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SZANOWNI CZYTELNICY!

Na wystawie A n a to m i a 
M u z e u m . 

 lat Mu-
zeum Etnografi cznego w Toruniu świętująca jubileusz placówka od-
słania swoje wnętrze, pokazuje swoje życie od środka, dowcipnie, 
sugerując surowy czy roboczy charakter ekspozycji, mającej wszakże 
gruntownie przemyślany scenariusz. Pokazuje zarówno swoją strukturę, 
jak i specyfi kę. Pozwala poznać zakres zainteresowań muzealników, 
charakter zbiorów. 

Na wystawie Włocławski alfabet sztuki. Plastyka włocławska dru-
giej połowy XX w. ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej 
włocławska placówka pokazuje – poprzez wybór ze swojej kolekcji 
rysunków, grafi k i obrazów – życie artystyczne regionu, którego cen-
trum jest Włocławek, będący po wojnie, aż do ustrojowej trans-
formacji, miastem dogodnym do zajmowania się sztuką. Tu można 
było znaleźć przyjaznych ludzi, znaleźć zatrudnienie w zakładach 
przemysłowych, szkołach, placówkach kultury, ukryć wojenną prze-
szłość przed dociekliwością służb bezpieczeństwa. Tytuł wystawy 
kieruje uwagę ku twórczości artystów plastyków, w tle pozostawiając 
zagadnienia środowiska artystycznego. Zwrócić należy uwagę, że
wystawa jest pokazywana w gmachu Zbiorów Sztuki, gdzie można
oglądać stałą ekspozycję rzeźb ceramicznych Stanisława 
Zagajewskiego. 

Zajmującą prezentacją jest wystawa obrazów Piotra Matuszka, 
absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, uczestnika zajęć 



w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy ul. Stawowej w Bydgoszczy. 
Ciekawa jest też wystawa zdjęć uczniów  toruńskiego IX Liceum 
Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka  razy Toruń
oczami uczniów IX LO – . rocznica powrotu do wolnej Polski pre-
zentowana w Bibliotece Pedagogicznej im. gen. brygady prof. Elżbiety 
Zawackiej w Toruniu, nawiązująca do wystawy  razy Toruń, którą 
jesienią prezentowali w toruńskim Dworze Artusa członkowie i sym-
patycy Toruńskich Spacerów Fotografi cznych.

Niestety, w trudnym czasie stanu epidemii nie można omawia-
nych wystaw obejrzeć w miejscach ich prezentacji. Miejmy nadzieję,
że rychło powrócimy do form życia kulturalnego, które zostały 
zawieszone z początkiem drugiej dekady marca. 

        Kamil Hoff mann
        Jerzy Rochowiak



MUZEUM ETNOGRAFICZNE W TORUNIU
OD WNĘTRZA

\\ Jerzy Rochowiak

Na jubileusz swego sześćdziesięciolecia Muzeum Etnografi czne
im. Marii Znamierowskiej-Prüff erowej w Toruniu przy-
gotowało wystawę Anatomia Muzeum.  lat Muzeum 

Etnografi cznego w Toruniu. Towarzyszy jej starannie przygotowany 
katalog pod redakcją Huberta Czachowskiego i Justyny Słomskiej-
Nowak, w istocie ciekawie, rzetelnie opracowana monografi a placówki. 
Jej autorami są pracownicy Muzeum, oni też są autorami ekspozycji. 
Objaśniając tytuł wystawy, dyrektor Muzeum dr Hubert Czachowski 
pisze: Wszystkie działy i różnorodne działania funkcjonują jak jeden 
skomplikowany organizm, stąd odniesienia medyczne/biologiczne w tytule. 
W opracowaniu zostały skrupulatnie odnotowane wszystkie znaczące 
działania – i zostali wymienieni ich autorzy i realizatorzy. Wymieniane
są osoby tworzące i współtworzące Muzeum, od początku jego istnienia 
do dziś. Wiele z nich można zobaczyć na fotografi ach. W publikacji zos-
tali wymienieni wszyscy spośród blisko sześciuset na stałe zatrudnio-
nych pracowników placówki w minionym sześćdziesięcioleciu.
I wystawa, i monografi a pokazują Muzeum jako organizm żywy.

Jubileuszowa wystawa pokazuje Muzeum w działaniu: muzealnicy 
opuścili swoje miejsca pracy, za chwilę powrócą do swoich zajęć. 
Starannie, precyzyjnie opracowana – i uporządkowana – ekspozycja 
stwarza pozory nieładu. To miejsce niekończącej się pracy: wciąż po-
dejmowane są nowe tematy czy zagadnienia badawcze, przybywają 
nowe obiekty, które wymagają inwentaryzacji, konserwacji, czasem re-
nowacji, z otwarciem jednej wystawy zaczyna się praca nad następną, 



powiększający się dobytek muzealny wymaga nieustannego porząd-
kowania, przedmioty wymagają odnawiania… Wystawa zdaje się ot-
warta: można pomyśleć o tym, co nie zostało pokazane, co mogłoby
się na niej znaleźć. 

Wszedłszy do sali wystawowej spogląda się na leżące na bruku 
drewniane kufry, pakunki… Niektóre paczki zostały pośpiesznie 
rozpakowane, inne jeszcze są obwiązane sznurkiem… Dalej są dzieła 
wiejskich rzemieślników i wiejskich czy ludowych czy nieprofesjonalnych 
artystów, a także inne artefakty. Obiekty reprezentują chyba wszystkie 
dziedziny, jakie były i są w obrębie zainteresowań toruńskich etno-
grafów, etnologów, antropologów kultury. Są zatem obiekty, które 
na co dzień pozostają w magazynach, niektóre były prezentowane 

Anatomia Muzeum.  lat Muzeum Etnografi cznego w Toruniu, fragment ekspozycji 
Fot. Jerzy Rochowiak



na wystawach czasowych. Są pokazywane muzealne pracownie – 
konserwatorska, stolarska, fotografi czna – pomieszczenia biurowe, 
magazynowe, archiwum… 

Uzupełnieniem są fotografi e i… dowcipne rysunki w konwencji ko-
miksowej; bohaterką większości z nich jest prof. Maria Znamierowska-
Prüff erowa, która Muzeum utworzyła. 

Jego koncepcja rozwijała założenia muzeum etnografi cznego, ma-
jącego służyć studentom i naukowcom, określone w dwudziestoleciu 
międzywojennym na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Tam
prof. Cezaria Baudouin de Courtnay Ehrenkreutz utworzyła Zakład 
Etnografi i i Etnologii. Studentką prof. Ehrenkreutz była Maria Prüff erowa; 
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w  r. uzyskała tytuł doktora. W  r. zamieszkała w Toruniu,
została zatrudniona w Zakładzie Etnografi i Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika. Już w  r. w toruńskim Muzeum Miejskim dzięki jej 
staraniom powstał Dział Etnografi czny.

Formalnie funkcjonujące od  stycznia  r., Muzeum Etno-
grafi czne w Toruniu zainicjowało działalność  kwietnia tego roku
w budynku dziewiętnastowiecznego Arsenału, gdzie w następnym
roku została otwarta wystawa stała Kultura materialna północnej Polski.
W kolejnym roku zakończona została budowa pawilonu wystawienniczo-
-administracyjnego. W  r. w tym gmachu została otwarta druga 
wystawa stała Tradycyjne rybołówstwo w Polsce. W  r. w Arsenale 
została otwarta trzecia wystawa stała Sztuka i rzemiosło ludowe
Polski północnej. W  r. został otwarty dla zwiedzających Park 
Etnografi czny. W  r. prof. Maria Znamierowska-Prüff erowa 
opracowała koncepcję skansenu w Kaszczorku, gdzie w  r. Muzeum 
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nabyło zabytkową zagrodę rybacką nad Drwęcą, opodal jej ujścia
do Wisły.

Prof. Maria Znamierowska-Prüff erowa kierowała Muzeum do  r.
Po niej dyrekcję objął dr Aleksander Błachowski, w  r. Roman
Tubaja. Od  r. kieruje placówką dr Hubert Czachowski. 

Rozwijając koncepcję instytucji sformułowaną przez jego założyciel-
kę, Muzeum się zmieniało. Zainteresowania tradycyjnej etnografi i sku-
piały się na archaizmach w obrębie kultury ludowej, wiejskiej i mało-
miasteczkowej – objaśnia dr Artur Trapszyc. – Współczesna etnologia 
natomiast poszerza zakres badań do współczesności i życia codzien-
nego, nie tylko tzw. „prowincji”, ale też nowoczesnych miast i wielkich 
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metropolii. Opis badanych kultur obejmuje zarówno sferę materialną, jak 
i społeczną i symboliczną (duchową), łącząc się z procesem wyjaśniania
i interpretacji. Zmieniła się formuła i forma badań terenowych, 
podczas których muzealnicy gromadzą materiały do opisu dziedzictwa 
niematerialnego i materialnego oraz pozyskują obiekty do zbiorów.
Już nie tylko interesuje nas tzw. tradycyjna kultura ludowa i jej współ-
czesne przeobrażenia – zaznacza dyrektor dr Hubert Czachowski
– a także poszukiwania jej schematów w innych grupach kulturowych
(tzw. kultury typu ludowego). Sięgamy zdecydowanie do osiągnięć i roz-
woju współczesnej etnografi i, etnologii i antropologii kulturowej i z niej 
czerpiemy inspiracje.
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Przed sześćdziesięciu laty zbiory liczyły  obiektów, obecnie
jest ich około  ; obiektem nr  jest w zbiorach cep z  r.
z Krajny, najstarszym obiektem jest drewniana skrzynia na dokumenty
z  r. Oczywiście, kolekcja jest systematycznie wzbogacana – o około 
tysiąc obiektów rocznie – poprzez zakupy, darowizny. W Muzeum 
funkcjonują Komisja Zakupów oraz Komisja Wyceny Darów.

Przeważająca część gromadzonych materiałów – obiektów, zapisów, 
opisów, nagrań, fotografi i, fi lmów – jest przechowywana w maga-
zynach i archiwach. Na wystawie toruńscy muzealnicy uchylają ich drzwi.

Część zbiorów jest eksponowana na dwu wystawach stałych
w Arsenale. Na parterze jest prezentowana otwarta w  r. wystawa 
Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw
do Bałtyku - , na pierwszym piętrze wystawa Salonik prof. Marii 
Znamierowskej-Prüff erowej.

Podejście do głównej idei wystaw stałych w Muzeum Etno-
grafi cznym w Toruniu – zauważa dr Artur Trapszyc – zmieniało się
w czasie – wychodząc od klasycznego schematu ewolucyjnego i stając
się coraz bardziej antropocentrycznym. Znalazło to wyraz w wystawie 
Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw 
do Bałtyku - . Wyraźnie widoczna jest jej koncentracja 
na człowieku, jego życiu – codziennym i świątecznym w określonej 
przestrzeni geografi czno-czasowej. Na wystawie coraz silniej akcento-
wane są elementy pograniczności – zarówno w sensie geografi cznym,
jak i religijnym, kulturowym i społecznym.

W życiu muzealnego organizmu ważne są wystawy czasowe, 
pokazywane i w placówce, przede wszystkim w Arsenale i pobliskim 
zabytkowym spichlerzu z Bronisława, oraz w innych obiektach
w skansenach, a także w innych muzeach w kraju oraz instytucjach 
kultury w Polsce i za granicą. Dzięki wystawom czasowym udostępnia-
my – pisze Hanna Łopatyńska – muzealne zbiory, w tym także archiwalia, 
które na co dzień przechowujemy w magazynach. Ten rodzaj ekspozycji 
umożliwia prezentację różnorodnych tematów, wynikających z pracy 
badawczej pracowników Muzeum, a często z ich etnologicznych pasji. 
Wielokrotnie stanowi też odpowiedź na zapotrzebowanie zwiedzających.



W ostatnich latach na wystawach czasowych nie tylko prezentujemy
obiekty, ale poruszamy zagadnienia problemowe, stawiamy pytania
i szukamy odpowiedzi dotyczących współczesnej kultury i życia społecznego. 
Wystawy czasowe są często monografi ami wybranych zagadnień pre-
zentującymi je całościowo. Większość tych wystaw to wydarzenia 
– również artystyczne. Starannie opracowane plastycznie, są cenne 
i poznawczo, i estetycznie. Są to ekspozycje mul  medialne. Wystawy 
zwykle są autorskimi dziełami pracowników Muzeum.

Na wystawach pokazywane są obiekty ze zbiorów placówki,
a także wypożyczane z innych muzeów z Polski i zagranicy. Goszczą
też w Toruniu wystawy z innych krajów.

Prezentowane są wystawy pokonkursowe. Muzeum zorganizowało 
jedenaście konkursów ogólnopolskich i trzynaście regionalnych – 
najogólniej mówiąc: na sztukę ludową.

Integralnymi częściami wystaw stałych i czasowych są obszerne, 
bogato ilustrowane katalogi, rozwijające wątki podejmowane w eks-
pozycjach. Nie tylko dokumentują wystawy, ale są też rzetelnymi 
monografi ami obszarów sztuki bądź rozważanych zagadnień. 

Katalogi wkomponowują się w działalność wydawniczą toruńskiego 
Muzeum. Publikuje ono Materiały Muzeum Etnografi cznego w Toruniu 
zawierające teksty obejmujące tematyką prace badawcze, edukację 
i zbiory. W serii Etnografi a Ocalona Muzeum wydaje książki, które 
przywracają współczesnej nauce właściwe miejsce postaciom badaczy 
zapomnianych i nieznanych, jak pisze dyrektor dr Hubert Czachowski.
W serii ukazała się m.in. praca Olimpii Swianiewiczowej Interpretacja 
Dziadów Mickiewiczowskich na podstawie skarbca kultury białoruskiej. Spo-
śród ostatnio wydanych książek można wymienić Rybaków nieszawskich. 
Studium z dziejów grupy zawodowo-regionalnej w XX w. Artura Trapszyca. 
Trzykrotnie była wydawana Kuchnia z rodowodem. Potrawy i produkty 
tradycyjne województwa kujawsko-pomorskiego Grażyny Szelągowskiej!

Publikacje toruńskiego muzeum Etnografi cznego łączy staranne 
opracowanie edytorskie, wyrafi nowana wręcz grafi ka. 

Muzeum Etnografi czne w Toruniu posiada trzy Parki Etnografi czne. 
Wyjątkowym skansenem, określanym jako wieś w centrum miasta, jest 
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Park Etnografi czny w Toruniu. Znajdują się tu osiemnasto-, dziewiętnasto- 
i dwudziestowieczne obiekty architektury z Borów Tucholskich, Kaszub, 
Kociewia, Kujaw, ziemi dobrzyńskiej i chełmińskiej. Są to zagrody 
wiejskie: chałupy i budynki gospodarcze, wraz z piwnicami-ziemiankami, 
przybudówkami, gołębnikiem, studnią, a także remiza strażacka, kuźnia, 
wiatrak, młyn wodny, barka rybacka. Są przydomowe kapliczki, krzyże.

Park Etnografi czny w podtoruńskim Kaszczorku znajduje się w miej-
scu pobudowanej pod koniec osiemnastego wieku zagrody rybackiej, 
Zachowała się z niej drewniana chałupa. Z Kujaw i ziemi chełmińskiej 
pochodzą stodoła, obora, piwnica-ziemianka, drewutnia, szopa, piec 
chlebowy, suszarnia owoców. Eksponowane są również barki i budy 
rybackie, wiata, łódź. Uzupełnia ekspozycję prom rzeczny Jaś, niegdyś 
pływający po Nogacie.

Olenderski Park Etnografi czny w Wielkiej Nieszawce odtwarza 
charakterystyczną dla Doliny Dolnej Wisły nadwiślańską wieś, rzędówkę 
bagienną z przełomu XIX i XX wieku. Znajdują się tu  pełne zagrody 
składające się z  zabytkowych budynków mieszkalnych i gospodarczych 
– pisze Ewa Tyczyńska. – Oryginalne budynki pochodzą z XVIII i XIX w.
To najcenniejsze, zachowane do dziś, przykłady architektury Olendrów
z Doliny Dolnej Wisły. (…) Znajduje się tutaj jedna z trzech zachowanych
w całym pasie nadwiślańskim podcieniowa zagroda o konstrukcji drewniano-
murowanej. Na terenie tego gospodarstwa znajdują się drewniany, 
wolnostojący spichlerz (jedyny tego typu obiekt w terenie), stodoła oraz 
drewniany dom dla pracowników rolnych (ostatni przykład budownictwa 
robotniczego, jaki znaleziono w terenie). Inna zagroda wzniesiona jest 
całkowicie w drewnianej konstrukcji i ma pod jednym dachem mieszkanie, 
oborę oraz stodołę i posadowiona została na tzw. terpie, nasypie 
zabezpieczającym przed powodzią. Wszystkie zagrody zostały uzupełnione 
małą architekturą w postaci studni i płotów, bram i furt. Na terenie skansenu 
znajduje się również cmentarz ewangelicko-menonicki.

Budynki w skansenach są tak wyposażone, iż dają wyobrażenie
o ich użytkowaniu. Wnętrza można określić jako ekspozycje zapoznające 
z dziedzictwem kulturowym. W chałupach prezentowane są czasowe 
aranżacje świąteczne.



Skanseny zapoznają nie tylko z architekturą, narzędziami i sprzętami, 
których używali mieszkańcy dawnej wsi, ale i z gospodarowaniem: są 
tu ogródki, warzywniki, sady, pola uprawne. Pejzaż zmienia się wraz
z porami roku…

Ważną dziedziną muzealnego życia jest edukacja – raczej kulturowa
niż kulturalna. Składa się na nią wiele różnorakich przedsięwzięć. To 
wykłady, prelekcje pracowników placówki, rozliczne spotkania, prog-
ramy edukacyjne… Jest ich tak wiele, są tak interesujące, wzbudzają
takie zainteresowanie, że można by uznać edukację za główny
nurt muzealnych działań. Jak stwierdza dr Olga Kwiatkowska, Dział 
Edukacji czerpiąc z materii muzealnej (zbiory, wystawy, publikacje) oraz 
reagując na bodźce zewnętrzne (trendy w antropologii, edukacji, nurty 
życia społeczno-kulturalnego) wytwarza „swoistą substancję” pod nazwą 
program edukacyjny mającą wpływ na żywotność Muzeum i poziom 
jego potencjału kulturotwórczego. Ma on moc przemiany odbiorców
w uczestników proponowanych przez Muzeum wydarzeń. (…) Metody
i formy edukacji mają na celu ukazywanie Muzeum jako źródła rzetelnej 
wiedzy, miejsca spotkania oraz scenerii pozytywnych przeżyć. Służą 
zrozumieniu wartości materialnego i niematerialnego dziedzictwa kultury, 
budowaniu poczucia tożsamości kulturowej poprzez popularyzowanie 
wiedzy z dziedziny etnologii i nauk pokrewnych. Pisząc o przedsięwzięciach 
edukacyjnych placówki, dyrektor dr Hubert Czachowski dodał, że prócz
osób bezpośrednio za nie odpowiedzialnych, w imprezach edukacyj-
nych udzielają się także inni pracownicy merytoryczni, włącznie z pracow-
nikami działów konserwacji, archiwum i inwentaryzacji.

Poprzez Parki Etnografi czne, wystawy stałe i czasowe, przed-
sięwzięcia edukacyjne i popularyzatorskie, imprezy, publikacje, u-
dostępnianie księgozbioru, archiwaliów Muzeum się odsłania. Aby to 
było możliwe, konieczne są nie tylko prace badawcze, ale i to, co jest na co 
dzień niewidocznym życiem muzealnego organizmu: inwentaryzowanie 
zbiorów, prace konserwatorskie i renowacyjne, opieka nad archiwaliami, 
kolekcjami zgromadzonymi w magazynach Działów: Rybołówstwa i Za-
jęć Wodnych, Gospodarki i Rzemiosł, Folkloru i Kultury Społecznej, 
Sztuki i Estetyki, Architektury i Parków Etnografi cznych. Niezbędne 



jest wreszcie funkcjonowanie administracji, księgowości. Bez nich 
organizm byłby ułomny, o czym można się przekonać, oglądając tę część 
ekspozycji, która opowiada o nieodsłanianym na  dzień życiu placówki. 
Unaocznia jak znaczne zmiany zaszły w funkcjonowaniu instytucji. Na 
przykład niezmiernie ciekawa jest pracownia fotografi czna z ciemnią… 
Jest tu szerokoobrazkowa lustrzanka, są powiększalniki, kuwety z od-
czynnikami… Dziś używa się aparatu cyfrowego i komputera. Obrazy 
zarejestrowane na nawiniętych na szpule taśmach fi lmowych mieszczą 
się na niewielkim przenośnym dysku… 

We wszystkich sferach – merytorycznej, organizacyjnej, technicznej 
i technologicznej – toruńskie Muzeum jest nowoczesne. Może dlatego 
w żywych barwach pokazuje się w nim to, co należy do przeszłości.

Intensywne życie Muzeum uzewnętrznia się w zdarzeniach 
i wydarzeniach, licznych spotkaniach. Do Arsenału, do Parków 
Etnografi cznych się powraca z przekonaniem, że wizyta będzie ważna, 
mając pewność, że spotkanie z kulturą – nie tylko ludową – będzie 
ciekawe, zaskakujące, nieoczywiste.

Anatomia Muzeum.  lat Muzeum Etnografi cznego w Toruniu, fragment ekspozycji 
Fot. Jerzy Rochowiak



FOTOGRAFICZNE ZADZIWIENIA TORUNIEM

\\ Kamil Hoff mann

Latem ubiegłego roku w Dworze Artusa pre-
zentowana była wystawa  razy Toruń, 
którą przygotowali członkowie i sym-

patycy Toruńskich Spacerów Fotografi cznych. Jesienią ekspozycja 
zawitała też do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza 
Jagiellończyka. Wiosną tego roku zdjęcia uczniów tej szkoły pokazujące 
sto różnych spojrzeń na miasto można było obejrzeć w Bibliotece 
Pedagogicznej im. gen. brygady prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

Inspirując się pomysłem Małgorzaty Kos z Toruńskich Spacerów 
Fotografi cznych, nauczycielki IX LO – Gabriela Gustowska i Jagoda 
Rycharska – zorganizowały dla swoich uczniów podobny konkurs. 
Analogicznie do pierwowzoru, mapa Torunia została pocięta na 
fragmenty, które następnie rozlosowano między uczestnikami 
konkursu. Zadaniem uczniów było wykonanie ciekawego zdjęcia 
w przydzielonym obszarze. W szkolnym konkursie wzięło udział

 uczniów klas pierwszych pogimnazjalnych, którzy wykonali
 zdjęć. Ponad dwadzieścia najciekawszych prac złożyło się na wys-

tawę  razy Toruń oczami uczniów IX LO – . rocznica powrotu
do wolnej Polski prezentowaną w marcu w toruńskiej Bibliotece 
Pedagogicznej.

Narzucona autorkom (w przeważającej części) i autorowi fotografi i 
określona lokalizacja stanowiła być może swego rodzaju ograniczenie, 
była też w równym stopniu wyzwaniem twórczym skłaniającym 
do odważnego poszukiwania nieszablonowej, interesującej formy 
plastycznej. Wiele zdjęć wykonano smar  onem, co istotnie wpłynęło 
na ich charakter i sposób obrazowania. Szerokokątny obiektyw 
zniekształca perspektywę, „spłaszcza” ją, dlatego krajobraz miasta nie 



był głównym tematem prac licealnej młodzieży. Często istotą zdjęcia 
była kreacja jakiejś opowieści, uchwycenie anegdotycznej sytuacji czy 
zjawiska. Młodzi fotografi cy chętnie też budują swoje zdjęciowe narracje
w oparciu o znaki: piktogramy, ale też słowa, nawet całe frazy.

Chociaż prace pokazywane były w przestrzeni galeryjnej, można
było odnieść wrażenie, że naturalnym środowiskiem tych kadrów jest 
raczej internet. Wydaje się, że w odniesieniu do wielu zdjęć można
mówić wręcz o swoistej estetyce instagramowej – o ile w ogóle takie 
zjawisko dałoby się opisać. Z jednej strony wskazać można poluźnienie 
zasad dotyczących kompozycji, np. przekrzywiony horyzont jako 
świadomy zabieg artystyczny albo fotografowanie pod światło,
w kontrze. Z drugiej strony wyraźnie widoczną na zdjęciach z wystawy 

 razy Toruń – oczami uczniów IX LO cechą wywodzącą się z umownej 
„estetyki instagramowej” jest próba uchwycenia ulotności chwili. 
Młodzi twórcy nie czekają na decydujący moment, fotografują, jakby 
liczyło się tylko „tu i teraz”, jakby tylko chwila obecna zasługiwała
na uwiecznienie. I trudno  odmówić racji autorom, poddając analizie 
cykl życia zdjęć publikowanych w mediach społecznościowych. Wszak 
za chwilę ktoś inny wrzuci kolejne zdjęcie, które będzie przez moment 
nowsze i aktualniejsze, lecz tak samo szybko umrze, czyli utonie
w powodzi innych obrazków.

Pokazane na wystawie prace cechuje pewna niedoskonałość,
nadająca im charakter pospiesznie wykonanej notatki fotografi cznej.
Być może jest to celowy zabieg, swego rodzaju stylizacja mająca
tworzyć złudzenie ulotności chwili ujętej w kadrze, podkreślać 
spontaniczność fotografa – obserwatora. Wszystko to służy pokazywaniu 
– i również rejestrowaniu – emocji, wrażeń, doznań, chwilowych 
zadziwień, zaskoczeń i uniesień. Dzięki temu wystawa mówi wiele
o autorkach i autorze: jak patrzą na otaczający świat, jak go odbierają, 
czym się fascynują, co ich porusza, na co są wrażliwi. Toruń stał się tylko 
pretekstem do wyrażenia i pokazania siebie. Wydaje się, że ten aspekt 
wystawy jest tak samo ważny, jak założona w pierwotnym projekcie 
Toruńskich Spacerów Fotografi cznych prezentacja mniej znanych 
zakątków miasta.



W marcu w Galerii i Ośrodku Plas-
tycznej Twórczości Dziecka
w Toruniu była prezento-

wana wystawa skomponowana z obrazów z kolekcji placówki
Obrazki z pleneru. Pejzaż w malarstwie dzieci i młodzieży. W pod-
tytule ekspozycji słowo pejzaż można by zastąpić słowem kolor. 
Kolor i słoneczne światło były głównymi bohaterami pokazywanych 
prac. Tematami były przedstawienia natury i architektury wiejskiej
w świetle słonecznym. Niemal wszystkie były jasne, wyraziste.
Część z nich sprawiała wrażenie malowanych nie w pracowni
a w otwartej przestrzeni. 

Kolorystyka prac – podkreślają organizatorzy wystawy – ściśle
jest powiązana z przedstawionym motywem – zielone wzgórza do-
tykają błękitu nieba, wielobarwną kwitnącą łąkę zamyka pasmo gór, 
kobaltowe zakole rzeki przecina malachitowe zarośla traw, rude konary 
drzew niczym płomienie kontrastują z otaczającą je bielą śniegu.

Kwiecą się owocowe drzewa w sadzie. Na tle kolorowej wioski 
żółcą się słoneczniki. Na pofalowanej niebieskawej powierzchni uno-
szą się kaczeńce, na brzegach stawu zielenią się drzewa. W różno-
rakich odcieniach zieleni rozpościera się przed oczyma widok
na góry. Zdominowaną przez jasne błękity rwącą rzeką spływają 
kajakarze; przy brzegach żółcą się i czerwienią jesienne drzewa
na tle szarawych gór pod niebem takim, jak rzeka. Brązowe pnie

KOLOROWE KRAJOBRAZY

\\ Jerzy Rochowiak



i gałęzie kontrastują z biało-niebieskim śniegiem i jasnogranatową 
rzeką.

Młodzi malarze znajdowali inspiracje w każdej porze roku,
w różnych przestrzeniach. Wystawa została tak zaaranżowana,
że w obrębie tematów i motywów pokazane zostało spektrum
malarstwa pejzażowego. 

Przeważały na wystawie prace w konwencji realistycznej,
ale pokazane zostały też obrazy, o których można powiedzieć,
że autorzy dokonali syntezy pejzażu, kładąc na płaszczyźnie 
skontrastowane plamy. Pokazywali bajkowe domki w bajkowym 
otoczeniu, geometrię krajobrazu. Niekiedy można było odnieść
wrażenie, że młodzi autorzy odwzorowywali wycinanki.  

Nutrija Kitlipibul, Bangkok



Autorzy prezentowanych obrazów przedstawiali krajobrazy u-
porządkowane kompozycyjnie i kolorystycznie. Zatem i poszczególne 
prace, i cała ekspozycja urzekały harmonią, spokojem. 

Chociaż autorami obrazów byli młodzi malarze z kilkunastu
krajów Europy i Azji, niemal nieuchwytne było geografi czne
zróżnicowanie pejzaży. Oglądało się prace z wrażeniem, że po-
kazywały nasze bliższe i dalsze otoczenie: rzeczywistość,
w której bywamy, która jest miła dla oczu, jest epifanią spokoju
i radości.

Łukasz Kozłowski, Wrocław



PLASTYCY WE WŁOCŁAWKU

\\ Jerzy Rochowiak

Wystawa Włocławski alfabet sztuki. 
Plastyka włocławska dru-
giej połowy XX w. ze zbio-

rów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej eksponowana w gmachu 
Zbiorów Sztuki od listopada ubiegłego do kwietnia tego roku ma cha-
rakter historyczny i środowiskowy. Pokazuje wiele artystycznych
zjawisk; w części były one właściwe miastu, czy szerzej: regionowi 
obejmującemu wschodnie Kujawy i ziemię dobrzyńską.

Chociaż ekspozycja jest zróżnicowana, wydaje się spójna, jak 
opowieść splatająca różne wątki. Oglądać można malarstwo, głównie 
obrazy olejne, ale i w innych technikach. Spora część prac to grafi ki,
z przewagą linorytów. Są rysunki. Są tkaniny artystyczne. Są kom-
pozycje witrażowe – ze szkła i ołowiu. Są rzeźby, formy ceramiczne, 
wśród nich użytkowe: wazony, świeczniki, talerze. Są plakaty.

Po drugiej wojnie światowej we Włocławku znajdowali zatrud-
nienie artyści zajmujący się ceramiką, malarze i grafi cy kierowali uwagę 
ku krajobrazom miasta i okolic, więc w ich pracach można znaleźć
genius loci.
Środowiskowy charakter wystawy jest oczywisty: eksponowane

są dzieła twórców związanych z regionem, ale tylko tych, których prace 
znajdują się w zbiorach włocławskiego Muzeum. Zatem nie wszyscy 
artyści, którzy zaznaczyli swoją twórczą obecność, zwłaszcza pod
koniec stulecia, są na niej obecni; niektórych wymienia w tekście 
zamieszczonym w katalogu wystawy jej kurator Adam Zapora. Eks-
ponowane są dzieła czterdziestu dziewięciu twórców. Choć ich liczba 



mogłaby być większa, wystawę należy uznać za reprezentatywną, 
przekrojową.

Adam Zapora stwierdza, że w środowisku włocławskim nigdy 
nie wykształcił się nurt czy tendencja plastyczna, która byłaby 
charakterystycznym elementem łączącym twórców. Wskazuje na 
dążenia artystów do podejmowania wspólnych przedsięwzięć – i 
ukonstytuowanie się na początku lat pięćdziesiątych Grupy Kujaws-
kiej, która w  r. przekształciła się we Włocławski Oddział

Franciszek Kwiatkowski, Zabytkowe kamieniczki, , obraz olejny 



Polskich Artystów Plastyków. Organizowane plenery, konkursy i wys-
tawy – zaznacza Adam Zapora – zacieśniały więzy osobiste artystów,
a powstałe przyjacielskie relacje tworzyły wręcz rodzinną atmosferę. 

Tę atmosferę daje się odczuć, gdy ogląda się Włocławski alfabet 
sztuki. Kontekstem wystawy jest bowiem życie artystyczne w mie-
ście – od  do  roku stolicy województwa włocławskiego –
i okolicach. Znaczna część obrazów, grafi k i rysunków ujmuje ciepłem. 
Przeważają przedstawienia realistyczne bądź bliskie realizmowi.
Do regionu nawiązują pejzaże – tematami są wiejskie zabudowania, 
widoki miast, przyroda. Można tu wymienić choćby oleje Panorama 
Włocławka Tadeusza Tarnowskiego, Ulica Tumska Jana Mariana 
Marciniaka, Zabytkowe kamieniczki Franciszka Kwiatkowskiego,

Tadeusz Tarnowski, Panorama Włocławka, , obraz olejny



Helena Kuczyńska, Spichrz przy ul. Stodólnej, , obraz olejny



linoryty Zagroda w Zalesiu Lucyny Grzesik, Stare Lipno – karczma
w Rynku Rajmunda Lewandowskiego. Są martwe natury, portrety…
I eksponowane abstrakcje okazują się kujawskie… Na wystawie
znalazły się sceny uliczne, portrety komentujące socjalistyczną 
rzeczywistość, niekoniecznie mile widziane przez powojenne
władze…

Wyróżniają się tkaniny Letosławy Charaszkiewicz, witraże Elżbiety 
Bednarskiej, rzeźby Wita Płażewskiego. 

Liczne formy ceramiczne określają charakter ekspozycji, nadają
jej wyjątkowy nastrój. Tworzyli je artyści związani z Włocławską
Fabryką Fajansu – z jej Ośrodkiem Wzorcującym. To właśnie tam
– pisze Adam Zapora – zatrudnieni byli: Jan Sowiński, Elżbieta Piwek-
Białoborska, Wit Płażewski, Antoni Bisaga i Barbara Skrzypacz. Dla 

Lucyna Grzesik, Zagroda w Zalesiu, , linoryt



artystów ceramików było to doskonałe środowisko rozwoju, gdyż nie
tylko rozbudzali swoją kreatywność w zakresie form użytkowych wdraża-
nych do produkcji i ich dekoracji, ale korzystając z możliwości fabryki, two-
rzyli „po godzinach” unikatowe  realizacje autorskie. Poza Fabryką Fajansu 
działały też we Włocławku spółdzielnie „Przyjaźń”, „  maja” oraz „Sztuka 
Kujawska”, w których pracowali m.in. Kazimierz Borkowski i Aleksandra 
Domanowska.

Adam Zapora dopowiadając słowami to, co przekazują eks-
ponowane obrazy i formy przestrzenne, zwięźle przedstawia włocławs-
ką plastykę w drugiej połowie minionego stulecia. Przypomina
partyjne hasła lat czterdziestych i pięćdziesiątych – i angażowanie
się lub pozorne angażowanie się plastyków w socjalizm, z wyjątkami 
takimi, jak związany z Kościołem rzymskokatolickim Jan Stępień. 
Zgodnie z jednym z tych haseł – sojusz świata pracy z kulturą i sztuką 
– artyści eksponowali swoje prace w rozmaitych placówkach kultury, 
od zakładowych po centralne, w zakładach produkcyjnych. Wespół 
z Włocławskimi Zakładami Celulozowymi, Fabryką Farb i Lakierów 
Nobiles, Fabryką Lin i Drutu Drumet i innymi przedsiębiorstwami
plastycy organizowali plenery. Adam Zapora zwraca uwagę, że to
właśnie zakłady produkcyjne, nie tylko ceramiczne, przyciągały 
artystów do Włocławka: znajdowali tu zatrudnienie jako projektanci, 
dekoratorzy.

Działania artystyczne wspierały instytucje: Muzeum Kujawskie
– dziś Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, Biuro Wystaw 
Artystycznych – dziś Galeria Sztuki Współczesnej, Dobrzyńsko-
-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne. To ostatnie organizowało ple-
nery, wystawy, konkursy, kierując uwagę nie tylko ku twórcom 
profesjonalnym, ale i ku nieprofesjonalistom. Skupiał ich wokół siebie 
Tadeusz Tarnowski, funkcjonowała Grupa Tarnowskiego; komisarzami 
plenerów, które organizowało Towarzystwo, często bywali Elżbieta 
i Andrzej Bednarscy. Z grona artystów amatorów wywodzili się
m.in. Zbigniew Stec, Jan Marian Marciniak.

Adam Zapora zwięźle omawia edukację plastyczną we Włocław-
ku. Od  r. działało Ognisko Kultury Plastycznej; początkowo



Jan Tadeusz Marciniak, Ulica Tumska, - , obraz olejny



zajęcia, które prowadziły Henryka Królikowska i Helena Kuczyńska, 
odbywały się w Muzeum Kujawskim. Wielu miłośników sztuki 
zainteresowania kształtowane w Ognisku rozwijało, podejmując 
studia na uczelniach artystycznych. Będąc ich absolwentami, nauczali 
w Ognisku. Niektórzy artyści pracowali jako nauczyciele plastyki. 
W  późniejszym okresie Ognisko zastąpiły pracownie plastyczne
we Włocławskim Centrum Kultury. Na początku lat dziewięćdziesią-
tych Krystyna i Piotr Umińscy powołali Prywatne Liceum Plastyczne 
we Włocławku. Pracownie edukacyjne powstawały w całym regionie, 
większość funkcjonuje do dziś.

Adam Zapora, wskazuje, że po  r. zaobserwować można 
zdecydowane spowalnianie i powolne wygasanie impetu, z jakim roz-
wijało się środowisko włocławskiej plastyki. W nowej rzeczywistości
zabrakło już silnego wsparcia zakładów pracy, urzędów i osób
indywidualnych. (…)

Ważnymi zjawiskami swoistego okresu „przejściowego”, czyli końca
XX w., są w plastyce włocławskiej konkursy i przeglądy organizowane
przez Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne – Dzieło Roku
i Impresje Włocławskie, jak również Triennale Plastyki Włocławskiej 
wprowadzone i pielęgnowane przez Galerię Sztuki Współczesnej.

Oglądając wystawę Włocławski alfabet sztuki. Plastyka włoc-
ławska drugiej połowy XX w. ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej, trzeba stwierdzić, że obcuje się z niezmiernie
ciekawymi osobowościami twórczymi. Ekspozycja wydobywa na 
światło to, co w sztuce cenne, co znakomicie znajduje miejsce w drugiej
dekadzie dwudziestego pierwszego wieku. Być może są to wartości 
nieprzemijające: dzieła interesująco pomyślane, w większości 
warsztatowo nienaganne, dopracowane, urzekające autentyzmem,
który można przyjmować jako szczerość artystów, a przynajmniej 
otwarcie na wyobraźnię i wrażliwość oglądającego… Pokazywane 
dzieła urzekają nastrojem. A zatem wystawa jest nie tylko prezentacją 
środowiska, ale obrazów i form przestrzennych dających ogromną 
estetyczną satysfakcję.



Eksponowana  w 
 lu- 
tym 

i w marcu w salonie Hoff man w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kul-
tury w Bydgoszczy wystawa Piotr Matuszek malarz prawdziwy jest,
po ubiegłorocznej wystawie rysunków i obrazów Piotra Paprockiego, dru-
gą indywidualną prezentacją uczestnika zajęć plastycznych w Warszta-
tach Terapii Zajęciowej przy ul. Stawowej w Bydgoszczy. Zajęcia prowa-
dzi Stanisław Stasiulewicz; jego podopieczni uczestniczą w konkursach, 
m.in. w organizowanym przez K-PCK Ogólnopolskim Konkursie Ma-
larskim im. Teofi la Ociepki, w wystawach pokonkursowych. Ich rysunki 
i obrazy można było w Salonie Hoff mann oglądać na wystawach 
zbiorowych. Są nie tylko twórczy i pracowici, ale i aktywnie uczestniczą 
w życiu artystycznym Bydgoszczy.

Spojrzenie na obrazy Piotra Matuszka prezentowane w Salonie 
Hoff man łączy się ze zdumieniem i podziwem: znakomity jest warsztat 
malarski artysty. Nie tylko doskonale kładzie farby na płaszczyźnie, 
komponując z barwnych plam formy, które zajmują uwagę, zatrzymują, 
ale i posiada własny styl. Warsztat plastyczny artysty dziwić nie
powinien: autor jest absolwentem bydgoskiego Liceum Sztuk Plas-
tycznych i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, uzyskał dyplom
w pracowni prof. Jana Szancenbacha. Od  roku – czytam w ka-
talogu wystawy – korzysta z pracowni Warsztatów Terapii Zajęciowej
przy ul. Stawowej w Bydgoszczy. Stanisław Stasiulewicz dodaje: Piotr 
Matuszek maluje, cały czas, po prostu maluje codziennie od  roku. 
Przyjeżdża na Stawową , do pracowni WTZ, siada na swoje miejsce przy 
oknie i maluje.

NIEOBOJĘTNE MALARSTWO
PIOTRA MATUSZKA

\\ Jerzy Rochowiak



Obraz Piotra Matuszka



W sali wystawowej można oglądać obrazy, które łączą się z sobą, 
stanowią całość złożoną z cykli malarskich czy raczej ich fragmentów. 
To nie wszystko – myśli się, spoglądając na prace zespolone motywami, 
sposobem ekspresji i zarazem kreacji. To nie wszystko – myśli się, patrząc 
na poszczególne obrazy. Każdy sprawia wrażenie uzewnętrznienia 
części przedstawianego świata, wystarczającej, by się domyślać czy 
sobie wyobrażać to, co pozostaje nieuzewnętrznione… 

Stojąc pośród prezentowanych obrazów, można wskazać pejzaże, 
tak zwane martwe natury, portrety, formy abstrakcyjne, zapewne 
wywiedzione z jakichś postaci… Zwykle plamy na płaszczyźnie są 
zagęszczone, uporządkowane według zamysłu kompozycyjnego, ale jest 
cykl przedstawiający głowy jakby wyodrębnione z tła, naszkicowane. 

Obraz Piotra Matuszka
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Plamy są w interakcji: oddziałują na siebie. Kolory niekiedy zderzają się
z sobą, częściej się dopełniają. W każdym cyklu tworzą inny nastrój.

Na płaszczyznach wiele się dzieje, to jakby kadry wyjęte z plastycz-
nej narracji. Postacie zdają się być w ruchu. Gdy artysta przedstawia
tylko twarze, to rzadko tak, jakby portretowana osoba pozowała do 
obrazu. Przeważnie Piotr Matuszek pokazuje ją w jakiejś sytuacji,
w relacji z tym, co pozostaje poza kadrem; każda ma osobowość, swoją 
historię. Każdą malarz ujmuje z sympa  ą. Choć postacie są wyraziste,
to tak pokazywane, że przedstawiana osoba może nie tyle czy nie 
tylko siebie rozpoznać, co poznać… Oczywiście, poznać poprzez 
spojrzenie artysty, który zdaje się nie tylko przenikliwym obserwato-
rem rzeczywistości, ale i uczestnikiem zdarzeń. Jest obecny w tym,
co się dzieje na płótnie czy papierze. 

Piotr Matuszek jest malarzem nieobojętnym na to, co dzieje się
wokół niego, w nim samym. Jest malarzem nieobojętnym dla o-
glądającego obrazy! Świat artysty zaciekawia, intryguje, pociąga. Zadzi-
wia różnorodnością, która jest całością: wielość kieruje się ku jedności. 

Piotra Matuszka zajmuje konkret: twarz, postać, pierwszy plan
w krajobrazie, wzajemne oddziaływanie form – i dynamika tego, co
się dzieje. Oczywiście, zajmuje go kolor, wyznaczający kierunek myśle-
nia o obrazie jako rzeczywistości wyodrębnionej z otoczenia, formowa-
nej w wyobraźni, ukonkretnianej plamami i kształtami na płaszczyźnie. 

Charakter portretów Piotra Matuszka pokazywanych w Salonie 
Hoff man nasuwa skojarzenia z malarstwem z kręgu art brut. Inne 
obrazy są do  nich zbliżone, już choćby poprzez styl autora. Są to, jak 
to pięknie ujął Stanisław Stasiulewicz, setki prac rozciągniętych w cykle, 
poruszających różne zagadnienia formalne, rozpisane jednym charakterem 
skupienia nad obrazem. Choć obrazów jest wiele, choć są różne, każdy 
ma ogromną siłę przyciągania. Tytuł wystawy Piotr Matuszek malarz 
prawdziwy podkreśla, że twórczość artysty jest niewykoncypowana, że 
dla autora malowanie jest koniecznością, bezwzględnym wewnętrznym 
imperatywem. Jak sugeruje Stanisław Stasiulewicz, jest przygodą, która 
rozpoczęła się w bydgoskim Liceum, rozwinęła w krakowskiej Akademii 
– i się nie kończy.   



Większość przedsięwzięć zaplanowanych przez Wojewódzki Ośrodek 
Animacji Kultury w Toruniu na kwiecień będzie realizowana w później-
szym terminie. Zgodnie z planem prowadzony jest nabór na konkursy
fi lmowy i konkurs fotografi czny Ciekawość, które odbywają się w ramach
XXIX Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu.
Szczegółowe informacje poniżej:

 do  kwietnia – zgłoszenia na konkurs KATAR Film

Konkurs dla fi lmowców z regionu

Do dziewiętnastego kwietnia niezależni fi lmowcy z regionu 
mogą zgłaszać swoje prace na konkurs KATAR Film. Uczestnictwo
w konkursie jest bezpłatne. Mogą w nim wziąć udział autorzy fi l-
mów fabularnych, dokumentalnych, reportaży a także wideoklipów 
i innych form szeroko pojętej sztuki fi lmowej oraz fi lmów 
eksperymentalnych. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu nie 
więcej niż trzy obrazy, przy czym nadsyłane prace nie powinny być 
dłuższe niż  minut. Warunkowo mogą być dopuszczone fi lmy
dłuższe, ale – zgodnie z regulaminem Konfrontacji – przekroczenie
limitu czasu musi być uzasadnione względami artystycznymi. Filmy 
konkursowe mogą być zrealizowane zarówno w konwencji animacji,
jak i żywego planu oraz – rzecz jasna – obie te formy łączyć.



Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie poprzez for-
mularz na stronie www.woak.torun.pl wraz z linkiem do pobrania
pliku w formacie mp  h  (możliwe jest też dostarczenie fi lmu
na płycie DVD). Zgłaszany materiał wideo powinien mieć rozdziel-
czość x  lub x .

Konfrontacje odbywają się dwuetapowo: na etapie preselekcji 
wszystkie zgłoszone do konkursu fi lmy są oceniane przez komisję, 
którą powołuje organizator. Do jej zadań należy wstępny wybór 
najciekawszych obrazów, które zaprezentowane zostaną podczas fi nału 
konkursu i ocenione przez jurorów.

Projekcje fi nałowe zaplanowane są na  maja  r. w Artus 
Cinema w Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu, ale termin ten
może ulec zmianie, o szczegółach będziemy informowali na bieżąco.
Filmy konkursowe  oceni jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia. 
Regulamin Konfrontacji dostępny jest na stronie internetowej Wo-
jewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu.

Zgodnie z regulaminem, uczestnikami Konfrontacji mogą być osoby 
mieszkające, studiujące lub pracujące na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego, które  amatorsko zajmują się twórczością artystyczną.

 Zgłoszenia na konkurs fotografi czny Ciekawość; do  maja

Fotografi czne konteksty Ciekawości

Trzecią odsłoną tegorocznych Konfrontacji Amatorskiej Twórczości 
Artystycznej Regionu jest konkurs fotografi czny Ciekawość. Prace
(w formie plików lub ewentualnie odbitek) nadsyłać można do  maja. 
Udział w konkursie wziąć mogą osoby mieszkające, studiujące lub 
pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Ciekawość – temat tegorocznych Konfrontacji w dziedzinie fotografi i 
może być interpretowany wielorako. Inspirujący trop podrzuca fi lozo  a, 
prof. Ewa Bińczyk, która w wywiadzie opublikowanym w poprzed-
im numerze mówi: Trzeba być ciekawym i głęboko dociekliwym, żeby 



dostrzegać więcej niż inni, otwierając przed odbiorcami nowe i zaskakujące 
światy. (…) Sięganie dalej, zaglądanie za kulisy, demaskowanie czegoś, 
czego nie było widać na pierwszy rzut oka też wiąże się z ciekawością…
Słownik języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego
notuje jeszcze jedno – przestarzałe co prawda – znaczenie ciekawości, 
defi niując ją jako rzecz ciekawą, budzącą zainteresowanie, godną
widzenia… Tropy te, choć są odmienne, uzupełniają się. Dają autorom 
wiele przestrzeni na nieoczywiste odczytanie, samodzielne poszukiwanie 
sensów czy istoty Ciekawości.

Fotografi e konkursowe oceni jury, które przyzna nagrody oraz wy-
bierze prace na wystawę pokonkursową i do publikacji w katalogu. 
Ogłoszenie wyników oraz wernisaż wystawy fotografi cznej Ciekawość 
zaplanowane są na  czerwca w Galerii Spotkań Wojewódzkiego 
Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Szczegółowy regulamin oraz 
formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronie internetowej 
organizatora Konfrontacji: www.woak.torun.pl

 Koncert fi nałowy KATAR Muzyka;  kwietnia (pierwotny termin)

Muzyka zmieniającego się świata

Być może jeszcze wiosną poznamy laureata tegorocznego konkursu 
KATAR Muzyka, który organizowany jest w ramach XXIX Konfrontacji 
Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu. Konkurs fi nałowy 
przeglądu zaplanowany jest na  kwietnia  roku. Informacja 
o bardzo prawdopodobnej zmianie daty i nowym terminie będzie 
publikowana na stronie internetowej Ośrodka.

Pod koniec marca komisja podczas przeprowadzonych zdalnie obrad 
zdecydowała się na podstawie dostarczonych nagrań demo zaprosić do 
udziału w konkursie fi nałowym dwanaście zespołów z województwa 
kujawsko-pomorskiego. Niektóre formacje są już doskonale znane 



KATAR-owej publiczności, są też grupy debiutujące na przeglądzie. 
Podczas koncertu zaprezentuje się liczna i różnorodna reprezentacja 
bydgoskiej sceny muzycznej: Monika Fortuniak, Anna Hnatowicz, Glątwa, 
Smugy i Anna Karenina. Wystąpią cztery toruńskie zespoły: Jutuber,
In The Van, Kwiatki i Bach inc., stawkę uzupełnią Wes  alka z Nowego, 
Miss Fire z Grudziądza oraz brodnicko-chełmińska formacja Dyes.

Toruński KATAR Muzyka to najdłużej organizowany fes  wal
„młodej muzyki” w Polsce. Być może receptą na tę długowieczność
jest podążanie za zmieniającym się światem, nowymi formami
muzycznej ekspresji. W ciągu trzech minionych dekad na KATAR-ze
grali zarówno jazzmani, jak i wykonawcy najbardziej ekstremalnych 
odmian metalu. Bez względu na podziały gatunkowe, wszyscy 
artyści pomimo – zazwyczaj – młodego wieku oraz statusu amatora
prezentowali wysoki poziom wykonawczy. W tym roku na KATAR-owej 
scenie wystąpią zespoły wybrane do fi nałowego przeglądu na podstawie 
nadesłanych nagrań demo. Pełna lista zaproszonych wykonawców 
ogłoszona zostanie na początku kwietnia na stronie internetowej 
organizatora: www.woak.torun.pl

Konkursowe przesłuchania oceni jury, w którym w tym roku
zasiądą: Tymon Tymański (muzyk i artysta wielu dziedzin i talentów,
jeden z najważniejszych twórców współczesnej polskiej kultury
i kontrkultury), Erwin Regosz (muzyk i kompozytor, specjalista
ds. muzyki w WOAK-u) oraz Mariusz Składanowski (dziennikarz 
muzyczny, organizator koncertów promujących młodych wykonaw-
ców). Jurorzy przyznają nagrody fi nansowe o łącznej wartości  zł, 
zaś po koncercie fi nałowym i po wręczeniu nagród będą do dyspozycji 
wszystkich uczestników konkursu – udzielą cennych rad, wskażą
możliwe kierunki rozwoju artystycznego oraz ścieżki dalszej kariery.


