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SZANOWNI CZYTELNICY!

Niewidoczny gołym 
okiem. 

Ba! Nie
można go nawet zobaczyć pod mikroskopem optycznym. Zmienił 
całkowicie życie społeczne, w tym również kulturalne na całym
niemal świecie. Wiele wydarzeń kulturalnych odwołano, inne
realizowane są w formie internetowego erzacu, stając się niekiedy 
swoją karykaturą… Dziś publiczność tradycyjnie zapełniająca teatralną 
widownię, sale koncertowe i przestrzenie galerii sztuki ma inne 
zmartwienia. Niektórzy troszczą się o własne zdrowie, inni analizują 
swoją przyszłość w kontekście nieuniknionego kryzysu gospodarczego. 
Chociaż w pewnym sensie uśpiona, publiczność ta wciąż jest, czeka 
na powrót do kultury, która opiera się na bezpośrednim kontakcie, 
przeżyciu i… współodczuwaniu. Chyba każdy chociaż raz w życiu 
znalazł się w sytuacji, w której zamiast skupić się na odbiorze sztuki, 
musiał znosić uciążliwość współuczestnika wydarzenia. A to podczas 
koncertu muzyki dawnej ktoś w tylnym rzędzie walczył – wcale nie 
bezgłośnie – z poluzowaną protezą górnej szczęki, a to sąsiad zmęczony 
awangardowym spektaklem teatralnym cicho pochrapywał, a ktoś inny 
na wernisażu cmokał z zachwytem, udając pełne zrozumienie dla idei 
artysty współczesnego. I wydawać by się mogło, że należy się cieszyć, 
iż te irytujące doświadczenia omijają uczestników internetowych 
transmisji. Jednak to publiczność – w całej swojej różnorodności – 
jest kwintesencją kultury. Pomijając skrajne przypadki chorobliwego 
narcyzmu, artysta zwraca się ze swoim przekazem do innych. Jeśli ma 
coś do powiedzenia, warto go wysłuchać. Zgodzić się z nim lub nie. 



Warto też swoje oceny i opinie skonfrontować z innymi. Wypracowany 
przez wieki system gestów (np. oklasków) i repertuar niewerbalnych 
znaków pozwala publiczności stworzyć swoistą wspólnotę odbiorców. 
Wspólnotę, która staje się podmiotem wydarzeń kulturalnych na 
równi z artystą. Różnorodności owych gestów nie zastąpią lajki i szery. 
Niewerbalnych znaków nie zastąpią ani emoji, ani banalne komentarze 
na fejsie…

Być może jeszcze wiele tygodni upłynie zanim znów będzie można 
doświadczyć takiej – nie zawsze łatwej – wspólnoty, ale kultura wciąż 
potrzebuje bezpośredniego kontaktu z publicznością. Nawet twórcy 
fi lmowi chętnie spotykają się z widzami, o czym przypomina Karolina 
Fordońska, relacjonując kilka ostatnich spotkań fi lmoznawczych
z cyklu W pierwszym rzędzie. Zakazy i obostrzenia przeniosły wystawy
sztuki z galeryjnych przestrzeni do świata wirtualnego. O jednej z nich – 
Wystawie słonecznej przygotowanej przez Galerię i Ośrodek Plastycznej 
Twórczości Dziecka pisze Jerzy Rochowiak. Osoby zmęczone szumem 
informacyjnym do lektury książek zachęca z kolei Kamil Hoff mann.

W maju nadal będą obowiązywały ograniczenia w gromadzeniu
się i żadne wydarzenia z – żywym i bezpośrednim – udziałem
publiczności się nie odbędą. Pozostaje cierpliwie czekać, wspominając
z coraz większą nostalgią nawet te najbardziej irytujące sytuacje…

        Kamil Hoff mann
        Jerzy Rochowiak



W PIERWSZYM RZĘDZIE W  ROKU

\\ Karolina Fordońska

W latach pięćdziesiątych program pięcio-
letnich studiów reżyserskich 
łódzkiej fi lmówki wymagał

od każdego ze studentów nakręcenia co najmniej dwóch jedno-
minutowych niemych krótkometrażówek, piętnastominutowego do-
kumentu fabularyzowanego i nieco dłuższego fi lmu dyplomowego. 
Były też okazje do współpracy ze studentami wydziału operatorskiego, 
którzy otrzymywali przydział taśmy do ćwiczeń i zawsze potrzebowali 
pomysłów. Reżyserzy natomiast potrzebowali taśmy, żeby tworzyć 
e  udy.

Pod koniec lat pięćdziesiątych Roman Polański postanawia wraz 
z kolegami ze Szkoły nakręcić fi lm krótkometrażowy. Państwowa 
wytwórnia zdążyła już odrzucić scenariusz. Dwóch przyjaciół Polańskiego 
zaoferowało pieniądze na fi lm. Polański z wielkim zadowoleniem 
skomentował, że będzie to pierwszy fi lm od czasów wojny sfi nansowany 
z prywatnych pieniędzy. Do pokonania została jednak jedna poważna 
przeszkoda. Otóż posiadanie prywatnych kamer -milimtrowych 
i czystych taśm było zakazane. Czwórka przyjaciół zaopatrzyła się w 
wielkie cygara, żeby wyglądać jak poważni producenci, i wparowała do 
gabinetu dziekana łódzkiej uczelni, domagając się kamery. I dziekan im 
ją dał. Taśmę kupili natomiast nielegalnie od technika z laboratorium.

W dobie cyfryzacji i ogólnego dostępu do kamer, aparatów z funkcją 
nagrywania, tabletów i smar  onów zabiegi stosowane przez fi lmowców 
w ubiegłym wieku wydają się nieprawdopodobne.  



Pierwsza lustrzanka cyfrowa z funkcją rejestracji wideo została 
wypuszczona przez fi rmę Nikon w  roku. Był to model aparatu
Nikon D . Od tego czasu minęło jedyne dwanaście lat, a ile zdążyło 
się zmienić w kinie! Stacje telewizyjne prezentują seriale, które całymi 
sezonami są nagrywane lustrzankami cyfrowymi (z tym, że Nikon został 
pokonany przez Canona). Korzystają z nich twórcy kina niezależnego. 
To właśnie im, a także fi lmowcom przed pełnometrażowym debiu-
tem fabularnym, poświęcone są organizowane od czterech lat w Wo-
jewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu spotkania W pierw-
szym rzędzie. I choć twórcy niezależni borykają się z wieloma 
przeciwnościami, żaden z nich nie walczy o nośnik, o najprostszy – jak 
mogłoby się wydawać – element rejestracji obrazu. Czy będą kręcić
na tej kamerze, czy na tamtej, czy na lustrzance cyfrowej albo smart-
fonie – to kwes  a wyboru lub kwes  a dofi nansowania. Natomiast 
współcześnie nigdy nie jest to kwes  a być albo nie być fi lmu.

Styczeń

Gościem pierwszego w  roku spotkania W pierwszym rzędzie 
była Anna Kasińska, reżyserka, producentka i scenarzystka. Widzowie 
zobaczyli dwa fi lmy krótkometrażowe: Niestrudzonych wędrowców 
Kaliny Alabrudzińskiej z  roku, którego to fi lmu Kasińska była 
producentką, oraz Synchronizację z  roku, według scenariusza
i w reżyserii Ani. Spotkanie odbyło się pod tytułem Z punktu
widzenia reżyserki i producentki. Ania opowiadała o różnicach pomiędzy 
produkcją fi lmu realizowanego w Szkole (Niestrudzeni wędrowcy byli 
fi lmem dyplomowym Kaliny Alabrudzińskiej w Państwowej Wyższej 
Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi),
a fi lmem kompletnie niezależnym (Synchronizacja była fi lmem 
realizowanym bez budżetu, bez domu produkcyjnego), bazującym
na scenariuszu oraz pasji i życzliwości wszystkich zaangażowanych
w tę produkcję. Ania opowiadała o roli producenta i reżysera w fi lmie. 
Powiedziała, że zamierza skupić się na  reżyserii, zajmować się produk-
cją własnych fi lmów. Reżyserii się nie uczyła, ale praca na planie



Synchronizacji okazała się istotnym doświadczeniem artystycznym.
W tej chwili Ania pracuje nad scenariuszem do fantazyjnego, 
ekologicznego debiutu pełnometrażowego, który również chce 
wyreżyserować i wyprodukować.

Pokaz Synchronizacji w WOAK-u był jednym z pierwszych publicz-
nych pokazów fi lmu. Ania ma nadzieję, że niebawem fi lm rozpocznie 
swoją podróż fes  walową. Prognozy ma bardzo dobre. Polski Vogue 
umieścił Annę Kasińską w grupie ośmiu charyzmatycznych postaci 
sztuki i kultury, dla których  rok może być przełomowy. W kategorii
fi lm, obok Kasińskiej, znalazł się młody Kacper Olszewski, aktor znany 
z Baby bump Kuby Czekaja, Mowy ptaków Xawerego Żuławskiego,
a niebawem z jednej z głównych ról w wyczekiwanym Królu na pod-
stawie powieści Szczepana Twardocha.

Niestrudzeni wędrowcy są intrygująco opisani na portalu fi lmpolski.pl, 
prezentowani byli na kilku pres  żowych polskich fes  walach fi lmo-
wych, zdobyli nagrodę na Fes  walu Polskich Filmów Fabularnych
w Gdyni. Reżyserka fi lmu, Kalina Alabrudzińska, jest drugą – po Jago-
dzie Szelc – reżyserką, która pracowała nad fi lmowym dyplomem 
studentów wydziału aktorskiego PWSFTviT – Nic nie ginie. Oczekiwania 
były dość duże. Zwłaszcza, że większość fi lmów prezentowanych
W pierwszym rzędzie to solidnie zrealizowane, mądre kino nie-
zależne. Niestrudzeni wędrowcy, realizowani przy wsparciu Szkoły, 
niestety zawiedli pierwszorzędowych widzów. Nawet Katarzyna 
Kwiatkowska, którą bardzo przyjemnie ogląda się na ekranie, która, 
dzięki swojej charyzmie zagarnęła cały fi lm Dzień kobiet w reżyserii 
Marii Sadowskiej, nie zdołała uratować tego fi lmu. Postaci były niezbyt 
sympatyczne, historia miałka. Samotna czterdziestolatka udaje się
do banku nasienia, po czym spotyka swoją miłość, której przestała
już wyczekiwać. Większość scen była niepotrzebna, a motywacja 
bohaterów niezrozumiała.  

Dopracowana wizualnie i całkiem zabawna Synchronizacja to przy
Niestrudzonych wędrowcach wielkie show. Piękne zdjęcia, zachwycające 
i dopracowane w najmniejszych szczegółach scenografi a (wielkie ukło-
ny dla Joanny Machy) i kos  umy, śliczne aktorki (Grochowska, 



Brodzik, Porcari), fantazyjny, futurystyczny pomysł rodem z Seks-
misji Juliusza Machulskiego (choć reżyserka twierdzi, że Seksmisja 
nie była dla niej inspiracją). No i świetna, choć niema rola Tomasza 
Włosoka! Niby niczego nie brakuje temu fi lmowi, a jednak po 
projekcji pozostaje pewien niedosyt. Zapewne nie zgodziłby się
z tym dziennikarz Łukasz Knap, który na łamach Vogue’a zachwyca 
się Kasińską i samą Synchronizacją. Mówi m.in., że fi lm – co rzadkie 
w polskim kinie – jest wybitnie udźwiękowiony. Trudno dociec co 
dziennikarz miał na myśli, ponieważ w Synchronizacji niektóre kwes  e 
bohaterek są kompletnie niezrozumiałe… Ale awangarda to awan-
garda, jest na topie. Podsumowując spotkanie z Anią i projekcje obu 
fi lmów – Pierwszy rząd w styczniu był bardzo ciekawy. Przede wszyst-
kim fi lm szkolny został skonfrontowany z fi lmem nieszkolnym i – po-
mimo braku zaplecza produkcyjnego – fi lm nieszkolny okazał się 
znacznie lepszy. A Kasińska udowodniła, że jej doświadczenie w asysto-
waniu na planach Alabrudzińskiej, Klary Kochańskiej, Dariusza 
Gajewskiego, Łukasza Rondudy czy Jagody Szelc nie poszło w las
i w polskim kinie – mimo braku edukacji poświadczonej dyplomem 
– pojawił się nowy talent reżyserski. Liczymy na to, że trening
czyni mistrza i z każdym kolejnym fi lmem będzie coraz lepiej.

Luty

Lutowe spotkanie W pierwszym rzędzie miało charakter jubileuszo-
wy. Cztery lata temu, w lutym  roku, odbyło się pierwsze spot-
kanie, którego gościem był reżyser Miłosz Sakowski, a publiczność 
miała okazję obejrzeć jego nagradzany w całej Europie fi lm Dzień babci 
z porywającą, oryginalną rolą Anny Dymnej. Film otworzył Miłoszowi 
drzwi do świata fi lmu i reklamy. Po czterech latach historia zatoczyła
koło: gościem spotkania w  roku była Ewa Ślusarczyk, pochodząca 
z Piły, mieszkająca w Toruniu, której debiutem dokumentalnym jest 
niespełna dwudziestominutowy fi lm… Dzień babci. Wzruszająca
opowieść o -letniej Krysi, mieszkance Piły, a prywatnie babci
reżyserki. Krysia od pewnego czasu poznaje tajniki mediów 



społecznościowych. Film snuje refl eksje na temat relacji między-
ludzkich w czasach smar  onów. To także fi lm o przemijaniu, samotności
i starości. Film powstał w Wajda School, w ramach kursu doku-
mentalnego Przedszkole Filmowe.

Widzowie Pierwszego rzędu  lutego  roku mieli przyjem-
ność obejrzeć dwa krótkie metraże o tym samym tytule: Dzień babci 
Miłosza Sakowskiego oraz Dzień babci Ewy Ślusarczyk.

I tak jak fi lm Miłosza był najczęściej nagradzanym polskim fi lmem 
studenckim  roku, tak projekcja Dnia babci Ewy, była w WOAK-u
pokazem przedpremierowym. Reżyserka planuje premierę swojego
fi lmu na Krakowskim Fes  walu Filmowym. Mocno jej kibicujemy.

Po seansie Ewa zasiadła przed publicznością z wypiekami na twa-
rzy. Powiedziała, że projekcja, bądź co bądź intymnego fi lmu, 
opowiadającego o jej rodzinie, jest dla niej wielkim przeżyciem. Widzo-
wie ciepło przyjęli fi lm i opowieści reżyserki, a także sami dzielili się 
swoimi spostrzeżeniami i bolączkami ery smar  onów.

Filmy wzruszają, poruszają, zmuszają do refl eksji. Jedna z osób
obecnych na spotkaniu powiedziała, że cały wieczór będzie myślała 
o obu Dniach babci, że spotkanie było dla niej wielką przyjem-
nością. Z jednej strony oderwaniem od codzienności, z drugiej motywa-
cją do przejrzenia własnego sumienia. O to chyba chodzi w kinie 
niezależnym! Żeby nakłaniać do refl eksji i nie dać o sobie zapomnieć.

Ewa w świat fi lmu wchodzi z przytupem. Zauroczona fi lmem do-
kumentalnym, planuje swój kolejny fi lm, także dokument – o życiu 
toruńskich seniorów. Wciąż poszukuje bohaterów. Na realizację fi lmu 
otrzymała stypendium Prezydenta Miasta Torunia w dziedzinie kultury 
oraz stypendium artystyczne Marszałka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego.

Marzec

Portal fi lm.wp.pl napisał o tym fi lmie, że to najlepsze, co przy-
darzyło się w polskim kinie dokumentalnym w  roku. Jeden z widzów 
Pierwszego rzędu powiedział, że to jeden z lepszych fi lmów, jakie 



widział w WOAKu w kilku ostatnich miesiącach. Mowa o Call me 
Tony Klaudiusza Chrostowskiego. Wniosek o dofi nansowanie tego 
sześćdziesięciominutowego dokument został odrzucony przez
Polski Instytut Sztuki Filmowej. Film z sukcesami prezentowany był
m.in. na dwóch największych fes  walach fi lmu dokumentalnego
w Europie: na IDFA w Amsterdamie oraz na DOK Leipzig w Lipsku. Reży-
ser po seansie opowiadał, że obydwa fes  wale wymagają, by projekcje 
były europejskimi premierami, ale fi lm spodobał się tak bardzo, że 
obydwa chciały mieć go w swoim programie.

Call me Tony to historia Konrada, osiemnastoletniego kulturysty, 
który marzy o aktorstwie. 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 o-
toczenia. Bohater Chrostowskiego jest nieprzeciętny. Ma niebanalne 
hobby i odrobinę banalne marzenia, ale jedno i drugie tworzy mieszan-
kę wybuchową. Do tego dochodzi skomplikowana relacja rodzinna.
I czujne, wrażliwe oko reżysera. Swobodny, otwarty i życzliwy reżyser 
został zaakceptowany przez bohatera. Podążał za nim, gdzie mógł, 
nawet na szczyt Starobociańskiego Wierchu. Z rozbrajającą szczero-
ścią opowiadał o tym, jak jego bohater wbiegał na górę jak kozica, 
podobnie wysportowany autor zdjęć Michał Łuka, a on sam docierał 
ostatni. Z kondycją u Klaudiusza może różnie, ale za to ma nosa do 
bohaterów. W fi lmie Briana De Palmy Człowiek z blizną Tony Montana, 
postać grana Ala Pacino, mówi, że oczy nigdy nie kłamią. Klaudiusz 
przyznaje, że zauważył to w oczach Konrada – i dlatego zainteresował
się chłopakiem i uczynił go bohaterem fi lmu. Chrostowski ma więc 
intuicję. A także skromność, ciekawość, optymizm. I zadatki na 
doskonałego dokumentalistę. Obecnie jednak, wraz z Wacławem 
Warchołem, który również odwiedził WOAK, pracuje nad scenariu-
szem swojego pełnometrażowego debiutu fabularnego. Pozostaje
nam życzyć obu panom, aby przy kolejnych projektach decydenci 
rozdający pieniądze na fi lmy, wykazywali się większą intuicją



i wrażliwością niż do tej pory. Miło jest, kiedy cała ekipa fi lmowa
w rodzinnej atmosferze śpi na podłodze w mieszkaniu operatora,
a podczas dnia zdjęciowego żywi się kanapkami przygotowanymi
przez jego mamę. Milej jednak byłoby, gdyby podczas realizacji fi lmu 
swoboda fi nansowa była trochę większa.

W kwietniu i w maju – z powodu zagrożenia koronawirusem  
ncov (covid ) –WOAK nie organizuje spotkań W pierwszym rzędzie. 
Mamy jednak nadzieję, że w zdrowiu i spokoju ducha spotkamy
się w czerwcu.



MALOWANE SŁOŃCE

\\ Jerzy Rochowiak

Gdy w sali ekspozycyjnej Galerii i Ośrodka Plastycz-
nej Twórczości Dziecka w Toruniu była pre-
zentowana wystawa A jak abstrakcja, na stronie 

internetowej placówki została przypomniana w wersji elektronicznej 
Wystawa słoneczna. Można by ją uznać za część drugą wystawy
Obrazki z pleneru. Pejzaż w malarstwie dzieci i młodzieży: niemal
wszystkie przedstawione przez młodych artystów sceny to ujęcia 
podpatrzone na świeżym powietrzu. Przeważały krajobrazy w słonecz-
nym świetle, scenki nad wodą, na łąkach, w parkach, lasach… Były
też spojrzenia na architekturę.
Świat pokazywany przez młodych twórców zdawał się być

w ruchu, w tańcu. Bohaterowie obrazów wypełniali czas zażywając 
różnorakich przyjemności. W słoneczny poranek nie mogła się nie
udać wycieczka statkiem. Ciepłe dni sprzyjały kąpielom w morzu,
jeziorze, stawie, rzece, plażowaniu, przejażdżkom rowerowym, prze-
chadzkom po łące, obserwacjom intensywnego życia w bujnym 
ogrodzie… Słońce dodawało sił witalnych, wyzwalało energię. Za-
chęcało do zabaw, żartów.

Przeważały plastyczne opowieści, więc obrazy można określić
jako narracyjne. Na wystawie znalazły się też prace, które można
określić jako abstrakcyjne.

Dominowały żywe, jasne, ciepłe kolory. Na większości obrazów 
pojawiały się: żółty, niebieski, zielony, czerwony. Dzięki kolorom można 
było poczuć słoneczne promienie, zapach kwiatów i ziół, usłyszeć 
brzęczenie owadów, plusk wody… 



Hana Tan, lat , Filipiny



Oglądając pokazywane prace malarskie i barwne grafi ki, nie-
trudno było przejąć ich nastrój, pomarzyć o otwartej przestrzeni, 
zachwycić się urodą świata, który pokazuje się z najjaśniejszej
strony. Nabierało się ochoty, by zaciekawić własną słoneczną opowie-
ścią o radości.  

Pokazywana w kwietniu, gdy w stanie epidemii rzadko wy-
chodziliśmy z domów, Wystawa słoneczna już w wersji cyfrowej 
dodawała otuchy, przekonywała, że swoboda została ograniczona
tylko chwilowo. Obrazy z Tajlandii, Ukrainy, Argentyny, Turcji, Sri Lanki, 
Filipin, Bangladeszu, Indonezji, Rosji, Kazachstanu, Czech, Słowacji 
i Polski upewniały, że świat w słońcu jest wesoły wszędzie, gdzie-
kolwiek się go ogląda. Podpowiadały, że radość mamy w sobie i zawsze 
możemy się uśmiechać.

Alina Kokjanova, lat , Kazachstan



ŹRÓDŁO WIEDZY I KRYTYCYZMU

\\ Kamil Hoff mann

Czas epidemii zamknął większość z nas w do-
mach. Zmuszeni do ograniczenia aktywności
na zewnątrz możemy poświęcić trochę więcej 

czasu, którego dotąd zawsze brakowało, na nadrobienie lekturowych 
zaległości. Niektórzy mogą wreszcie sięgnąć po zakupione kiedyś 
książki odkładane na półkę z myślą, że w wolnej chwili zostaną 
niezwłocznie przeczytane. Jeśli zapasy lektur się jednak skończą,
niemal niewyczerpywalnym źródłem książek jest internet.

Dzięki rozwojowi książki elektronicznej (ebooka) i nowoczesnej 
technologii e-papieru czytniki e-booków są dziś tak samo przyjazne
dla wzroku jak książki drukowane na papierze. Z kolei niski koszt
publikacji (nie trzeba kupować papieru, drukować, nie trzeba goto-
wych książek przewozić na duże odległości) sprawia, że ebook coraz 
częściej zastępuje tradycyjną książkę w formie kodeksu. Wśród
publikacji naukowych ebook staje się wręcz formą podstawową,
m.in. ze względu na łatwość wyszukiwania określonej treści, możliwość 
szybkiego docierania do indeksów czy przypisów.

Obowiązujące w Polsce – i w przeważającej liczbie krajów świata 
– prawo autorskie pozwala twórcom czerpać korzyści z zysków, 
które generuje ich utwór. Na mocy materialnego prawa autorskiego 
pisarz otrzymuje honorarium za każdy sprzedany egzemplarz książki, 
zaś kompozytor za każde odtworzenie piosenki w radio czy serwisie 
streamingowym. Po śmierci autora z przywileju materialnego prawa 



autorskiego korzystają jego spadkobiercy. Ochrona praw material-
nych ustaje dopiero siedemdziesiąt lat śmierci autora (a jeśli jest
to utwór mający kilku autorów – siedemdziesiąt lat po śmierci ostatniego 
z nich). Jednak po owych siedmiu dekadach ochrona ustaje i bez 
dodatkowych kosztów każdy może z danego dzieła korzystać. Cho-
ciaż spadkobiercy Henryka Sienkiewicza żyją, nie mogą już o-
czekiwać honorariów od wydawnictwa publikującego Krzyżaków
czy Potop, gdyż pierwszy polski noblista zmarł ponad sto lat temu.

W anglosaskim systemie mówi się o tzw. domenie publicznej,
czyli obszarze dostępnym dla każdego użytkownika. Przenoszone
są doń właśnie utwory, wobec których wygasły materialne prawa 
autorskie. Co prawda polskie prawo autorskie nie zawiera pojęcia 
domeny publicznej, ale termin ten często pojawia się w publikacjach
i dyskusjach dotyczących otwartej kultury, gdyż został roz-
propagowany przez osoby na co dzień zajmujące się zawiłościami 
prawnoautorskimi.

Wspomniany już rozwój technologiczny: możliwość niemal 
bezkosztowego wydawania ebooków i ich szybka dystrybucja za 
pośrednictwem internetu pozwala nie tylko na cyfrowe publikacje 
najbardziej znanych, kanonicznych utworów literackich z domeny 
publicznej, ale też na przywrócenie do obiegu literackiego tekstów 
– często niesłusznie – zapomnianych. Wiele utworów sprzed dekad 
i stuleci pod względem wartości artystycznej przewyższa bowiem 
najgłośniej reklamowane i najgorętsze nowości czytelnicze będące 
bestselerami jednego sezonu.

Ogromny zbiór literatury pięknej w języku polskim znaleźć można 
na portalu Wolne Lektury. Projekt ten jest jednym z wielu działań 
realizowanych pro bono przez fundację Nowoczesna Polska. Portal
jest swego rodzaju wydawnictwem, które całkowicie za darmo 
udostępniło w internecie ponad pięć i pół tysiąca wierszy, powieści
i opowiadań. Większość tekstów opublikowanych przez Wolne Lektury 
pochodzi z domeny publicznej, są tam też utwory, których autorzy
(lub ich spadkobiercy) zrezygnowali z przysługujących im praw 
majątkowych. Każdy utwór jest rzetelnie opracowywany przez 



wykwalifi kowanych redaktorów: do aktualnie obowiązujących
zasad pisowni dostosowana jest ortografi a, zaś fragmenty mogące 
sprawić trudność współczesnym czytelnikom opatrzone są przy-
pisami.  Tak przygotowane książki nie sprawiają trudności nawet
młodym czytelnikom. Jest to o tyle istotne, że w zasobach Wol-
nych Lektur można znaleźć także wiele lektur szkolnych!

Projekt Wolne Lektury fi nansowany jest dzięki grantom od instytu-
cji i darowiznom od osób prywatnych. Fundacja Nowoczesna Polska
jest organizacją pożytku publicznego, toteż można jej działalność 
wspomóc, przekazując np. % w rozliczeniu podatku PIT.

Inną fi lozofi ę działalności realizuje projekt Wikiźródła, w anglo-
języcznej wersji globalnej – Wikisource. Przedsięwzięcie jest projek-
tem społecznościowym, opartym na tych samych regułach, na 
jakich realizowana jest Wikipedia. Niektóre starodruki, a przede 
wszystkim książki i czasopisma wydawane w wieku XIX i na początku
XX są coraz powszechniej digitalizowane do postaci skanów
i publikowane w internecie. Wiele zdigitalizowanych publikacji
znaleźć można np. w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej, 
prowadzonym przez Bibliotekę Narodową serwisie Polona czy cza-
sem też w Google Books. Jednak czytanie skanów jest uciążliwe, 
nie wszystkie czytniki radzą sobie z odczytem plików djvu,
a w tym właśnie formacie najczęściej są publikowane skany. Właśnie 
wtedy do pracy przystępują skrybowie – uczestnicy projektu 
Wikiźródła, którzy poświęcają swój czas na przepisanie skanów
do postaci tekstowej, następnie na korektę i redakcję tych tekstów. 
Oczywiście na strony Wikiźródeł przepisywać można tylko utwory 
należące do domeny publicznej. Dzięki społecznościowej aktyw-
ności skrybów powstają strony internetowe zawierające teksty
literackie, ale też ważne nomen omen źródła: teksty i dokumenty 
historyczne rangi państwowej lub międzynarodowej. Wszystkie
utwory i dokumenty można czytać na komputerze, podobnie jak hasła 
w Wikipedii, ale można też skorzystać z generatora ebooków, który 
przekonwertuje tekst na format zgodny z wymaganiami naszego 
czytnika (do wyboru są: epub, mobi oraz pdf). Chociaż skrybowie



są wolontariuszami, kosztowne jest utrzymanie infrastruktury Wiki-
źródeł: serwerów oraz oprogramowania. Stowarzyszenie Wikimedia 
Polska również posiada status organizacji pożytku publicznego i – obok 
zwykłych darowizn – może być wspierane poprzez przekazanie % 
podatku PIT.

Podobnie jak książki papierowe, ebooki można również wypoży-
czać. Toruńska Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica 
Kopernikańska – podobnie jak wiele innych publicznych bibliotek 
samorządowych w Polsce – współpracuje z internetową wypożyczalnią  
Legimi, w której znaleźć można większość wydanych w Polsce ksią-
żek cyfrowych. Każdy „zapisany” do Książnicy czytelnik ma 
prawo do korzystania z tej oferty, ale liczba możliwych do roz-
dysponowania darmowych abonamentów jest ograniczona, warto się 
zatem pospieszyć. Aby za darmo wypożyczać ebooki, trzeba założyć 
konto w serwisie Legimi, a następnie poprosić w toruńskiej Książnicy 
o indywidualny kod dostępu. W ramach takiego abonamentu czytelnik 

Portal Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa. Zdigitalizowany zbiór szkiców 
Mariana Zdziechowskiego Widmo przyszłości z kolekcji Regionalia Vilniana.



może czytać z oferty wypożyczalni przez miesiąc, po tym czasie 
ponownie trzeba się zwrócić do Książnicy z prośbą o kolejny kod 
dostępu. Z wypożyczalni Legimi można też korzystać na zasadach 
komercyjnych: miesięczny abonament kosztuje około -  złotych. 
Książki z wypożyczalni Legimi czytać trzeba w dedykowanej aplikacji, 
którą można zainstalować zarówno na czytnikach, jak i tabletach, 
smar  onach czy komputerach.

Czytelnicy toruńskiej Książnicy Kopernikańskiej korzystać mogą 
również z oferty specjalistycznej wypożyczalni Ibuk Libra, której 
oferta adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli, pedagogów 
i psychologów. Z darmowego dostępu do zasobów serwisu Ibuk Libra 
korzystać można – podobnie jak w przypadku wypożyczalni Legimi
– po uzyskaniu kodu dostępu, o który zwrócić się trzeba do Książnicy.

Powszechnym i wciąż najpopularniejszym źródłem ebooków są rzecz 
jasna księgarnie internetowe. Wprowadzona niedawno preferencyjna 

Biblioteka Polona, zdigitalizowane pierwsze wydrukowane na ziemiach polskich 
pełne wydanie Pana Tadeusza, edycja Ernsta Lambecka, Toruń 



stawka VAT w na poziomie % – analogiczna do książki papierowej – 
sprawiła, że wydania cyfrowe nareszcie stały się zauważalnie tańsze. 
Ponieważ księgarnie internetowe prześcigają się w promocjach, wiele 
tytułów można upolować po bardzo atrakcyjnych cenach. Wygodną 
pomocą w takich łowach jest serwis Upoluj ebooka, w którym można 
porównać ofertę kilkunastu księgarni. Serwis na bieżąco aktualizuje 
informacje o cenach, na życzenie użytkowników może nawet przesyłać 
powiadomienia o atrakcyjnych promocjach. Usługa ta jest darmowa.

Pierwsze egzemplarze Biblii Gutenberga wydrukowano
w Moguncji w  roku. Oczywiście nie od razu książki trafi ły
pod strzechy, ale wynalazek ruchomej czcionki umożliwił rozwój kul-
tury europejskiej związany z upowszechnieniem wiedzy i krytycz-
nym namysłem nad rzeczywistością. Dziś, w dobie internetowego
szumu informacyjnego, książka – już nie tylko papierowa – na powrót
stała się źródłem wiedzy i zachętą do krytycznej oceny rzeczywistości. 
Warto po nią sięgać, gdyż wymagająca wysiłku lektura pomaga
w budowaniu własnej wizji świata, pozwala z dystansem odnieść się 
do powodzi coraz częściej sprzecznych i niepotwierdzonych informacji 
pojawiających się w mediach społecznościowych i poszukujących 
najbardziej „klikalnych” tematów portalach informacyjnych.



Konkursy

 zgłoszenia na konkurs KATAR Film, do  maja

Konkurs dla fi lmowców z regionu

Do końca miesiąca 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 lmów 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.

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 lutowym-
numerze Biuetynu  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 auto-
rom 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 online. Udział w konkursie



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

Zajęcia edukacyjne

W związku z obowiązującymi ograniczeniami w gromadzeniu i prze-
mieszczaniu się osób Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury przygoto-
wał cykl bezpłatnych indywidualnych zajęć edukacyjnych-konsultacji
on-line z instruktorami Ośrodka. Oferta będzie na bieżąco poszerzana.
W maju proponowane są konsultacje: fotografi czne, fi lmowe, teatralne
muzyczne oraz dla osób pracujących z seniorami.

Konsultacje fotografi czne online – indywidualne zajęcia warsztatowe 
dla osób amatorsko uprawiających fotografi ę artystyczną. Konsultacje 
w każdy piątek, godz. . - .   prowadzi Stanisław Jasiński.

Formuła spotkań jest otwarta, ich istotą jest rozmowa na temat 
problemów fotografi cznych, technologicznych i artystycznych, z jakimi 
borykają się uczestnicy. Podczas konsultacji prowadzący analizuje 
wcześniej nadesłane zdjęcia, wskazuje możliwe rozwiązania trudności
i potencjalne drogi rozwoju warsztatu artystycznego uczestników.

Konsultacje prowadzi 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. Będąc znawcą historii fotografi i oraz 
kolekcjonerem zabytkowych aparatów i innych artefaktów związanych 
z tą dziedziną sztuki, publikuje artykuły teoretyczne i krytyczne
w Fotografi i, Krytyce Literackiej oraz Biuletynie Informacji Kul-
turalnej. Jest też organizatorem i kuratorem wystaw fotografi cznych 
– m.in. Edwarda Hartwiga, Michała Kokota, Andrzeja Różyckiego, 
Wacława Wantucha.



Konsultacje fi lmowe online – indywidualne zajęcia warsztatowe dla 
osób tworzących fi lmy amatorskie. Terminy są ustalane indywidualnie, 
zajęcia prowadzi Karolina Fordońska.

Wszystkie osoby zainteresowane fi lmem mogą – po wcześniejszym 
ustaleniu terminu i zakresu – wziąć udział w bezpłatnych konsultacjach 
online z Karoliną Fordońską – instruktorką ds. fi lmowych WOAK Toruń.

 Tematyka spotkania może dotyczyć zarówno konkretnych problemów 
związanych z realizacją własnego fi lmu – na każdym etapie produkcji 
fi lmowej (również pre- i postprodukcji), jak i być swobodną rozmową, 
omówieniem układki montażowej albo nawet rodzącego się pomysłu 
na scenariusz.

Konsultacji udziela Karolina Fordońska – reżyserka, scenarzystka, 
producentka fi lmowa, instruktor ds. fi lmowych w WOAK-u w Toruniu. 
Absolwentka fi lmoznawstwa na UMK w Toruniu, stypendystka 
Universita’degli Studi Roma Tre w Rzymie. Autorka nagradzanych fi lmów 
krótkometrażowych, wideoklipów, spotów społecznych i reklamowych. 
Trzykrotna stypendystka Prezydenta Miasta Torunia w dziedzinie kul-
tury, dwukrotna stypendystka Marszałka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. 

Konsultacje teatralne online – indywidualne zajęcia warsztatowe dla 
kadr kultury, nauczycieli i wychowawców prowadzących amatorskie 
grupy teatralne. Konsultacje w każdy wtorek, w godzinach . - .   
prowadzi Agnieszka Zakrzewska.

Tematyka spotkań może dotyczyć zarówno doraźnych wyzwań 
animatora kultury w pracy zdalnej, ale również zagadnień nie związa-
nych bezpośrednio z aktualną sytuacją. np.  gdzie szukać inspiracji
do pracy, jak zaplanować pracę nad scenariuszem czy przedstawieniem, 
jak planować kolejne etapy pracy z grupą teatralną.

Konsultacji udziela Agnieszka Zakrzewska – pedagożka teatru
i animatorka kultury, specjalistka ds. teatru w WOAK-u. Ukończyła 
historię na UMK, pedagogikę teatru przy IT im. Z. Raszewskiego oraz
IKP UW, a także Podyplomowe Studia Reżyserii Teatrów Dzieci



i Młodzieży w AST im. St. Wyspiańskiego, Filia we Wrocławiu oraz 
Policealne Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych w Toruniu. Jako 
aktorka i reżyserka związana była z Teatrem Wróbli oraz teatrem UW. 
Uczestniczka wielu szkoleń i projektów edukacyjno-artystycznych. 
Autorka licznych przedsięwzięć kulturalnych. Od lat prowadzi warsztaty 
dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w każdym wieku.

Konsultacje muzyczne online – indywidualne zajęcia warsztatowe 
dla osób śpiewających i recytujących i wszystkich zainteresowa-
nych szeroko rozumianym dźwiękiem – zarówno tym mówionym,
jak i śpiewanym. Konsultacje w czwartki w godzinach . - .   
prowadzi Erwin Regosz.

Tematyka konsultacji dotyczy m.in. prawidłowej i higienicznej emi-
sji głosu, umiejętności stosowania różnych kanałów artykulacyjnych, 
mających wpływ na barwę głosu (np. kanał nosowy, kanał piersiowy, 
głowowy, mix rezonansowy, itp.), umiejętności interesującego 
opowiadania historii za pomocą dźwięku mówionego i śpiewanego, 
świadomego kształtowania dźwięku, doboru repertuaru.

W ramach konsultacji możliwe jest uzyskanie podkładów ćwiczeb-
nych i profesjonalnych – w tym unikalnych podkładów z płyt dla dzieci
i młodzieży wydanych przez WOAK, certyfi kowanych przez MEN
jako pomoce artystyczne i metodyczne dla nauczycieli.

Konsultacji udziela Erwin Regosz – muzyk, wokalista, kompozy-
tor i autor tekstów, nauczyciel emisji głosu, główny specjalista
ds. muzyki WOAK, w którym zajmuje się pracą artystyczną i peda-
gogiczną, prowadząc warsztaty: wokalne, teatralno-muzyczne, dla 
instrumentalistów, muzykoterapii, muzyki ciała i dźwięku naturalnego 
oraz dla ludzi pracujących głosem. Jako nauczyciel emisji głosu współ-
pracował m.in. z Elżbietą Zapendowską, Grażyną Łobaszewską, Ewą
Kossak. Uczestnik wielu warsztatów i kursów, krajowych i między-
narodowych warsztatów związanych z emisją głosu i muzyką ciała.
Juror Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, autor projektów 
Ja to mam szczęście, Coś za coś i Dziękuję, dziękuję bardzo!



współfi nansowanych ze środków MKiDN i Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, realizowanych w , , 

 i  r. przez WOAK Toruń. Jest także współautorem kilku
płyt z materiałem repertuarowym dla dzieci rekomendowanych
przez MEN jako pomoce artystyczne dla uczniów i nauczycieli.

Konsultacje online w zakresie pracy z seniorami – indywidualne zajęcia 
warsztatowe dla kadr kultury, pracowników socjalnych i wszystkich 
osób zajmujących się pracą z grupami i wspieraniem w rozwoju osób 

. Konsultacje w każdy piątek, w godzinach . - .  albo
w innym dogodnym dla uczestników terminie (po wsześniejszym 
umówieniu się) prowadzi Alicja Usowicz.

Konsultacje mogą dotyczyć m.in. metod twórczej pracy z osobami 
starszymi, scenariuszy zajęć edukacyjnych lub aktywizujących dla 
seniorów, pomysłów do działań łączących pokolenia, animacji grup 
seniorów, wspierania rozwoju osób .

Konsultacje prowadzi Alicja Usowicz – animatorka kultury, ani-
matorka społeczna, pedagog kulturalno-oświatowy, pedagog zabawy, 
trenerka i specjalistka w zakresie metod aktywizujących grupy osób
w różnym wieku, szczególnie poprzez zabawę. Kieruje Działem
Edukacji Artystycznej WOAK w Toruniu. Założyła i od  lat
jest animatorką Centrum Aktywizacji Seniorów WOAK. Propagatorka 
aktywizujących metod pracy z grupą: pedagogiki zabawy, dramy, 
pedagogiki cyrku dziecięcego. Utworzyła i prowadzi młodzieżowy
Cyrk Cool-Kids. Laureatka nagrody Ministra Kultury za szczególne 
osiągnięcia w dziedzinie animacji kultury.

Szczegółowe i na bieżąco aktualizowane informacje dotyczące 
oferty edukacyjnej on-line Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury 
publikowane są na stronie internetowej

www.woak.torun.pl


