione zostały: historia zes-
połu pałacowo-parkowego, uwarunkowania przyrodnicze, dzieje samej
Fundacji Piękniejszego Świata i realizowane przez nią programy: 
Ocalić Przeszłość, Program Krajobraz, Edukacja Plastyczna i Działania 
Interdyscyplinarne. Swoje refl eksje i przemyślenia na potrzeby książki 
spisali również bp Andrzej Szamocki i ks. Rajmund Ponczek. Podczas 
samego wernisażu refl eksjami o Skłudzewie podzieliły się również: 
prof. Małgorzata Mizia – artystka uczestnicząca w plenerach Przes-
trzeń Przyrody oraz prof. Anna Wysocka – artystka, której droga twór-
cza rozpoczęła się właśnie za sprawą Danuty Sowińskiej-Warmbier
i Leszka Warmbiera. Gratulacje z okazji jubileuszu złożyli też
dr Andrzej Potoczek, zastępca dyrektora Departamentu Planowania 
Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Marek Olszewski, starosta 
toruński.

Liczne ciepłe słowa, które padły podczas otwarcia, ale też sama 
wystawa – jej wysoki poziom artystyczny – najpełniej dowodzą, że
i Skłudzewo jest miejscem wyjątkowym, i Fundacja Piękniejszego
Świata jest wyjątkowym przedsięwzięciem na kulturalnej mapie 
regionu.



Warsztaty

 Warsztaty Jak prowadzić kanał na YouTube? – Okoń odpowiada,
  lutego

Youtuber – zawód przyszłości?

Twórcy vlogów, video-blogów zawładnęli wyobraźnią współczesnej 
młodzieży. W ubiegłym roku na pytanie o wymarzony zawód większość 
uczniów szkół podstawowych wskazywała youtuberkę / youtubera. 
Oczywiście niektórzy z nich z czasem znajdą inne pasje, lecz swoich 
sił w przestrzeni YouToube’a spróbować może dziś każdy. O tym, jak 
założyć i skutecznie prowadzić własny kanał na YouTube opowie 
Marcin Okoniewski. Warsztaty Jak prowadzić kanał na YouTube? – Okoń 
odpowiada odbędą się w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury
w Toruniu w sobotę  lutego  r.

Do udziału zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane vlogo-
sferą, planujące założenie kanału na YouTube, pragnące dowiedzieć
się, jak go założyć, prowadzić, promować i jak przebić się w sieci. 
Zarówno młodzież, jak i osoby dorosłe… Warsztaty rozpoczną się od 
prezentacji zjawiska vlogosfery: czym jest video-blog, kim są auto-
rzy, kim odbiorcy, przykłady najciekawszych, najbardziej wartościo-
wych zjawisk. Prowadzący zajęcia wskaże blaski i cienie prowadzenia 
swojego kanału na YouTube, jak zwalczać hejt i jak nie łamać prawa 
autorskiego. Na część praktyczną warsztatów złożą się ćwiczenia
z realizacji fi lmów na vlogu przy użyciu bezpłatnych narzędzi



i prostych sprzętów, planowania materiałów do kolejnych odcinków, 
skutecznej komunikacji z odbiorcami, promocji własnego vloga
i promocji za pomocą vloga.

Prowadzący warsztaty Marcin Okoniewski to doskonale znany
w Polsce vloger, twórca kanału Okoń w sieci. Jak wspomina, zbierał
wiśnie, był piłkarzem, pracował w przetwórni rybnej, studiował
politologię i dziennikarstwo, aż wreszcie został fi lmowcem i książko-
holikiem. Wymądrzał się w TVP i zmuszał do czytania w swoim cyklicznym 
programie w FUN.TV. Zgarnął kilka nagród za całokształt twórczości,
a po plecach klepali go Krzysiek Gonciarz czy Remigiusz Mróz.
W mediach społecznościowych czuje się jak ryba w wodzie. Jego 
profi le obserwuje kilkanaście tysięcy osób, mimo że opowiada głównie
o książkach. Może dlatego, że jako Okoń techniki skutecznego połowu zna 
z autopsji…

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

 Ogólnopolskie warsztaty piosenkarskie Śpiew estradowy,
 -  lutego

Doskonalenie wokalnych indywidualności

Każdy człowiek to inny – mimo podobieństw w budowie anatomicznej 
– osobny i jedyny na świecie aparat artykulacyjny – podkreśla Erwin 
Regosz, muzyk i kompozytor, zapraszając na Ogólnopolskie warsztaty 
piosenkarskie. – Dlatego każdemu trzeba postawić indywidualną diagno-
zę dotyczącą jego wzorca artykulacyjnego, oddechowego i ruchowego 
– wyjaśnia. Okazją do owej diagnozy są właśnie organizowane przez 
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu Ogólnopolskie 
warsztaty piosenkarskie Śpiew estradowy, które odbędą się w dniach 

-  lutego  r. Uczestnikami warsztatów mogą być wokaliści 
początkujący i średniozaawansowani w wieku powyżej  lat – również 



osoby dorosłe. Warsztaty prowadzone będą w małych grupach,
dzięki czemu możliwa będzie indywidualna praca instruktorów
z uczestnikami i dostosowanie toku zajęć do indywidualnych
potrzeb i zainteresowań każdego wokalisty.

Program zajęć obejmuje m.in. podstawowe pojęcia związane
z emisją głosu oraz ćwiczenia prawidłowej fonacji, oparte na wiedzy 
anatomicznej, fi zjologii, fi zyce i akustyce, a nie zaklęciach typu: „jedyna”, 
„uniwersalna” technika wokalna. Nie można mówić o jednej, „uni-
wersalnej” technice wokalnej – podkreśla Erwin Regosz. – Postawiwszy 
indywidualną diagnozę dotyczącą jego wzorca artykulacyjnego, od-
dechowego i ruchowego przystąpimy do skutecznej pracy nad opty-
malną barwą, siłą i średnicą głosu – dodaje. Warsztaty zakończy dźwiękowa  
autoprezentacja każdego uczestnika.

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

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



 Warsztaty Skuteczny tekst w internecie (webwri  ng)
 i nowoczesny redaktor online,  lutego

Nowocześnie i skutecznie

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

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

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

Zajęcia poprowadzi Katarzyna Toczko – specjalistka ds. media 
rela  ons, PR i kreowania wizerunku instytucji. Przez ponad osiem
lat pełniła funkcję rzecznika prasowego i kierownika Działu PR
w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu, gdzie
razem z zespołem tworzyła i realizowała kampanie promocyjne 
kilkuset wystaw i wydarzeń kulturalnych, obejmujące reklamę out-
doorową, kreatywne projekty eventowe, komunikację w mediach 



społecznościowych i tradycyjnych. Jest także social media
managerką, copywriterką i tłumaczką, prowadzi wykłady oraz szkole-
nia z zakresu public rela  ons dla sektora kultury i przemysłów 
kreatywnych, w tym dla Narodowego Centrum Kultury, Narodowego 
Instytutu Audiowizualnego, Sieci Kin Lokalnych, Centrum Promocji 
Informatyki, Instytutu Socjologii UMK, uczestniczy w licznych projektach 
edukacyjnych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Animacji 
Kultury w Toruniu.

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

 Warsztaty Akademia szkolna w nowej odsłonie, -  lutego

Uroczystość zadziwiająca

Akademia szkolna może być oryginalnym i interesującym wydarzeniem 
artystycznym – przekonuje Łukasz Zaleski, reżyser teatralny i dra-
maturg, który w dniach -  lutego poprowadzi w WOAK-u
warsztaty Akademia szkolna w nowej odsłonie.

Adresatami szkolenia w pierwszej kolejności są rzecz jasna 
nauczyciele wszystkich typów szkół, przedszkoli, placówek opiekuńczo-
wychowawczych i innych placówek oświatowych, ale zagadnienie 
może zainteresować również: bibliotekarzy, studentów, pracowników 
organizacji pozarządowych, organizatorów wypoczynku zimowego 
i letniego. Podczas dwudniowego szkolenia uczestnicy poszukają 
alternatywy dla niezbyt lubianej przez uczniów i nauczycieli formy 
uroczystości szkolnej. Rezygnując ze stereotypowych pomysłów
i powszechnie znanych scenariuszy akademii, będą odkrywać
nowe konteksty dla rocznic i nowe sposoby interpretacji tematów 
akademii, z uwzględnieniem roli młodego odbiorcy.

Przygotowany przez Łukasza Zaleskiego program obejmuje:
praktykę projektowania atrakcyjnych, angażujących i nieszablonowych 
uroczystości szkolnych, metody konstruowania akademii szkolnych 



z uwzględnianiem pomysłów dzieci i młodzieży oraz doskonalenie 
warsztatu reżysera wydarzenia szkolnego. Wspólnie z uczestnikami 
wybierzemy temat akademii szkolnej, razem ją wymyślimy, za-
projektujemy i zrealizujemy. Naszym celem będzie stworzenie
niestandardowej akademii szkolnej: oryginalnej, takiej, jakiej w szkole 
dawno nikt nie widział! – deklaruje prowadzący. – Będziemy poszukiwać 
odpowiedniej muzyki i pracować z kamerą – dodaje.
Łukasz Zaleski jest reżyserem i dramaturgiem, ukończył fi lologię 

polską na UMK i reżyserię w krakowskiej PWST (obecnie Akademia
Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego). Zrealizował m.in. 
Przekleństwa niewinności Jeff reya Eugenidesa w PWST w Krakowie, 
Błękitnego ptaka Maurycego Maeterlincka w Teatrze im. Wojciecha 
Bogusławskiego w Kaliszu, Spowiedź szaleńca Augusta Strindberga
w Teatrze Polskim w Poznaniu oraz W góry i w morze! Piotra Karskiego
i Sztukę Yasminy Rezy w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Sza-
niawskiego w Wałbrzychu. Jego najnowszym spektaklem jest na-
grodzone Złotą Maską Morze ciche w Teatrze Nowym w Zabrzu
i zrealizowane w ramach Konkursu im. J. Dormana przed-
stawienie z wykorzystaniem języka migowego. Jako dramaturg i współ-
autor adaptacji pracował z Maciejem Podstawnym, Magdaleną
Miklasz, Marcinem Wierzchowskim i Marcinem Gawłem. 

Szczególną rolę w jego pracy odgrywa teatr dla i z udziałem 
dzieci i młodzieży. Z Dorotą Kowalkowską i uczniami Zespołu Szkół 
Politechnicznych w Wałbrzychu stworzył Mapę gwiazd i Tu marzeń 
nie spełniamy; z dorosłymi amatorami m.in. seniorami – serię czytań
i performansów w ramach spotkań grupy Niedorośli. 

W latach -  pełnił funkcję kierownika literackiego Teatru 
Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu. Od  r. jest 
specjalistą ds. edukacji w Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie.
Lubi podróżować z plecakiem po krajach północnej Europy,
kolekcjonuje płyty winylowe.

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



 Warsztaty Jak zbudować ciekawy scenariusz?, -  stycznia

Scenariusz – w poszukiwaniu inspiracji

W styczniu odbyło się pierwsze spotkanie w ramach cyklu warsztato-
wego Zróbmy sobie teatr. W tajniki Pracy z aktorem i praktyki pracy 
reżysera wprowadził uczestników Paweł Paszta – reżyser i pedagog 
teatru, dyrektor artystyczny toruńskiego Teatru im. Wilama Horzycy.
W lutym uczestnicy poznają zasady konstruowania scenariusza
widowiska teatralnego. Warsztaty Jak zbudować ciekawy scenariusz?
w dniach  lutego-  marca poprowadzi Magdalena Jasińska
– pedagożka teatru, koordynatorka pracy artystycznej w Teatrze
im. Wilama Horzycy.

Adresatami szkolenia są instruktorzy teatralni, nauczyciele, ani-
matorzy kultury, studenci i młodzież licealna, terapeuci zajęciowi, 
bibliotekarze, pracownicy świetlic środowiskowych, pasjonaci teatru
i wszystkie osoby zainteresowane poznaniem  metod i zdobyciem 
narzędzi teatralnych oraz rozwojem swojego warsztatu teatralnego. 
Jak deklaruje prowadząca: w trakcie warsztatów Jak zbudować ciekawy 
scenariusz? poznamy różne sposoby opracowywania scenariusza 
teatralnego solo bądź z grupą. Program dwudniowego spotkania 
obejmuje podstawowe informacje na temat elementów i zasad 
konstrukcji scenariusza teatralnego (m.in. problem i temat, adresat, 
forma, struktura, kompozycja, bohaterowie, dialog). Uczestnicy
nauczą się czerpać inspirację z motywów i wątków z literatury, 
prawdziwych wydarzeń (zarówno tych najbardziej codziennych 
czy przyziemnych, jak i przełomowych momentów historycznych),
obrazów i fotografi i, a także innych zjawisk, zaproponowanych przez 
uczestników. Jak dodaje Magdalena Jasińska: Zobaczymy, w jak różny 
sposób można pracować nad scenariuszem i czym on w istocie jest
w widowisku teatralnym. Pobawimy się twórczo, poeksperymentujemy, 
poszukamy w sobie żyłki dramatopisarza.

Magdalena Jasińska jest animatorką kultury, teatrolożką, ko-
ordynatorką projektów artystycznych, edukacyjnych i społecznych. 



Ukończyła fi lologię polską ze specjalnością teatrologiczną na UMK 
w Toruniu, studia podyplomowe z zakresu Komunikacji społecznej
i PR w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. W latach -
była kierownikiem literackim Teatru Baj Pomorski, w latach -  
– specjalistką ds. teatru w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury, 
obecnie jest koordynatorką pracy artystycznej w Teatrze im. Wilama 
Horzycy w Toruniu, prowadzi również warsztaty z coachingu teatralnego 
dla studentów animacji kultury na UMK.

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

Kolejne warsztaty i szkolenia:

-  marca – warsztaty Weekendowe laboratorium artystyczne, zajęcia 
prowadzi Agnieszka Zakrzewska, cena  zł, termin zgłoszeń:  marca

-  marca – warsztaty Magia cyrku. Metodologia nauki żonglowania 
oraz uczenia innych, zajęcia prowadzi Mirosław Urban, cena  zł, 
termin zgłoszeń:  marca

-  kwietnia – warsztaty Wielowymiarowy rozwój osobisty metodą 
improwizacji praktycznej, zajęcia prowadzi Mirosław Urban, cena  zł, 
termin zgłoszeń:  marca

Konkursy

 zgłoszenia na KATAR Muzyka, do  marca

Muzyka różnorodności

Przed rokiem w konkursie KATAR Muzyka, który niezmiennie do 
blisko trzech dekad organizuje Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury



w Toruniu, zwyciężył zespół Sigals z Bydgoszczy, którego funkowe
rytmy zachwyciły zarówno jurorów, jak i publiczność fi nałowego 
koncertu. W tym roku twórcy z kręgu rocka, metalu, popu, muzyki 
alternatywnej i nowych brzmień spotkają się po raz dwudziesty
ósmy (chociaż sam KATAR odbywa się już po raz .) Do udziału
w konkursie zapraszamy wszystkich młodych muzyków: śpiewają-
cych, rapujących, muzykujących, miksujących i tworzących beaty. 
Wystarczy do  marca przesłać nagrania demo trzech utworów
i wypełnić zgłoszenie na stronie www.woak.torun.pl

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

Zgodnie z regulaminem, Konfrontacje przebiegają dwuetapowo 
– do koncertu fi nałowego, który odbędzie się  kwietnia, uczestnicy 
są kwalifi kowani na podstawie nagrań demo. Zgłaszać można się
przez formularz na stronie internetowej www.woak.torun.pl do  marca. 
Na zwycięzców czekają nagrody fi nansowe o łącznej wartości ponad 

 złotych.
Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu od-

bywają się w czterech dziedzinach: muzyki, fi lmu, fotografi i i teatru. 
Najciekawsze fi lmy amatorskie i niezależne z regionu zaprezentowane 
zostaną  maja, ale zgłoszenia na fi lmowy KATAR przyjmowane są
do  kwietnia. Tematem tegorocznej edycji Konfrontacji w dziedzinie 
fotografi i jest Ciekawość. Prace należy nadsyłać do  maja, wernisaż 
wystawy pokonkursowej połączony z ogłoszeniem wyników za-
planowany jest na  czerwca w Galerii Spotkań Wojewódzkiego 
Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu. W grudniu tradycyjnie odbędzie 
się przegląd teatralny. W tym roku miłośnicy Melpomeny spotkają
się  grudnia, spektakle konkursowe należy zgłosić do  października.

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.

Zajęcia edukacyjne

 Teatralny rozruch. Comiesięczne zajęcia dla dzieci dla dzieci
  w wieku -  lat;  lutego

MIŁO(ść) – z dziećmi o miłości

W lutym – miesiącu zakochanych, na warsztatach teatralnych
dla dzieci w wieku -  lat zaprzyjaźnimy się z Don Kichotem
i poznamy jego perype  e. Z prostych przedmiotów codziennego
użytku stworzymy zakręconą historię o miłości. Ułożymy dziecięcą 
defi nicję tego uczucia. Sprawimy, że będzie bardzo MIŁO!

Cykl Teatralny rozruch jest autorskim przedsięwzięciem Agnieszki 
Zakrzewskiej – pedagog 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 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-
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  lutego, liczba miejsc 
ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 Poranne fi gle, psoty i żarty. Comiesięczne zajęcia dla dzieci
 dla dzieci w wieku -  lat wraz z opiekunami;  lutego

MIŁO(ść) – z dziećmi o miłości

 lutego, podczas warsztatów teatralnych dla dzieci w wieku
-  lat i ich opiekunów sprawimy, że będzie nam bardzo MIŁO!

Będą masażyki i chwila relaksu, spróbujemy wyrażać miłość na różne 
sposoby. Sprawdzimy też, czy przedmioty codziennego użytku były 
kiedyś zakochane... Może opowiedzą nam jakieś miłosne historie?

Cykl Poranne fi gle, psoty i żarty jest autorskim przedsięwzięciem 
Agnieszki Zakrzewskiej – pedagog teatru, animatorki kultury i instruk-
torki 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 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/dziecko (opiekun bezpłatnie). Zgłoszenia przyjmowane są 
do  lutego, liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność 
zgłoszeń.



Spotkania, wystawy

 Jan Saudek i Josef Sudek – mistrzowie fotografi i z Czech,
 mul  medialny wykład z cyklu Wybitne postacie historii fotografi i
  lutego

Prascy mistrzowie fotografi i

W lutym wykład mul  medialny z cyklu Wybitne postacie historii foto-
grafi i poświęcony będzie dwóm artystom tworzącym w Pradze czes-
kiej. Spotkanie zatytułowane Jan Saudek i Josef Sudek – mistrzowie 
fotografi i z Czech w środę,  lutego  r. o godzinie .  wygłosi 
Stanisław Jasiński. Wstęp wolny.

Josef Sudek, inwalida wojenny, weteran Wielkiej Wojny, to jeden
z najważniejszych artystów czechosłowackich. Jego styl łączył
elementy modernizmu i neoromantyzmu, w latach . Sudek zyskał 
nawet przydomek „Poeta Pragi”, chociaż wypowiadał się językiem 
obrazu… Wśród najbardziej rozpoznawalnych zdjęć z pierwszego
okresu jego aktywności jest cykl fotografi i o wybitnie malarskim 
charakterze; tematem cyklu jest wnętrze Katedry Św. Wita na Zamku 
Praskim oświetlone wpadającymi przez witraże promieniami słońca. 
Po II wojnie światowej Josef Sudek kontynuował pracę twórczą
w komunistycznej Czechosłowacji. W roku , tuż przed śmiercią, 
pokazał swoje prace w George Eastman Museum w USA. Dzięki
tej wystawie jego fotografi e zyskały zainteresowanie poza granicami 
Czechosłowacji, były m.in. wielokrotnie reprodukowane w książkach 
i albumach. Josefa Sudka uważano niekiedy za dziwaka – outsidera
i samotnika, jednak pomimo kalectwa artysta był w pełni samo-
dzielny i samowystarczalny. Nie dbał też o sławę i uznanie – nie 
pojawiał się nawet na wernisażach swoich wystaw, ale dziś uważany jest
za jednego z ważniejszych artystów fotografi i czechosłowackiej, zarówno 
okresu przed-, jak i powojennego.



O dwa pokolenia młodszy Jan Saudek najbardziej znany jest 
ze swojego awangardowego podejścia do aktu. Wszystkie plany 
fotografi czne inscenizował w studiu – w piwnicy praskiej kamienicy.
Jego prace często są pas  szami dzieł dawnych mistrzów albo
ikonicznych obrazów popkultury. Nieskrępowana inwencja twórcza 
przysporzyła mu wielu kłopotów w okresie komunistycznym, uznawano 
go wręcz za pornografa. On sam często podkreślał, że prawo do two-
rzenia sztuki erotycznej stanowi jeden z aspektów wolności.
Techniczna biegłość Jana Saudka, umiejętne łączenie fotografi i
i mediów malarskich sprawiały, że jego prace od półwiecza cieszą
się popularnością na całym świecie. Pierwszą wystawę za żelazną 
kurtyną miał w  roku w Art Ins  tute of Chicago, kolejne
m.in. w Australii. Albumy z fotografi ami Jana Saudka w latach .
ukazały się w USA, Włoszech, Szwajcarii, Niemczech, Francji czy 
Hiszpanii.

Wykład Jan Saudek i Josef Sudek – mistrzowie fotografi i z Czech
wygłosi Stanisław Jasiński – fotografi k i instruktor fotografi i, członek 
Związku Polskich Artystów Fotografi ków, specjalista ds. fotografi i
WOAK. W latach -  był prezesem Okręgu Kujawsko-
-Pomorskiego ZPAF, obecnie pełni funkcję przewodniczącego
Okręgowej Komisji Kwalifi kacyjnej ZPAF. Jest autorem kilkunastu
wystaw indywidualnych, uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach 
zbiorowych krajowych i zagranicznych. Znawca historii fotografi i
oraz kolekcjoner zabytkowych aparatów i innych artefaktów związa-
nych z tą dziedziną sztuki. Stanisław Jasiński publikuje artykuły 
teoretyczne i krytyczne w Fotografi i, Krytyce Literackiej oraz Biulety-
nie Informacji Kulturalnej. Jest też organizatorem i kuratorem wystaw 
fotografi cznych – m.in. Edwarda Hartwiga, Michała Kokota, Andrzeja 
Różyckiego, Wacława Wantucha.



 Seniorzy we współczesnym świecie – spotkanie z dokumentalistką
  Ewą Ślusarczyk w ramach cyklu fi lmoznawczego
 W pierwszym rzędzie,  lutego

Filmowe refl eksje o  przemijaniu

Cztery lata temu Karolina Fordońska zainaugurowała w Wojewódzkim 
Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu swój autorski cykl comiesięcznych 
spotkań fi lmoznawczych W pierwszym rzędzie. Gościem pierwszego 
wieczoru był Miłosz Sakowski – reżyser i scenarzysta, absolwent 
Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Podczas spotkania publiczność obejrzała 
jego krótkometrażową fabułę Dzień babci. Dokładnie taki sam tytuł 
nosi fi lm dokumentalny, który zostanie zaprezentowany uczestnikom 
jubileuszowego spotkania pod hasłem Seniorzy we współczesnym
świecie w środę,  lutego  roku  o godz. . . Po projekcji
autorka dokumentu – Ewa Ślusarczyk opowie o pracy nad fi lmem, 
odpowie na pytania widzów.

Ewa Ślusarczyk ukończyła fi lologię rosyjską na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika, Akademię Fotografi i w Warszawie oraz Przed-
szkole Filmowe w Wajda School. Jest członkinią Bydgoskiej Kroniki 
Filmowej, współpracuje z Centrum Sztuki Filmowej przy Kinie Centrum 
w Toruniu. Film dokumentalny Dzień babci skłania do refl eksji na 
temat kształtu relacji międzyludzkich w czasach smar  onów i mediów
społecznościowych. To także fi lm o przemijaniu, samotności i staro-
ści – pisze reżyserka. Bohaterką Dnia babci jest -letnia babcia Krysia 
– mieszkanka Piły, ukochana babcia reżyserki. Pani Krystyna od pew-
nego czasu poznaje tajniki mediów społecznościowych. Film powstał 
w Wajda School, w ramach kursu fi lmu dokumentalnego Przedszkole 
Filmowe.

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.

Wstęp wolny!


