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SZANOWNI CZYTELNICY!

Tematem tegorocznych Konfrontacji 
Amatorskiej Twórczości 
Artystycznej Regionu

w dziedzinie fotografi i jest ciekawość. O niej rozmawiamy z dr hab.
Ewą Bińczyk, prof. UMK. Trzeba być ciekawym i głęboko dociekliwym,
żeby dostrzegać więcej niż inni, otwierając przed odbiorcami nowe
i zaskakujące światy – mówi Pani Profesor. Przedstawia konteksty,
w których można ujmować hasło tegorocznych Konfrontacji.

O fotografi i piszemy, kierując uwagę ku piątej wystawie
włocławskich FotoObiektywnych. Są ciekawi świata, co widać
w ich zdjęciach. Są też ciekawi swoich fotografi i, chcą o nich roz-
mawiać. Piszemy również o fotografi i stereoskopowej. Zajmuje się
nią Ryszard Dorożyński, który w Fotogalerii Domu Muz – Centrum 
Kultury Dwór Artusa zaprezentował wystawę stereofotografi i Trzeci 
wymiar natury. 

Zatrzymujemy się w niezwykłym świecie Jerzego Jab-
czyńskiego, spoglądając na Smoki pokazywane w Muzeum Stanisława 
Noakowskiego w Nieszawie. 

Piszemy o Kolorowych impresjach, czyli jednej z grup Sekcji
Plastycznej Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotykających 
się na cotygodniowych zajęciach w Wojewódzkim Ośrodku Animacji 
Kultury w Toruniu. Omawiamy również ostatnio eksponowane wys-
tawy z kolekcji dzieł sztuki dzieci i młodzieży zgromadzonej w Galerii
i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.



Omawiając przewodnik Szlakiem architektury drewnianej. 
Świątynie, zapraszamy wraz z jego wydawcą, Kujawsko-Pomorskim
Centrum Kultury w Bydgoszczy, na wędrówkę po naszym wojewódz-
twie. Choć mamy w regionie tylko sześćdziesiąt cztery drewniane
kościoły, cerkwie i kaplice, ich poznanie wymaga nieco czasu: wnętrza 
większości z nich są warte gruntownego poznania, trzeba też trafi ć
do miejsc dość od siebie odległych.

        Kamil Hoff mann
        Jerzy Rochowiak 



CIEKAWOŚĆ TO POSTAWA LUDZI TWÓRCZYCH
\\ O ciekawości z fi lozo  ą, dr hab. Ewą Bińczyk,

prof. UMK rozmawia Kamil Hoff mann

Słownikowa defi nicja ciekawości mówi, że jest to dążenie do poz-
nania czegoś, chęć dowiedzenia się czegoś. Na ile rozumiem tę de-
fi nicję, według Witolda Doroszewskiego, jest to typowo ludzka cecha. 
Czy podziela Pani ten pogląd?

Na pewno jest to cecha istot inteligentnych. Ciekawość kojarzy się
z postawą otwartości, gotowości do przełamywania rutyny, nie-
ulegania utrwalonym schematom, ideologiom. Możemy ją defi nio-
wać nie wprost, przez to, czym ciekawość nie jest i z czym możemy
ją skonfrontować. Na pewno przeciwieństwem ciekawości byłaby 
postawa gnuśności intelektualnej. Umysł ciekawy to umysł żywy 
i otwarty, który nie boi się przekraczać granic swojego myślenia. 
Gdybyśmy nie byli ciekawi, gdyby istoty inteligentne, jak np. mój pies 
Blejk, nie były ciekawe, nie uczyłyby się tak szybko. To podstawowy 
warunek zdobywania wiedzy, eksperymentowania, testowania rożnych 
rzeczy. Nasza nauka, osiągnięcie kultury zachodniej, polega na tym, 
że stawiamy przyrodzie pytania powodowane ciekawością i dzięki 
temu zgłębiamy wewnętrzne prawa tej przyrody. Kultury pozbawione 
ciekawości tkwiłyby w stagnacji, w marazmie, w niechęci do tego, co 
nowe i do otoczenia.

Postawa otwartości bardzo mocno jest też związana z emocjami: żeby 
być ciekawym, trzeba czuć zafascynowanie światem, czuć pozytywną 
chęć poznania.



Czy zawsze pozytywną? W XV wieku Europejczycy z cie-
kawości wyruszyli w świat, a skończyło się to krwawymi podbojami.

To już kwes  a granic naszego poznania. Czy powinniśmy sięgać
po wszystko w nieproblematyczny sposób i za wszelką cenę? Czy istnieje 
na przykład sacrum, coś świętego, jakaś norma czy wartość, której
nie chcemy odsłonić do końca?

Zajmuję się współczesną fi lozofi ą nauki i technologii. Mówimy tu 
często o monitorowaniu postępu. Wedle niektórych etyków, nie można 
prowadzić badań idących zbyt daleko: takich, które wydają się nam 
niezgodne z sacrum, naruszają jakieś normy, brzydzą nas z uwagi na 
nasze wartości. Dotyczy to np. klonowania człowieka albo niektórych 
interwencji medycznych.

Przysłowie mówi, że ciekawość jest pierwszym krokiem do piekła, 
ale jako fi lozo  a myślę o ciekawości przede wszystkim w kategoriach 
poznawczych. Żeby prowadzić ambitną, śmiałą myśl i rozbudowywać 
wyobraźnię, musimy mieć tę naturalną ciekawość. Jak już mówiłam, 
gnuśny umysł jest antytezą fi lozofa. Filozof powinien być wrażliwy i 
bardzo krytyczny, także autokrytyczny – dociekać dlaczego myślę tak, 
jak myślę, gdzie mogę się mylić, dlaczego to mi się podoba, dlaczego to 
cenię.

Czyli można by było w takim razie postawić znak równości między 
potocznym określeniem  ciekawość a bardziej naukowym terminem 
umiłowanie mądrości, umiłowanie wiedzy?

Znak równości bałabym się postawić, bo my, fi lozofowie, musimy
być wrażliwi na niuanse. Filozofi a jest defi niowana jako umiłowanie 
wiedzy, mądrości. Nie byłoby tego umiłowania, gdyby nie wstępna 
postawa ciekawości, czyli takie emocjonalno-poznawcze nastrojenie 
duszy, od którego zaczyna się poszukiwanie wiedzy. Ktoś, kto nie
jest ciekawy, nie dowiaduje się niczego nowego. On już wszystko wie. 
Rządzi się wtedy stereotypami, podziałami… Są ludzie, którzy zamknęli 
się w sobie i od dawna, może niektórzy od dzieciństwa, nie chcą się 
niczego dowiedzieć ani niczego nauczyć, bo oni wiedzą najlepiej.
Boję się takich ludzi… Oni są też nudni w kontaktach.



Fot. Janusz G
rygieńć

Dr hab. Ewa Bińczyk, prof. UMK jest fi lozofką, zajmuje się socjologią 
wiedzy, fi lozofi ą nauki i techniki, fi lozofi ą środowiskową, studiami 
nad nauką i technologią. Pracuje w Katedrze Filozofi i Praktycznej 
IF UMK. W roku 2018 wydała wielokrotnie nagradzaną książkę 
Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu.



Dużo o ciekawości mówili fi lozofowie starożytni. Uważali, że 
fi lozofi a bierze się ze zdumienia, z zadziwienia i oczarowania światem. 
Podstawą głębszej refl eksji są właśnie tego typu emocje. Jeżeli nic 
cię już nie dziwi i wszystko nudzi, to trudno zostać fi lozofem, stawiać 
głębsze pytania. Bez postawy oczarowania, zachwytu np. bogactwem 
świata albo drugim człowiekiem, albo językiem, pojęciami nie powstaną 
żadne wielkie dzieła. Na wydziale fi lozofi i wszyscy nam powtarzali: pisz 
o tym, co naprawdę cię kręci. Najlepsze tematy to te, które wkurzają, 
obezwładniają, paraliżują. Bez tych emocji i bez ciekawości i zachwytu 
nie dałoby się przesiedzieć dziesiątek godzin nad żadnym tematem.

Bardzo ważną zaletą fi lozofa powinna być też dociekliwość. Nie 
poprzestajemy na pierwszej lepszej odpowiedzi, którą narzuciły 
autorytety, ale drążymy: Czy aby na pewno? Czy to nie jest dogmatem? 
Jakie jest ukryte założenie tego dogmatu? 

Istnieje jednak ciemna strona ciekawości. Często mówi się
i pisze o niezdrowej ciekawości. Doroszewski przytacza ten związek 
frazeologiczny jako pierwszy, najpopularniejszy w polszczyźnie.

Filozofowie kultury mówią, że żyjemy dziś w społeczeństwie 
spektaklu. Prof. Andrzej Szahaj mówi wręcz o kulturze upokarzania. 
Weźmy np. program Warsaw Shore. Określa się go jako przykład
„thrash tv”, telewizji śmieciowej, która jest kwintesencją niezdrowej 
ciekawości. Normą stało się kupowanie uwagi widza za wszelką cenę. 
W pogoni za zyskiem media tabloidyzują się, zaspokajają najniższe 
żądze: wścibstwa, przełamywania tabu, oglądania rzeczy brzydkich, 
niemoralnych, nieestetycznych, odrażających.

Możemy krytykować tę niezdrowość właśnie w oparciu o nasze 
wartości. Filozofowie i etycy chcieliby, aby media realizowały misję 
zamiast uganiać się za zyskiem wszelkimi możliwymi sposobami,
np. upokarzając słabszych, wyśmiewając, pokazując ich nędzne strony. 
Ikoną upokarzania w mediach jest program Kuchenne rewolucje.
Zwykli ludzie godzą się na upokorzenia i na udział w nim, żeby za-
istnieć w mediach. To typowy przejaw kultury upokarzania i nie-
zdrowej ciekawości.



Wedle etyków, moralistów to, co pokazujemy oraz to, co o-
glądamy powinno kierować się misją i wartościami. Media budują naszą 
wspólnotę, a są pewne wartości, na których nam wszystkim zależy.
Przed anty-wartościami musimy chronić np. młodzież, dlatego nie 
chcemy, żeby pornografi a była dostępna w mediach. Cenzura jest 
naturalną rzeczą. Nie można ciekawić się wszystkim, nie powinno być
w internecie instruktaży, jak popełnić samobójstwo, jak kogoś za-
mordować. W mediach społecznościowych mamy też cenzurę treści 
rasistowskich i faszystowskich.

Ostatnio często mówi się o tym, że żyjemy w kulturze narcyzmu. 
Pisał o tym m.in. prof. Andrzej Szahaj. Czy takie narcystyczne osoby 
nadal cechuje ciekawość?

Kulturę narcyzmu, hiperindywidualizmu stymulują m.in. reklamy. 
Każdy musi sam stworzyć swoją tożsamość, musi być inny, oryginalny, 
nowy i wybitny zgodnie z hasłem „jesteś tego warty”. To wszystko 
obciążone jest też koniecznością wyboru. Ciągle musimy dokonywać 
wyboru, kim chcemy być. Nie można być byle kim – to szczególnie ciąży 
na młodzieży.

Narcyzm na pewno redukuje ciekawość wobec innych ludzi. Można 
być narcyzem i być ciekawym tego, co jest dookoła. Kultura narcyzmu 
wręcz promuje konsumowanie wspaniałych, nowych przeżyć. Mamy 
być kolekcjonerami super-wrażeń.

Da się obronić tezę, z którą część socjologów by się zgodziła, że
w kulturze narcyzmu tracimy ciekawość wobec drugiego człowieka. 
On jest tylko zwierciadłem, w którym odbija się moja wielkość. Nie
jest dla mnie podmiotem. Nie jestem zainteresowany autentycznie 
drugim człowiekiem. Narcyzi nie mają ciekawości dla tego, co mówi 
czy jak przeżywa świat drugi człowiek. Mamy prace, które pokazują,
że np. nie umiemy prowadzić rozmów i nie umiemy słuchać się
nawzajem. Każdy czeka na swoją kolej, żeby coś o sobie wyklepać,
ale w ogóle nie słucha, co inni mają do powiedzenia. To już nie są
dialogi. Oduczyliśmy się rozmowy przez media społecznościowe. 
Eksponujemy tam siebie i nie bardzo wchodzimy w pogłębioną relację, 



rozmowę z drugą osobą. Podupadają przez to więzi społeczne: mamy 
wąski krąg intensywnych relacji, wąski i coraz węższy, bo coraz mniej-
sze są nasze rodziny, ale nie umiemy dbać o przyjaźń, nie pod-
trzymujemy przyjaźni ze szkół, z podwórka, ze studiów.

Jest wielką sztuką umieć wysłuchać drugiego człowieka. Trzeba
mieć z tego przyjemność, a ciekawość taką przyjemność daje. Mam 
wokół siebie osoby, które dużo mówią o sobie, ale rzadko zapytają,
co u mnie, szczerze czekając na odpowiedź. Ponieważ lubię słuchać 
innych, takich „wampirów” wysłuchuję regularnie, choć oni nie in-
teresują się tym, co u mnie… Słuchanie drugiego człowieka to dla
narcyza marnowanie czasu.

Duże badania społeczne nad komunikacją przeprowadziła Sherry 
Turkle i sformułowała tezę, że coś złego w tym aspekcie się dzieje
z kulturą współczesną: nie słuchamy się nawzajem i nie umiemy
już rozmawiać. I tak wychowujemy też nasze dzieci.

Czy można mówić o związku ciekawości z twórczością? Czy osoby 
pozbawione ciekawości mogą być twórcze?

To ciekawe pytanie. Można być autokreatywnym, roztkliwiać się
i rozdłubywać samego siebie. Wtedy też jest to ciekawość, ciekawość 
wobec siebie, wobec świata swoich przeżyć, wobec języka; są pisarze, 
którzy bawią się językiem. Wydaje mi się, że cecha ciekawości jest
w podejściu kreatywnym, związanym ze sztuką, nieeleminowalna. 
Chociaż mogłabym sobie wyobrazić jakiegoś fundementalistę, który 
posiadł już cały rozum i teraz tylko poucza ludzkość, a niczego już
nie słucha.

Czyli ciekawość to także naturalna cecha fotografa…
Sięganie dalej, zaglądanie za kulisy, demaskowanie czegoś, czego 

nie było widać na pierwszy rzut oka też wiąże się z ciekawością. Trzeba 
być ciekawym i głęboko dociekliwym, żeby dostrzegać więcej niż
inni, otwierając przed odbiorcami nowe i zaskakujące światy.

Dziękuję za rozmowę.



W ATMOSFERZE TWÓRCZEJ ŻYCZLIWOŚCI

\\ Kamil Hoff mann

Przez blisko pół roku – od września  do koń-
ca stycznia  roku w Filii nr  Wo-
jewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy 

Kopernikańskiej w Toruniu prezentowali swoje prace członkowie
grupy plastycznej Kolorowe impresje, którą tworzą słuchacze sekcji 
plastycznej Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jest to jed-
na z czterech grup działających obecnie w strukturach sekcji plastycz-
nej TUTW. Jej uczestnicy spotykają się w czwartki w Wojewódzkim 
Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu, by pod kierunkiem profesor
Marii Serwińskiej-Gu  eld zgłębiać tajniki malarstwa, ale też innych 
mediów wizualnych.

Sekcja powstała dwadzieścia lat temu. Część twórców pomimo
tego, że uczestniczy w spotkaniach prawie od samego początku, nie
miała jak dotąd własnej wystawy indywidualnej. Uznałam, że trzeba
zmienić ten stan rzeczy – przyznaje liderująca grupie Kolorowe impresje 
Henryka Piekarska. W porozumieniu z Małgorzatą Rosińską – kierow-
niczką Filii nr  toruńskiej Książnicy – doprowadziła do zorganizo-
wania w przestrzeni galeryjnej biblioteki cyklu wystaw prezentują-
cych kolejnych artystów z grupy Kolorowe impresje.  We wrześniu pod 
hasłem Ponadczasowe barwy prace prezentowały Maria Domarecka, 
Barbara Moise-Szalla i Teresa Pupel. Druga ekspozycja z cyklu nosiła 
tytuł Kolorowe pejzaże i wzięły w niej udział Władysława Zarudzka, 
Stanisława Muzalewska i Henryka Piekarska. Kolejną – listopadową – 
wystawę zatytułowaną Malarskie impresje przygotowały Irena Czuk,
Alicja Jankowska i Marianna Zając. Na grudniową ekspozycję – 
zatytułowaną Tradycja i abstrakcja – obrazy przygotowały: Barbara 



Holc, Aleksandra Kowalska i Wanda Walinowska. Ostatnią pre-
zentacją w ramach cyklu wystaw grupy Kolorowe impresje można było 
oglądać w styczniu. Swoje obrazy pokazywali wówczas: Iwona Walter, 
Irena Kruk i Eric Remøe. Ekspozycja nosiła tytuł Malarstwo moje hob-
by, radość i życie. Wystawy dowiodły, że twórczość każdej z tych osób 
zasługuje na obszerniejszą i bardziej przekrojową prezentację niż
dzieje się to podczas wystaw zbiorowych, poplenerowych lub po-
konkursowych. Potwierdza to zainteresowanie, jakim cieszyły się 
ekspozycje: wernisaże przyciągały tłumy, a w kolejnych dniach obrazy 
kontemplowali stali bywalcy biblioteki, ale też – co podkreśla kierownik 
Małgorzata Rosińska – również osoby, które na ulicę Jęczmienną 
wybrały się specjalnie z myślą o obejrzeniu wystawy – czasem nawet 
grupowo… Potwierdzeniem sukcesu artystycznego może być choćby 
pewien sukces komercyjny i całkiem częste pytania od potencjalnych 
nabywców zainteresowanych niektórymi pracami.

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że dla wielu seniorów u-
czestnictwo w grupie Kolorowe impresje stało się bardzo ważnym 
elementem życia. Oczywiście, istotą spotkań jest twórczość: artyści 
podejmują kolejne wyzwania malarskie, dążą do jak najlepszego efektu, 
podążając za wskazówkami Marii Serwińskiej-Gu   eld. Jednak nie
tylko pani profesor dokonuje korekt powstających prac. Pomagamy
sobie nawzajem – podkreśla Henryka Piekarska – podpowiadamy, 
doradzamy, wymieniamy uwagami na temat swoich prac. Wszystko dzieje 
się oczywiście w atmosferze życzliwości i przyjaźni – dodaje. Dodatkowo 
Maria Serwińka-Gu   eld poprzedza każde spotkanie krótkim – 
piętnastominutowym – wykładem teoretycznym na temat różnych 
problemów plastycznych (np. kolor, perspektywa czy kompozycja). 
Wydaje się, że taki kwadrans tylko potęguje apetyt. Członkowie 
grupy Kolorowe impresje odwiedzają muzea i galerie, oglądają
wystawy plastyczne, pogłębiają swoją wiedzę; zapewne poszukują
też w ten sposób inspiracji dla własnej twórczości. Część grupy wy-
brała się nawet wspólnie do Wiednia, by zapoznać się z malarstwem 
Pietera Bruegla Starszego, którego sporą kolekcję prezentowało 
niedawno Kunsthistorisches Museum. Sztuka, tworzenie i obcowanie



z nią stały się dla wielu słuchaczy sekcji plastycznej prawdziwym 
życiowym hobby. Niektórzy powrócili do dawnych zainteresowań, inni 
dopiero na emeryturze znajdują czas, by w końcu zrealizować swoje 
marzenia i pasje twórcze. Chociaż, na co też zwracają uwagę człon-
kowie grupy, różnie z tym wolnym czasem bywa, a przygotowanie cy-
klu obrazów na wystawę indywidualną wymaga go z pewnością wiele…

Słuchacze sekcji plastycznej TUTW nie ukrywają, że czwartkowe 
spotkania mają również charakter towarzyski. Spotkanie z osobami
o podobnych zainteresowaniach i podobnej wrażliwości mobilizują
do działania, do twórczej aktywności. Artyści po skończonych zaję-
ciach umawiają się na kawę i ciastko, czasem wybierają się wspólnie 
do muzeum czy galerii. Często zamiary i plany twórcze zachęcają
do poszerzania horyzontów, zdobywania wiedzy o świecie, szczególnie 
o tym, jak wyglądał on przed wiekami.

Rokrocznie członkowie grupy Kolorowe impresje biorą udział
w Kujawsko-pomorskich podróżach historycznych: wiek X-XV, czyli 
Wojewódzkim konkursie plastycznym dla dorosłych o Nagrodę Marszałka 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którego organizatorem jest Cen-
trum Kultury Zamek Krzyżacki. Nie tylko biorą udział, ale zawsze zacna 
reprezentacja grupy sięga po laury. Jak zauważyła Henryka Piekarska, 
w roku  całe podium należało właśnie do plastyków z Kolorowych 
impresji… Pierwsze miejsce przypadło Urszuli Macak, drugie miejsce 
zajęła Elżbieta Pyra, trzecie miejsce decyzją jurorów przypadło
ex aequo trojgu artystów: Henryce Piekarskiej, Iwonie Walter i Jerze-
mu Milewskiemu. Planując udział w tegorocznej edycji, artyści
szperali w Archiwum Państwowym, odwiedzali toruńskie Muzeum 
Okręgowe, aby jeszcze lepiej poznać średniowieczną modę: jak
się wówczas nosiły poszczególne stany, ale też aby dowiedzieć się
co i jak jadano…

Chociaż grupę Kolorowe impresje tworzą bardzo różne osobowości 
twórcze, nazwa doskonale oddaje jej charakter. Od stu lat – od cza-
sów kapistów i kolorystów – w polskiej tradycji malarskiej kolor
zajmuje szczególną pozycję. Jak pisał w  roku wybitny kolorysta 
Józef Czapski o jednym z założycieli ruchu: Dzisiaj malarstwo polskie, 



jakimikolwiek by drogami nie szło, nie może pominąć dorobku Jana
Cybisa; powiedziałbym więcej, każdy malarz polski powinien zaczynać
od Cybisa […] przejść jego surową, bogatą i trudną szkołę koloru, bo wte-
dy dopiero może się poczuć naprawdę wolny i liczyć na to, że jego fan-
tazje, marzenia czy zainteresowania nie wyrzucą go na pozamalarskie 
manowce… Tym tropem podążają członkowie grupy Kolorowe impresje.

Konkurs na nazwę przeprowadzono wśród członków grupy pod-
czas jednego z plenerów w Nieszawie. W przeciwieństwie do wielu 
większości grup artystycznych, Kolorowe impresje nie posiadają 
własnego manifestu programowego, nie chcą burzyć starego albo
iść pod prąd. Grupa opiera się na więzach towarzyskich, a nawet
więcej – na życzliwości. Widać ją na każdym kroku, sami artyści rów-
nież ten aspekt wzajemnych relacji podkreślają. W owej życzliwości 
mieści się również wsparcie, którego członkowie grupy nawzajem 
sobie udzielają. Czasem dotyczy ono kwes  i czysto technicznych:
jak coś pokazać, jak dany problem plastyczny najlepiej rozwiązać,
czasem wsparcie ma także wymiar bardziej emocjonalny, związany 
właśnie z życzliwością i wsparciem. Oczywiście artyści nie są życzliwi 
tylko względem siebie. Podobnie traktują otaczający świat… Wymier-
nym i trudnym do przecenienia dowodem tego jest częsty udział
twórców ze wszystkich grup sekcji plastycznej TUTW w przed-
sięwzięciach charytatywnych. Przekazywane na aukcje obrazy zasilają 
lokalne i ogólnopolskie organizacje pomocowe.

Grupa Kolorowe impresje jest jedną z czterech grup tworzących
sekcję plastyczną Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W sty-
czniu  roku w Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu pre-
zentowana była wystawa wszystkich słuchaczy – właśnie ze wszystkich 
czterech grup. Obok „studentów” swoje prace pokazali również 
profesorowie: Maria Serwińska-Gu   eld i Wojciech Ociesa, którzy co 
tydzień – z życzliwością! – wspierają słuchaczy w ich artystycznym 
rozwoju i poszukiwaniach twórczych. Oprócz jubileuszowej wystawy 
planowane jest też wydanie okolicznościowej publikacji prezentują-
cej różne aspekty uczestnictwa sekcji plastycznej TUTW w życiu 
kulturalnym miasta i regionu.



SMOKI JERZEGO JABCZYŃSKIEGO

\\ Jerzy Rochowiak

Większość smoków z obra-
zów Jerzego Jab-
czyńskiego kojarzy 

się z prehistorycznymi ptaszyskami, z botanicznymi i zoologicznymi 
osobliwościami. Można by powiedzieć, że te smoki wywodzą się
z roślin, owadów, ptaków, ssaków. Są tak liczne i tak różne, że trudno 
wskazać cechy wspólne wszystkim, chociaż spojrzawszy, wie się,
że każdy należy do smoczego rodu. Wiele ma długie spiczaste pyski, 
pazury. Niektóre są skrzydlate, inne bezskrzydłe. Mają oczy: różniące
się od ciała kolorami lub otwory w głowie. Bywają długonose, długo-
uche. Zwykle są jednobarwne: najczęściej zielonkawe, ale i czerwo-
nawe, brązowawe, niebieskawe. Wznoszą się, unoszą, chodzą, stoją, 
leżą.

Są dziwnokształtne – i właśnie dziwność je łączy. Są nierealne
w nierealnym świecie, choć podobnym do rzeczywistego. Pokazują
się przeważnie w rozległej przestrzeni ciągnącej się ku horyzontowi,
na tle gór, pustyń, nad wodą, w lasach, ale i na tle zabudowań.

Najczęściej występują pojedynczo, ale i w niewielkich grupach. 
Zawsze są osobnymi tworami! Chyba nie są samotne; nie widać, by 
odczuwały samotność. Niektóre wydają się groźne, inne przymilne. 

Oczywiście, ich rodowodu należy szukać w baśniach, legendach, 
podaniach, bajkach – i w wyobraźni artysty, który z wielką inwencją 



Jerzy Jabczyński, Kaczodziób żałobny – narzut gipsowy 
polichromowany, Okropnik paskudny – miedź

je wymyśla, wyobraża sobie – i przedstawia na obrazach w konwencji 
malarstwa surrealistów. 

Smoki Jerzego Jabczyńskiego z surrealizmem łączy nastrój 
przedstawianego świata, nierzeczywistość będąca przekształceniem 
realności poprzez światło, kształty i kolory, wyraziste, czasem jaskra-
we, a także dowcip. Autor swoje poczucie humoru pokazuje nie
tylko na płótnach, ale i w tytułach 
obrazów – nazwach smoków. 

Wierzby z gałęziami czy od-
nogami w kształcie smoczych łbów 
z długimi spiczastymi uszami, takimiż 
dziobami i otworami jak oczy na tle 
błękitnego nieba rozświetlanego żółto-
pomarańczowymi pasmami, pa-
sem ciemnego granatu nad 
ziemią – i jasną zielenią tam, gdzie
rosną drzewa to Wierzby smól-
nickie. Są bezlistne, na końcu
każdego pnia rośną zielono-
listne gałązki – jak czu-
pryny. Gdyby nie
kolorystyka i dziwno-
kształtność drzew, obraz
przedstawiałby sympatyczny
widok z okolic Smólnika…   

Na tle skał podobny
do dinozaura, jasno-
brązowy smok z długimi 
czułkami zakończonymi śle-
piami to Podpegaz synajski. 
Na tle zachmurzonego 
nieba, z żółtym pasmem
na horyzoncie, pól, na których gdzieniegdzie rosną drzewa stoi
na długich nogach wysoki, brzuchaty, ze sterczącym ogonem



zakończonym trzema pazurami, z pyskiem jak u hipopotama,
niebieskooki Dżinougorzak kujawski. Na tle rozpłomienionego nieba 
z ciemnych skał wyłania się, jak bezlistna rosochata gałąź, łeb 

Jerzy Jabczyński, Wierzby smólnickie, akryl na płótnie

Suchobadylaka różowoświatłego czekającego gromu. Na tle piaszczys-
tych wzgórków stoi Suchobadylak wydmowy. Na tle zielonkawego
nieba, zielonkawych wzgórz z ciemnopomarańczowej skały wyciąga
łeb, jak na sprężynie, Zielononiebiak cyklopi w barwach wojennych. 
Przestrach i zaciekawienie wyrażają lśniące czarne źrenice 
niebieskookiego zielonkawego – na ciemnym tle – Wiosennotrawiaka
spokojnolicego. Na różowawym tle, jak w ramce zdobionej 



zielonkawym ornamentem – jak z okładki szkolonego zeszytu
– patrzy Zielonomordziak różowogały. Są Sprężyrdzaw nieśmiały
o poranku, Pętlołap świetlikowaty, Malinomordziak rudawy o świcie, 

Krzyworyj ziemny zdziwiony swoją niewybitnością, Skałobrył płochliwy, 
Drzewołam łąkowy, Różowogałęziak piaskowy i inne. 

Jerzy Jabczyński, Sprężyrdzaw nieśmiały o poranku, akryl na płótnie



Obrazy są malowane akrylami (w formacie x  cm lub zbli-
żonym). Zwykle płótno okalają ramy w kolorze, który dominuje
w obrazie. 

Oprócz obrazów na wystawie znalazły się linoryt Nocny smok bez-
oczny oraz rzeźby czy formy przestrzenne. Tułowiem kaczkę, długimi 

Jerzy Jabczyński, Dżinougorzak kujawski, akryl na płótnie



uszami psiaka, dziobem dziobaka przypomina gipsowy polichromowany 
czarny Kaczodziób żałobny. Obok stoi pająkowaty miedziany 
Okropnik paskudny. U sufi tu wiszą Jaskółczak alizarynowy, Wrażliwiak 
pseudometaliczny, Hydrohermesiak szmaragdowy i Dychacz modry
z balsy polichromowanej.

Jerzy Jabczyński, Zielonomordziak różowogały, akryl na płótnie



Należy przypuszczać, że smoki Jerzego Jabczyńskiego dają sporo 
estetycznej satysfakcji dzieciom, ożywiając ich wyobraźnię, skłaniając 
do opowiadania ich historii. Obrazy mogłyby być ilustracjami opowieści, 
które układa sobie malarz – i opowieści, którymi dzieci otoczą dziwne 
postacie w dziwnych krajobrazach i sytuacjach.  

Jerzy Jabczyński, Malinomordziak rudawy o świcie, akryl na płótnie



Jerzy Jabczyński urodził się i mieszka we Włocławku, kieruje tu 
Galerią Sztuki Współczesnej. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych
w Łodzi, uzyskując dyplom w Pracowni Malarstwa i Pracowni
Biżuterii. Prowadzi warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży,
spotkania edukacyjne dla dorosłych. 

Dziewięć lat temu – wyznaje – doszedłem do wniosku, że warto
by było ożywić smoka uśmierconego przez świętego Jerzego. Staram 
się wykonać to zadanie nie wprost, lecz poprzez niezobowiązujące,
ilustracyjne nawiązania. (…) Swoich prac, zarówno płaskich,
jak i przestrzennych nie traktuję w kategoriach malarstwa czy rzeźby.

Jerzy Jabczyński, Suchobadylak wydmowy, akryl na płótnie



Sytuuję je w obszarze ilustracji. Nadając „smokom” nazwy, chcę stworzyć 
mój własny bes  ariusz dziwacznych stworów. 

Wystawa prac Jerzego Jabczyńskiego Smoki jest eksponowana 
od stycznia do marca w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
we Włocławku – w Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie.

Jerzy Jabczyński, Zielononiebiak cyklopi w barwach wojennych, akryl na płótnie



Jerzy Jabczyński, Duchy uschniętego lasu, akryl na płótnie



NA CHIŃSKI NOWY ROK

\\ Jerzy Rochowiak

W Galerii i Ośrodku Plastycz-
nej Twórczości Dziecka 
w Toruniu od stycznia

do początku marca jest prezentowana wystawa Prace dzieci z Hong
Kongu przygotowana z okazji chińskiego Nowego Roku.

Na pierwszy rzut oka obrazy sprawiają wrażenie wielobarwnej
mozaiki: jakby ściany sali ekspozycyjnej zostały udekorowane 
płaszczyznami pokrytymi plamami w jasnych, wyrazistych kolo-
rach. Młodzi artyści tak je zestawiają, że kontrastują ze sobą,
zaznaczając kontury plam. 

Przyjrzawszy się obrazom z bliska, można zobaczyć, że młodzi
plastycy przedstawiają rozbudowane sceny i sytuacje w sposób 
symultaniczny, z troską o symetrię w przedstawianym świecie. 
Kolorystyczną fantazję dzieci i młodzieży podkreślają nieliczne 
monochromatyczne rysunki i grafi ki, zwłaszcza gdy ich tematyka
jest taka, jak prac malarskich. 

Licznie zgromadzeni ludzie w parku się gimnastykują, jakby 
przygotowywali się do udziału w tańcach. Na innym obrazie kąpią
się w rzece. Ucztują przy stołach postawionych przed kolorowymi 
domami.

Pielęgnują drzewa, których korony zostały osłonięte wzorzystymi 
tkaninami, być może po to, by ochronić je przed wiosennymi 
przymrozkami. Paradują w obrzędowych strojach. Bawią się, śmieją. 



Chueng Wai Ching, Chiny

Chi Yin Karlie Au, Chiny



Lam Wai Vivien, Chiny

Większość przedstawianych zdarzeń czy sytuacji dzieje się przy 
pięknej pogodzie pod zwrotnikowym niebem, więc zachwyca bujna 
przyroda. Wszechobecne zdają się kwiaty, także w miastach, a ich 
kolorystykę przyjmują wnętrza. Świat się raduje. Pogodni są ludzie. 
Pogodne są zwierzęta. Wesołe są obrzędowe maski, które intrygują 
dzieci i młodzież.

Zaciekawiają formy fantastyczne. Wyobraźnia łączy się w nich 
z dążeniem do uporządkowania elementów, których pierwowzoru 
można szukać w ozdobach, takich jak zawieszone u sufi tu strojące
salę wystawową. Tu dominują kolory czerwony i złoty.

Wystawa wydaje się emanacją wiosennej radości, uzewnętrznia-
nej w kolorach i nastroju przedstawianego świata.



LINORYTY MŁODYCH GRAFIKÓW

\\ Jerzy Rochowiak

W Galerii i Ośrodku Plastycz-
nej Twórczości Dziecka
w Toruniu po Drobiaz-

gach – małych formach grafi cznych ze zbiorów Galerii były
prezentowane na wystawie Czarno-białe i w kolorze linoryty rów-
nież z kolekcji placówki. Znalazły się tu i małe formy grafi czne, choć 
już nie miniatury, i prace dużych formatów, wszystkie drobiazgowo 
dopracowane, tak zakomponowane, iż mogłoby się zdawać, że nie 
ma w nich czegokolwiek zbędnego czy przypadkowego. Być może 
młodzi grafi cy potrafi ą tak rozwijać pomysł kompozycyjny, że gdy
rylec się omsknie w dłoni, niechciane żłobienie przekształcają
w element konieczny dla całości… Na pewno potrafi ą stwarzać
nastrój tajemniczości, zaciekawić nieoczywistością, niezależnie czy 
tworzą formy na wskroś realistyczne, czy ukształtowane w wy-
obraźni. Potrafi ą tworzyć rozległe przestrzenie szarości między 
bielą i czernią, zachwycać jej głębią oraz zauroczyć kolorystycz-
nym bogactwem. 

Większość eksponowanych prac to grafi ki monochromatyczne, 
głównie czarno-białe. Ale były i barwne, pośród nich linoryt w nie-
typowym formacie, jak wstęga papieru: siedzące na gałęzi kolorowe
ptaki. Zabawą z kolorem był linoryt przedstawiający zajączka
w fantastycznych kolorach. Barwne były krokodyle. Kolorowe
było zrywanie owoców w sadzie, kosztowanie dojrzałych owoców. 



Antonia Romancikova, Rosja

Kolorowe były zagadkowe postacie ludzkie. Kolorowy był rowerzysta 
w mieście. 

Czarno-białe były lis, świnka, dwie zapalone żarówki, stopy, liście, 
młynek do kawy, wnętrza domów, ważka, pajęczyny o fantastycz-
nych kształtach… Czarno-białe były pejzaże miejskie i wiejskie,
sceny z kopalni, przedstawienia prac w zagrodzie i na polu, kobiety 
karmiącej kury, wnętrza domów. Czarno-biały był zagadkowy portret 
dziewczyny, być może odprawiającej tajemny rytuał…

Uwagę przyciągały takie linoryty, jak przedstawiający dwóch
czarno-białych wędrowców udających się w głąb zielonkawego 
krajobrazu czy biała owieczka w kolorowym otoczeniu.

Obejrzawszy wystawę można sformułować wniosek, że młodzi 
grafi cy starannie wybierają i opracowują tematy czy motywy
swoich prac – z myślą o uzyskaniu efektów plastycznych, jakie



Lena Polyanskaya, Rosja



Katerina Klementova, Czechy



Adam Grivalsky, Słowacja

są możliwe w technice linorytu, że posługują się kolorem dla
kreowania przedstawianego świata, a nie po to, by go udekorować. 
Prace wybrane na wystawę unaoczniają, że młodzi artyści szukając 
pomysłu na grafi kę, rozwijając go, opracowują temat – kształtują
przedstawiany świat – w zależności od tego czy linoryt będzie 
monochromatyczny czy barwny; jak się zdaje, nim sięgną po rylec,
sporo wiedzą o grafi ce, którą stworzą.



NIEOBIEKTYWNIE PO RAZ PIĄTY

\\ Jerzy Rochowiak

Włocławscy F o t o -
Obiektywni 
od pięciu 

lat w każdy pierwszy czwartek miesiąca spotykają się w Centrum
Kultury Browar B., by oglądać swoje zdjęcia, rozmawiać o nich, o sztu-
ce fotografi i. Organizują warsztaty twórcze, plenery, wystawy, wśród
nich co roku kolejne edycje prezentacji NieObiektywnie. Zwykle 
pokazują fotografi e mieszczące się w obszarach tematycznych, które 
sobie co miesiąc wyznaczają; wykonane zdjęcia poddają plebiscytowi, 
wybierając zdjęcia miesiąca. I spośród tych fotografi i komponują co-
roczne ekspozycje prezentujące dokonania grupy.

Piąta wystawa NieObiektywnie ma nieco inny charakter: 
FotoObiektywni prezentują zdjęcia, które wykonywali podczas 
plenerów w różnych zakątkach kraju. Oglądając zdjęcia – stwierdzają 
– można spostrzec, że nie są one jedynie fotografi czną dokumentacją,
lecz zapisem indywidualnego postrzegania otaczającego nas świata.
A zatem wystawa jest przewrotna wobec nazwy grupy: o żadnym 
ze zdjęć nie można powiedzieć, że jest próbą obiektywnego oglądu 
rzeczywistości. Można natomiast powiedzieć, że każde jest – zwykle 
udaną – próbą takiego spojrzenia przez obiektyw na jej wyimek,
by obraz fotografi czny był ciekawy, nieoczywisty, zaskakujący, 
wzruszający… Tymi zdjęciami autorzy pokazują, jak widzą świat, 
opowiadają nie tylko o nim, ale i o sobie w świecie…



Kierując się własnymi spojrzeniami, autorzy zdjęć unikają schema-
tów, stereotypów, fotografi cznego kalkowania, ujęć pocztówkowych… 
Tak na przykład w Arkadii Lidia Sompolska dostrzegła granitowe
stopy postaci na omszałym postumencie. Domyślam się, że zdjęcia 
opatrzone tytułem Krukowiak powstały podczas zwiedzania Fabryki 
Maszyn Rolniczych Krukowiak w Brześciu Kujawskim. Nie ku nowo-
czesnym maszynom jednak skierowała obiektyw Dorota Ostra,
a ku staremu zabytkowemu samochodowi. Starą maszynę sfotografo-
wał Marek Burski. Stare maszyny fotografował także Darek Sompolski 
w Skierniewicach. 

Piotr Klisowski przekonywał, że zabytkowy pałac w Wieńcu
wymaga pilnych prac remontowych. Nad ruinami rotund w Lucieniu 
zadumał się Krzysztof Herman, fotografując je tak, że przywodzą 
na pamięć… rzymskie Koloseum. Niszczejący Basen na Słodowie
we Włocławku pokazała Ewa Cięgowska. Obiekt ponuro przedstawia
się na czarno-białym zdjęciu Jacka Ostrowskiego: w pochmurny późno-
jesienny lub wczesnowiosenny dzień po opuszczonym obiekcie
snują się małe dzieci.  

Widok na niebo z dziedzińca podwórka otoczonego z czte-
rech stron ścianami domów w Warszawie sfotografował Jacek 
Ostrowski. W posobny sposób – bo z dołu – fotografowała
Nieszawę Lidia Sompolska. Na łódzkiej ulicy zatrzymał się Krzysztof 
Herman.

Tomasz Kwasek fotografując z góry, pokazał Plener z Fordem: 
zaparkowany na ulicy samochód.

 Zapomniany korytarz w bydgoskim Exploseum fotografował
Darek Sompolski. Choć odmienne w nastroju, jego zdjęcie wydaje
się paralelne do Kopalni soli w Kłodawie Agnieszki Czerwińskiej.

Paralelne są zdjęcie Ewy Podlasin przedstawiające drogę dla
pieszych i rowerzystów – między poręczami a przęsłami – na toruńs-
kim Moście im. Józefa Piłsudskiego oraz zdjęcie Doroty Ostrej 
przedstawiające przejście pod arkadami na warszawskiej ulicy. Geo-
metria krajobrazu zaciekawiła wpatrującą się w Ciechocinku
w tężnie Ewę Podlasin. Zgoła niezwykłe, zagadkowe wydaje się



zdjęcie tężni, które wykonał Darek Sompolski: ciągnąca się wzdłuż
nich drewniana konstrukcja kojarzy się z… neolitycznymi budowlami.

Marek Burski wzruszył ujęciem starego człowieka, który zatrzy-
mał się w drzwiach starej drewnianej chaty, krytej słomą. W to zdjęcie 
można się wczytywać, dociekając losu bohatera fotografi i, wnikając
w niepowtarzalne piękno, które tworzy wraz z otoczeniem…
Z tym zdjęciem koresponduje Skansen w Kłóbce Jarosława Czer-
wińskiego: gdyby nie tytuł, można by pomyśleć, że to urokliwa
wieś o zmierzchu. Odmienne, choć podobne w nastroju, jest zdjęcie, 
które w Parku Etnografi cznym w Kłóbce wykonał Ryszard Berliński:
okno, ściana, zarośla w otoczeniu… Inna jest fotografi a Marii Szczu-
pakowskiej, wykonana zapewne podczas festynu folklorystycznego
w Kłóbce: tańczą dziewczęta w kujawskich strojach. 

Refl eksyjne są scenki uliczne, które podpatrzyli Lidia Sompolska
i Jacek Ostrowski. 

Przejmująco sportretowała psa we Włocławskim Schronisku
dla Zwierząt Maria Ryczkowska; zdjęcie można by zatytułować:
smutek.

Sympatyczny widok Wisły o zmierzchu zauroczył Radosława 
Wiankowskiego. Zaćmienie Księżyca uchwycił w obiektywie Wojciech 
Rutkowski. 

Wizyjny charakter ma Nocny plener Andrzeja Składanowskiego. 
Nieodległe od tego zdjęcia są Malowanie światłem Piotra Klisowskiego, 
Sesja UV Andy`ego Banachowicza. Świetlną fantazją wydają się 
Włocławskie Zawody Balonowe Ryszarda Berlińskiego. 

Różnorodność spojrzeń uwidoczniła się w zdjęciach Ewy Podlasin,
Natalii Chylińskiej-Żbikowskiej i Wojciecha Balczewskiego przed-
stawiających zespoły tańca współczesnego. Różnorakie są zdjęcia 
Ryszarda Berlińskiego i Krzysztofa Hermana przedstawiające 
zawodników ćwiczących aikido. Samotne się wydaje na wystawie
zdjęcie Magdy Jastrzębskiej Teatr Ludzi Upartych wykonane pod-
czas spektaklu lub próby zespołu.



Często autorzy wskazują, określają, nazywają fotografowane
miejsca. Niekiedy te dopowiedzenia są istotne, ale większość
zdjęć można określić jako fotografi czne uogólnienia: miejsce czy
obiekt są ważne, ale istotą ujęcia jest pokazane zjawisko, nastrój, 
myśl… Na przykład: nie ma większego znaczenia, że zagadkowe
zdjęcie – fragmentu muru? – Agnieszka Czerwińska wykonała
w pałacu w Wieńcu. Ważna jest urokliwość zdjęcia, uroda wy-
imka rzeczywistości… Nie ma chyba znaczenia, że subtelne zdjęcie 
schodów w kamienicy Magda Jastrzębska wykonała w Toruniu.

Autorzy datują fotografi e. Wprawdzie FotoObiektywni zastrzegają 
kreacyjny a nie dokumentacyjny charakter ujęć, daty często mają 
znaczenie: rzeczywistość, która zajęła ich uwagę się zmienia – niektóre 
zdjęcia mają walor dokumentów. 

Zdjęcia są różne – jak różne są osobowości i upodobania
autorów. Można odnieść wrażenie, że FotoObiektywni nawzajem
się inspirują, pewnie też wspierają, ale i ze sobą dialogują: wbrew
nazwie grupy, zgodnie z tytułem wystawy opowiadając się za 
subiektywnością spojrzeń na świat.

Swój zbiorowy portret FotoObiektywni umieścili na plakacie 
wystawy: pozują, niektórzy z aparatami fotografi cznymi, wszyscy 
radośni, uśmiechnięci. Widać w nich tę samą pasję, którą
uzewnętrzniają fotogramy.



FOTOGRAFIA W POSZUKIWANIU PRZESTRZENI

\\ Kamil Hoff mann

Prezentowaną
w Fotogalerii Domu Muz – Centrum Kultury Dwór Artusa wystawę 
stereofotografi i jej autor – Ryszard Dorożyński – zatytułował Trzeci 
wymiar natury. Słowo natura nie odnosi się jednak do tematyki
zdjęć, ale do kwes  i znacznie istotniejszej: natury wzroku, naj-
istotniejszego zmysłu gatunku homo sapiens, natury procesu patrze-
nia i widzenia…

Dwoje oczu pozwala nam postrzegać świat trójwymiarowo, ale 
zarówno tradycyjna fotografi a, jak i malarstwo operują w przestrzeni 
dwuwymiarowej. Od późnego średniowiecza malarze potrafi ą oczy-
wiście różnymi sposobami w płaskim obrazie wykreować złudzenie 
przestrzeni, operując różnymi technikami perspektywy. Wynalezienie 
fotografi i stworzyło nowe możliwości budowania iluzji przestrzeni 
– widzom prezentuje się dwa obrazy wykonane w tym samym
momencie przez dwa aparaty ustawione blisko siebie w taki
sposób, aby osie optyczne obiektywów ułożone były względem
siebie tak samo, jak osie optyczne ludzkich oczu. Pierwsze
próby tworzenia złudzenia przestrzenności za pomocą pary zdjęć 
podejmowano już w latach . XIX wieku. Przez następne kilka
dekad fotografi a stereoskopowa była bardzo popularna. Zdjęcia 
oglądano za pomocą specjalnych urządzeń: przenośnych stereo-
skopów lub w bardziej luksusowej formie w fotoplastykonach. 



Stereofotografi a artystyczna niemal całkowicie zaniknęła po pierw-
szej wojnie światowej, gdyż jej miejsce zajęło kino. Cały czas
jednak techniką tą posługiwali się w swojej pracy kartografowie, 
archeolodzy i szpiedzy, rozwijając stereofotografi ę lotniczą.

Wystawa Trzeci wymiar natury powstała przy użyciu jednego
z typów fotografi i „przestrzennej”. Ryszard Dorożyński pokazał 
cykl ułożonych w pary zdjęć, które oglądane w odpowiedni sposób
mogą wytworzyć wrażenie obrazu D. Każdą parę prezentowanych 
zdjęć – zgodnie z zaleceniem autora – oglądać należy na krzyż: le-
we oko powinno skupiać się na obrazie po prawej stronie, prawe
zaś, analogicznie, na obrazie po lewej stronie. Dzięki tej obserwacji 
krzyżowej odpowiednie ośrodki w mózgu mogą stworzyć obraz 
przestrzenny. Najpełniej ów efekt widoczny był w przypadku
zdjęć ukazujących długie linie proste: drewniany pomost czy dukt
leśny, albo duże płaszczyzny ścian w zabytkowym wnętrzu.
Trudniej o takie złudzenie w przypadku skomplikowanych krzywizn 
różanego kwiatu czy oglądanego od dołu dzwonu.

Jak podkreśla Ryszard Dorożyński, wystawa Trzeci wymiar natury
jest …pierwszą tego typu prezentacją w Toruniu. Ponieważ autor
do perfekcji opanował stereofotografi ę, uwagę oglądających przy-
kuwają przede wszystkim technikalia: jak dany obraz powstał i jak
go należy oglądać, aby uzyskać efekt D, ale korzystając ze zdo-
byczy fotografi i stereoskopowej twórcy zyskują też więcej możliwości 
artystycznego wyrazu, poszerzają pole kreacji. Technika ta powala
pełniej ująć to, co na płaszczyźnie tradycyjnego zdjęcia może się 
zacierać.

Nieco na marginesie warto też zauważyć, że stereofotografi a
w pewnym sensie zapowiadała rzeczywistość wirtualną – technologię 
wykorzystywaną w wielu dziedzinach nauki, edukacji i rozrywki.
W sztuce rzeczywistość wirtualna uczyni możliwą fotografi ę,
która nie tylko pokazuje trójwymiarowy obraz z jednego punktu
– jak prace Ryszarda Dorożyńskiego – ale pozwoli również
w ów obraz wejść. Być może jeszcze w latach . z taką właśnie
formą fotografi i artystycznej będziemy mogli się zetknąć.



DREWNIANE KOŚCIOŁY I KAPLICE
W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM

\\ Jerzy Rochowiak

Każda z sześćdziesięciu czterech drewnianych 
świątyń w naszym województwie przy-
ciąga uwagę, zatrzymuje. Niektóre stoją 

tuż przy drogach, swoimi bryłami wyodrębniają się z otoczenia. Inne 
stoją na uboczu, nierzadko na cmentarzach. Niemal każdej dodaje 
uroku otoczenie. Zapoznaje z nimi wydany pod koniec ubiegłego
roku przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy 
przewodnik Szlakiem architektury drewnianej. Świątynie według 
koncepcji Ewy Krupy, pod redakcją Lecha Łbika. Autorami przedsta-
wień poszczególnych świątyń – sześćdziesięciu rzymskokatolickich, 
trzech prawosławnych i jednej polskokatolickiej – są Bogna Derkowska-
Kostkowska, Agnieszka Wysocka, Krys  an Strauss i Piotr Winter.
Autorem zdjęć jest Wojciech Woźniak; zdjęcia kościoła w Parku 
Etnografi cznym w Kłóbce wykonał Jarosław Czerwiński.

W problematykę architektury drewnianej wprowadza Agnieszka 
Wysocka. Charakteryzuje sakralne budownictwo drewniane w Polsce, 
opisuje konstrukcję obiektów. Podkreśla znaczenie wystroju wnętrz,
do których wchodzili – pisze – ci, którzy potrafi li „wyczarować”
z drewna ołtarze, ambony, balustrady chórów czy ławy. Czasami
wnętrza dekorowały też polichromie. I choć poziom kompozycji
malarskich był zróżnicowany, od dzieł wybitnych – jak przedstawienia
na ścianach kościoła w Pieraniu, do uroczych w swej naiwności wizerun-
ków w Czarnem, Sędzinie, Żołędowie, to wszystkie potrafi ą wzruszyć
widza. Agnieszka Wysocka zwraca uwagę nie tylko na polichromie



w kościele pw. św. Mikołaja Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
w Pieraniu, ale i w kościele pw. św. Mikołaja w Gąsawie.

Autorka wspomina o nieistniejących już obiektach sakralnych
w województwie: synagogach, np. synagodze w Chodczu, menonic-
kich domach modlitwy, np. w Sosnówce. Tu warto zwrócić uwagę, 
że pełnią funkcje sakralne obiekty użytkowane obecnie przez inne 
wspólnoty wyznaniowe niż te, które je wznosiły, np. rzymskokatolicki 
kościół parafi alny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Małej 
Nieszawce został zbudowany jako menonicki dom modlitwy, toruńska 
cerkiew św. Mikołaja pierwotnie była kościołem ewangelików, po-
dobnie jak rzymskokatolicki kościół pw. Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Marii Panny w Kozielcu. Kościół polskokatolicki Narodze-
nia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu jest kaplicą dzierżawioną
przez parafi ę polskokatolicką od parafi i ewangelicko-augsburskiej. 

Kolejne przedstawienia obiektów zawierają omówienie dziejów 
miejscowości, parafi i, wspólnoty wyznaniowej, obiektu, z przywoła-
niem już nieistniejących wcześniejszych budowli w tym miejscu. 
Dowiadujemy się, kto był fundatorem świątyni, często kto ją 
projektował, niekiedy kto ją budował. Dalej następuje opis obiektu:
jaką ma konstrukcję, z jakich części się składa. Przedstawiane jest 
wnętrze świątyni. Autorzy omawiają polichromie, obrazy, rzeźby, 
wyposażenie… Wskazują najcenniejsze zabytki. O ile same budynki
były wznoszone w trzech minionych stuleciach, w większości
w osiemnastym i dziewiętnastym wieku, to wewnątrz nierzadko 
znajdują się dawniejsze ołtarze lub ich części, rzeźby, obrazy
i inne przedmioty. Pochodzą z budowli, które spłonęły, zostały
zburzone czy zniszczały i zostały rozebrane bądź też zostały prze-
niesione z innych świątyń. Wnętrze niemal każdej z sześć-
dziesięciu czterech świątyń prezentowanych w przewodniku warte
jest uważnego oglądu.

Rzetelność opracowań wzbudza szacunek, zarazem zaufanie do publi-
kacji. Autorzy przeprowadzili kwerendy i czerpali wiadomości z Kart 
Ewidencyjnych Zabytków Architektury i Budownictwa, archiwaliów oraz
dostępnych publikacji. A przede wszystkim każdy obiekt uważnie obejrzeli.



Uzupełnieniem tekstów są zdjęcia: budynków w ich otoczeniu, 
detali, a gdzie to było możliwe, również wnętrz. Tak opracowany 
przewodnik jest poręcznym źródłem wiedzy, dzięki bibliografi i 
wyczerpującym, gdyż oczywiście autorzy troszcząc się o zwięzłość, 
podają jedynie najistotniejsze informacje. W opisach są precyzyjni, 
lekturę ułatwia słowniczek terminów z zakresu konstrukcji drewnia-
nych w architekturze. 

Użyteczność przewodnika zwiększają dane adresowe umożliwiają-
ce kontakt z gospodarzami obiektów. Autorzy omawiają obiekty w po-
rządku alfabetycznym – według nazw miejscowości; zlokalizowanie
jest łatwe, gdyż każdy został wskazany na mapie województwa, podane 
są też współrzędne GPS.

Lech Łbik opracował osiem tras wycieczkowych jednodniowych 
i jednej dwudniowej szlakiem świątyń drewnianych województwa 
kujawsko-pomorskiego. 

Przewodnik Szlakiem architektury drewnianej. Świątynie nie tylko 
zapoznaje z drewnianym budownictwem sakralnym w regionie 
(nie wszystkie wzniesiono jako obiekty sakralne; bydgoska cerkiew 
prawosławna pw. św. Mikołaja została zbudowana w latach trzydzies-
tych dziewiętnastego wieku jako budynek magazynowy), ale wręcz 
zachęca do poznawania przedstawionych obiektów. Autorzy tekstów 
i zdjęć wskazują artystyczną i historyczną wartość świątyń i ich 
wyposażenia, pokazują ich niepowszednią urodę. 

Drewniane świątynie w województwie są różne: skromne
i okazałe, mają różnoraką konstrukcję. W większości są wy-
remontowane, chyba tylko kościoły parafi alne pw. Św. Trójcy
w Dąbiu Kujawskim i pw. św. Wawrzyńca w Wielgiem wymagają
pilnych prac ratunkowych – wierni modlą się w nowych, murowanych 
kościołach. Niemal wszystkie pełnią lub mogą pełnić funkcje sakralne, 
choć w niektórych, jak w osiemnastowiecznym kościele fi lialnym 
– nieszawskiej parafi i pw. św. Jadwigi – pw. św. Stanisława Biskupa 
Męczennika i św. Marii Magdaleny w Przypuście nabożeństwa
są odprawiane sporadycznie. Nie pełni funkcji liturgicznych prze-
niesiony w  roku z podlipnowskiego Brzeźna do Parku 



Etnografi cznego w Kłóbce – oddziału włocławskiego Muzeum Ziemi 
Kujawskiej i Dobrzyńskiej osiemnastowieczny kościół pw. Matki Bos-
kiej Częstochowskiej. Niektóre, jak siedemnastowieczny (konsekro-
wany dopiero w  roku) kościół fi lialny – parafi i pw. Matki Bo-
żej Królowej Polski – pw. św. Marii Magdaleny w podbydgoskich 
Włókach służą również ce-
lom kulturalnym: melomani
cenią brzmienie osiemnasto-
wiecznego pozytywu organo-
wego i akustykę świątyni, 
toteż organizowane są tu 
koncerty muzyki kameralnej. 
Każda z prezentowanych świą-
tyń sprzyja modlitewnemu 
skupieniu!

Przewodnik Szlakiem archi-
tektury drewnianej. Świątynie 
jest czwartym opracowaniem 
ukazującym kulturowe dzie-
dzictwo naszego regionu 
opublikowanym przez Ku-
jawsko-Pomorskie Centrum 
Kultury w Bydgoszczy;
w roku  ukazała się 
książka Madonny i Piety. 
Szlakiem gotyckich fi gur,
w roku  Dwory i Pałace. 
Szlakiem rezydencji wiejskich 
i w roku  Szlakiem
miejsc pamięci. Przełomowe 
lata - .



Warsztaty

 Warsztaty Trening prezentacji i wystąpienia publicznego,  marca

Bez strachu przed kamerą, bez tremy przed publicznością

Umiejętność występowania wobec audytorium oraz profesjonalne 
zachowanie przed kamerą to częste elementy w codziennej praktyce 
animatorów i menedżerów kultury, osób współpracujących z organiza-
cjami pozarządowymi, a także indywidualnych artystów. Warsztaty 
Trening prezentacji i wystąpienia publicznego, które w sobotę  marca 

 r. poprowadzą Mariusz Kluszczyński i Wojciech Budny będą
okazją do rozwijania umiejętności komunikacyjnych w sferze medialnej.

Program szkolenia obejmuje podstawy reprezentowania instytucji 
w mediach oraz na forum publicznym, przygotowanie do wystąpienia 
publicznego lub przed kamerą, współpracę z mediami oraz przy-
gotowanie i przeprowadzenie profesjonalnej konferencji prasowej. 
Istotnym elementem warsztatów są ćwiczenia praktyczne, w trakcie 
których uczestnicy zyskają możliwość „sprawdzenia się” przed kamerą. 
Następnie nagrany materiał będzie szczegółowo omawiany przez 
prowadzącego warsztaty.

Mariusz Kluszczyński, który poprowadzi zajęcia, jest dziennikarzem, 
kierownikiem toruńskiej redakcji TVP S.A., wydawcą i prowadzącym 
serwisy informacyjne oraz programy publicystyczne w bydgoskim 
oddziale Telewizji Polskiej S.A. Współpracował też ze szkołami wyż-
szymi, prowadząc zajęcia poświęcone dziennikarstwu radiowemu
i współpracy z mediami.



Współprowadzącym warsztaty jest Wojciech Budny, doświad-
czony operator fi lmowy i telewizyjny. Uwagi udzielane z perspektywy 
osoby stojącej za kamerą z pewnością pomogą jeszcze lepiej przy-
gotować się do nagrania na potrzeby telewizji lub do wystąpienia
na żywo w studio.

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

 Warsztaty teatralne Weekendowe laboratorium artystyczne,
 -  marca 

Z inspiracji teatrem plastycznym

Plastyczna strona inscenizacji jest w teatrze amatorskim często 
pomijana, twórcy skupiają się przede wszystkim na tekście dramatycz-
nym i sposobach jego prezentacji. Tymczasem instalacja plastyczna 
może być znakomitą inspiracją i punktem wyjścia do realizacji spektaklu 
teatralnego. W dniach -  marca  r. w Wojewódzkim Ośrodku 
Animacji Kultury w Toruniu odbędą się warsztaty Weekendowe labo-
ratorium artystyczne, w trakcie których uczestnicy nauczą się two-
rzyć niebanalną, a zarazem prostą scenografi ę oraz kos  umy
z szarego papieru.

W warsztatach uczestniczyć mogą zarówno instruktorzy teatralni, 
instruktorzy domów kultury, nauczyciele i animatorzy kultury,
jak i wszystkie osoby zainteresowane teatrem plastycznym, mło-
dzież i dorośli poszukujący nowych form teatralnej ekspresji.

Jak mówi prowadząca zajęcia Agnieszka Zakrzewska: Pierwszego 
dnia podczas warsztatów instalacji artystycznych uczestnicy dowiedzą się,
jak budować przestrzenne prace – instalacje z zaskakujących materiałów 
tak, aby jednocześnie była to praca dotycząca określonego tematu lub
taka, z której można stworzyć scenariusz do e  udy teatralnej. Z kolei drugi 
dzień poświęcony będzie warsztatom projektowania kos  umów z papieru 
metodą teatralną Leszka Mądzika. Uczestnicy wykorzystując szary papier 
,stworzą kos  umy oraz scenografi ę teatralną.



Warsztaty poprowadzi Agnieszka Zakrzewska – pedagog teatru, 
animatorka kultury i instruktorka teatralna. Specjalista ds. teatru
i interdyscyplinarnych przedsięwzięć kulturalnych WOAK. Ukończyła 
historię na UMK, pedagogikę teatru przy Instytucie Teatralnym 
im. Z. Raszewskiego oraz Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu 
Warszawskiego, a także Podyplomowe Studia Reżyserii Teatrów Dzieci 
i Młodzieży w Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego
w Krakowie, Filia we Wrocławiu oraz Policealne Studium Edukacji 
i Praktyk Teatralnych w Toruniu. Jako aktorka i reżyserka związana 
była z Teatrem Wróbli oraz teatrem Uniwersytetu Warszawskiego. 
Uczestniczka wielu szkoleń i projektów edukacyjno-artystycznych. 
Autorka wielu przedsięwzięć kulturalnych. Od lat prowadzi warsztaty 
dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w każdym wieku.

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

 Warsztaty Magia cyrku. Metodologia nauki żonglowania
 i nauczania innych, -  marca

Żonglowanie jako metafora

Jak żonglować… jak nauczyć się żonglowania… jak nauczać innych 
(nie tylko żonglowania)… Wokół tych zagadnień skupiony jest program 
dwudniowych warsztatów Magia cyrku, które w Wojewódzkim Ośrodku 
Animacji Kultury w Toruniu w dniach -  marca poprowadzi Mirosław 
Urban.

W szkoleniu mogą wziąć udział wszyscy, którzy chcą się nauczyć 
żonglować a także osoby, które planują uczyć żonglowania innych: 
animatorzy kultury, nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, terapeuci, 
bibliotekarze, organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, studenci 
i wolontariusze.

Warsztaty rozpocznie wprowadzenie z podstaw psychologii
uczenia. Uczestnicy poznają m.in. metodę uczenia krok po kroku, 



sposoby rozkładania trudności na czynniki pierwsze, a także metody 
pracy z przekonaniami, nawykami i postawami. W programie nauki 
żonglowania znalazły się ćwiczenia na każdy etap – od  do  piłek
lub chustek). Prowadzący omówi też metody pracy z porażką i frustracją 
oraz wskaże możliwości wykorzystania elementów pracy coachingowej 
w pracy z uczniem.

Warsztaty Magia cyrku poprowadzi Mirosław Urban – psycholog, 
pedagog cyrku, trener biznesu, coach, praktykujący żongler i… po-
czątkujący iluzjonista. Propagator pedagogiki cyrku, twórca autorskich 
programów edukacyjnych i rozwojowych, łączących metody pedagogiki 
cyrku z rozwojem osobistym. Żonglowanie traktuje jako …doskonałą 
metaforę uczenia się, doświadczania zmian, rozwiązywania problemów 
czy pokonywania wyzwań poprzez pracę nad własnymi celami, sukcesami 
i…  porażkami. Prowadzi warsztaty i szkolenia dotyczące komunikacji, 
kreatywności, motywacji, zarządzania zmianą.

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

zgłoszeń.

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

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,  marca  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  marca lutego  r. 
Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.



Kolejne warsztaty i szkolenia:

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

 kwietnia – warsztaty Magia głosu – twój dźwiękowy wizerunek, 
zajęcia prowadzi Erwin Regosz, cena  zł, termin zgłoszeń:  
kwietnia

-  maja – Warsztaty fotografi i cyfrowej, zajęcia prowadzi Stanisław 
Jasiński, cena  zł, termin zgłoszeń:  maja

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 od-
będzie się przegląd teatralny. W tym roku miłośnicy Melpomeny spot-
kają się  grudnia Scenie na Zapleczu Teatru im. Wilama Horzycy
w Toruniu, 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;  marca

Wielkie Święto

Z okazji uroczystych obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru, 
zapraszamy wszystkie spragnione teatralnych przygód dzieci na
Wielkie Święto w WOAK-u. W tajemnicze światy przeniosą nas
zabawy, historie i kos  umy, które koniecznie zabierzcie ze sobą.

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  marca, 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;  marca

Wielkie Święto

W marcu – tuż po Międzynarodowym Dniu Teatru –  zapraszamy 
małych z dużymi do WOAK-u na wspólne świętowanie Tygodnia
Teatru. Przyjdźcie w kos  umach! Niech wspólne świętowanie porwie 
nas w nieodkryte teatralne światy!

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  marca, liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje 
kolejność zgłoszeń.



Spotkania, wystawy

 Call me Tony – projekcja fi lmu i spotkanie z reżyserem
  Klaudiuszem Chrostowskim w ramach cyklu fi lmoznawczego
  W pierwszym rzędzie,  marca

Filmowo o potrzebie akceptacji

W marcu w ramach cyklu comiesięcznych spotkań fi lmoznaw-
czych W pierwszym rzędzie prezentowany będzie dokument Call me
Tony w reżyserii Klaudiusza Chrostowskiego. Autor fi lmu będzie rzecz 
jasna gościem spotkania i po projekcji opowie o swoich inspiracjach, 
metodzie twórczej, odpowie też na pytania publiczności. Spotkanie 
odbędzie się w środę,  marca o godz. .  w Wojewódzkim Ośrodku 
Animacji Kultury w Toruniu. Wstęp wolny.

Call me Tony to opowieść o tym momencie w życiu, kiedy wszyscy
oczekują od nas odpowiedzi, a jedyne co mamy, to pytania – zdradza 
organizatorka spotkań W pierwszym rzędzie, Karolina Fordońska, 
zapowiadając fi lm. Bohaterem dokumentu jest Konrad – osiemnastoletni 
kulturysta, który pragnie zostać aktorem. Z uporem zabiega o uwagę 
„wiecznie nieobecnego” ojca. Kreując swój wizerunek inspiruje się
aktorami kina akcji, spędza godziny na siłowni i zapisuje się na zawody 
kulturystyczne. Wszystko to prowadzi do załamania, spowodowanego  
wewnętrznym konfl iktem między nim samym a wersją siebie, którą stara
się stworzyć, by zyskać akceptację otoczenia…

Autor fi lmu Call me Tony, Klaudiusz Chrostowski jest reżyserem
i scenarzystą. Ukończył University of the Arts w Londynie oraz
PWSFTviT w Łodzi. Współpracował przy realizacji pełnometrażowych 
fi lmów fabularnych (m.in. Persona non grata Cellina Glucka, Nieulotne 
Jacka Borcucha) i seriali. Za fi lm Call me Tony otrzymał wiele
pres  żowych nagród, w tym na jednym z największych europejskich 
fes  wali fi lmu dokumentalnego IDFA w Amsterdamie (Interna  onal 
Documentary Film Fes  val Amsterdam). Obecnie mieszka w Warszawie, 



pracując nad swoim drugim fi lmem dokumentalnym oraz scenariuszem 
do debiutu fabularnego.

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. Obecnie pracuje nad kolejnym fi lmem,
w roku  została stypendystką Marszałka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego oraz stypendystką Prezydenta Miasta Torunia. Poprzez 
te spotkania, jak deklaruje, …pragnie zachęcić do doskonalenia swoich 
umiejętności oraz realizowania własnych form fi lmowych.

Wstęp wolny!

 Hermann Spychalski – pierwszy toruński fotoreporter, mul  medialny 
 wykład z cyklu Wybitne postacie historii fotografi i,  marca

Pierwszy toruński fotoreporter

Przy okazji obchodów setnej rocznicy powrotu Torunia do wolnej 
Polski w wielu miejscach publikowane były zdjęcia pokazujące 
historyczny moment uroczystego wkroczenia polskich żołnierzy do 
miasta. Autorem większości tych fotografi i był Hermann Spychalski, 
który jest bohaterem marcowego wykładu z cyklu Wybitne postacie 
historii fotografi i. Mul  medialny wykład w środę,  marca o godzinie 

.  w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu wygłosi 
Stanisław Jasiński. Wstęp wolny.

Urodzony pod koniec XIX wieku w zachodniej Wielkopolsce
Hermann Spychalski wybrał w roku  Toruń. Z miastem był związa-
ny przez cały okres międzywojenny i podczas niemieckiej okupacji 
– do roku , gdy słuch o nim całkowicie zaginął. Prowadził zakład 
fotografi czny w centrum miasta, na rogu ulic Szerokiej i Strumykowej.
W jego atelier powstawały portrety torunian (specjalizował się



szczególnie w portretach dzieci), zdjęcia okolicznościowe czy pa-
miątkowe. Od  roku Hermann Spychalski był starszym cechu 
fotografów. Równolegle przez blisko ćwierć wieku jako fotoreporter 
dokumentował życie ówczesnej stolicy Pomorza. W kadrach zatrzymy-
wał wydarzenia podniosłe i wyjątkowe, ale również codzienność 
mieszkańców i odradzającą się państwowość II Rzeczpospolitej, co
w pełni uzasadnia zawarte w tytule wykładu określenie pierwszy
toruński fotoreporter.

Wykład Hermann Spychalski – pierwszy toruński fotoreporter wy-
głosi 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 związanych z tą dziedziną 
sztuki. Stanisław Jasiński publikuje artykuły teoretyczne i krytyczne
w Fotografi i, Krytyce Literackiej oraz Biuletynie Informacji Kulturalnej.
Jest też organizatorem i kuratorem wystaw fotografi cznych – m.in. 
Edwarda Hartwiga, Michała Kokota, Andrzeja Różyckiego, Wacława 
Wantucha.


