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SZANOWNI CZYTELNICY!

Pandemia nie przeszkodziła nam
w przeprowadzeniu kon-
kursów fotografi cznego 

i fi lmowego Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej
Regionu. Fotografi e nagrodzone, wyróżnione i zakwalifi kowane
na pokonkursową wystawę prezentujemy na naszej stronie inter-
netowej, wraz z katalogiem wystawy, dostępnym również na pla  ormie 
issu.com. Zmieniła się forma fi nałowego przeglądu fi lmowego: 
nie spotkaliśmy się z twórcami fi lmów i widzami w sali kinowej, 
ale prezentowaliśmy nagrodzone i wyróżnione fi lmy na pla  ormie 
YouTube.

Konfrontacje fotografi czne i fi lmowe omawiamy w Biuletynie.
Tylko częściowo przeprowadziliśmy konkurs muzyczny Kon-

frontacji: spośród nadesłanych propozycji wybraliśmy zespoły
i indywidualnych wykonawców do prezentacji podczas fi nałowego 
koncertu konkursowego – i przełożyliśmy termin tego koncertu
na wiosnę przyszłego roku.

Zrezygnowaliśmy z tegorocznego konkursu teatralnego Kon-
frontacji.

W gmachu Zbiorów Sztuki Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej we Włocławku nie odbył się w marcu benefi s



Antoniego Bisagi. Pokazana została prezentacja mul  medialna 
zapoznająca z twórcą i jego dziełami oraz ekspozycja Miało być
inaczej. Wystawa z okazji osiemdziesiątych urodzin Antoniego Bisagi. 

Przybliżamy osobę i dokonania ks. Ignacego Polkowskiego oraz 
bibliotekę rodową Skórzewskich w Lubostroniu.

Wakacyjny Biuletyn zamykamy rozmową Kamila Hoff manna
z pedagożką i arteterapeutką Jagną Mazur: Terapia sztuką 
w poszukiwaniu portretu wewnętrznego. 
Życzymy wakacyjnego wytchnienia – z nadzieją, że we wrześniu 

będziemy mogli spotykać się w naszych placówkach bez ograniczeń 
powodowanych pandemią.

        Kamil Hoff mann
        Jerzy Rochowiak 



CIEKAWOŚĆ JAKO FUNKCJA FOTOGRAFII

\\ Kamil Hoff mann

Ciekawość – taki temat podsunę-
li do namysłu mi-
łośnikom fotografi i or-

ganizatorzy tegorocznych Konfrontacji Amatorskiej Twórczości 
Artystycznej Regionu. Konkurs rozstrzygnięty został pod koniec
czerwca i od tego czasu można w internecie oglądać wystawę 
nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć.

Chociaż wystawa jest bardzo różnorodna zarówno pod wzglę-
dem ujęcia tematu, jak i podejścia do formalnego aspektu fotografi i 
artystycznej, trudno oprzeć się wrażeniu, iż wielu autorów za pod-
stawowy aspekt ciekawości uznało umiejętność patrzenia. Wielo-
krotnie na zdjęciach pokazane są oczy: zaciekawione, czujnie
wpatrzone, skupiające się na obserwowanym obrazie, który niekiedy 
znajduje się też poza kadrem. Równocześnie liczne zdjęcia zamiast 
pokazywać świat, częściowo go ukrywają: w cieniu albo poza kadrem. 
W tych fotografi ach ciekawość staje się zadaniem dla widza, swego 
rodzaju oczekiwaniem wobec odbiorcy, które formułują autorzy. Takie 
zdjęcia – obrazy niejednoznaczne, raczej sugerujące niż pokazujące, 
takie, w których jest więcej pytań niż odpowiedzi są – być może nieco 
przewrotnym, ale na pewno bardzo twórczym – rozwinięciem hasła 
Ciekawość i przeniesieniem tematu na wyższy poziom, w obszary 
„metafotografi i”, prac skłaniających do refl eksji nad istotą tej dziedziny 
sztuki. W tych pracach ciekawość nie jest tematem zdjęć, staje się 
swego rodzaju funkcją – w znaczeniu matematycznym – fotografi i, jest 
elementem relacji łączącej autora i odbiorcę.



Najwięcej pytań stawia widzom Zofi a Nocna. Autorka pokazuje
cykl pięciu fotografi i, których tytułami są pytania: Dlaczego?, Gdzie?, 
Co to?, Kiedy? oraz Jak? Pytania zawarte w tytułach w pewnej części 
odnoszą się do samych prac utrzymanych w nurcie abstrakcji. Patrząc 
na kolejne obrazy, można zadawać sobie pytanie: pytania podobne
do owych pytań „tytułowych” albo kolejne, coraz bardziej
szczegółowe, o naturę i cechy tego, co zostało przedstawione
w kadrze. Być może jest to rozsypana mąka, być może piasek czy
cukier, a może oświetlona w jakiś specyfi czny sposób wzburzona 
powierzchnia wody. Mieniące się obiekty, ich cienie, ale też
odbijające się od nich refl eksy światła tworzą niepowtarzalne
obrazy. W pewnym sensie autorka wciąga oglądających w swego
rodzaju grę: im bardziej staramy się rozpoznać materię na zdjęciach,
tym więcej możliwości przychodzi nam do głowy. Kolejnym piętrem 
tajemnicy związanej z cyklem Zofi i Nocnej może być poszukiwanie,
czy może: doszukiwanie się, znaczeń w obrazach. Chociaż foto-
grafowaną materię trudno rozpoznać, w samych kształtach geo-
metrycznych, w które się układają, można już odnaleźć jakieś formy 
symboliczne: okręgi, spirale, przecinające się trójkąty… Oczywiście
każdy widz może interpretować te zdjęcia inaczej. A nawet w ogóle
nie musi interpretować, wszak ideą abstrakcji jest odejście od przed-
stawienia, wyabstrahowanie od oczywistych sensów i możliwych 
konotacji. Zawarte w tytułach zdjęć pytania są wyrazem ciekawości: 
ukazują jak najbardziej ludzką potrzebę rozumienia i wyjaśniania 
rzeczywistości, tymczasem można na prace Zofi i Nocnej spojrzeć
z innej perspektywy – delektować się przemyślaną kompozycją,
cieszyć paletą barw, grą świateł i cieni, nie wnikając w ogóle w możli-
we odczytania znaczenia obrazów.

Z pracami Zofi i Nocnej korespondują dwa zdjęcia Małgorzaty
Mazur: Fragmenty i Ślady. Trudno uznać je co prawda za abs-
trakcyjne, chyba bliżej im do surrealizmu, ale sposób widzenia i po-
kazywania świata ujawnia tę samą wrażliwość na obrazy nieoczywiste
i potrzebę ujmowania świata z perspektywy mocno subiektywnej.
Obie prace powstały zimą, na obu sfotografowany został topniejący 



Zofi a Nocna, Gdzie?



śnieg. Na jednej widzimy ciągi tytułowych śladów, wytyczające 
ścieżkę, którą ktoś wędrował „tam” i „z powrotem”. Niektóre ślady 
zostały odciśnięte dawniej, inne sprawiają wrażenie całkiem świeżych. 
Wszystkie mają jednak krótkotrwały i tymczasowy charakter – znikną 
wszak wraz z pierwszymi roztopami, co  podkreśla prześwitująca spod 
spodu ziemia. Na drugim zdjęciu szarzejący, przybrudzony śnieg staje 
się tłem dla nikłego obrazu odbijającego się w warstewce topniejącego 
lodu. Pozbawione liści drzewo, ciężkie chmury i fragment domu bardziej 
sprawiają wrażenie efemerycznego mirażu niż lustrzanego odbicia. 
Obie fotografi e pokazują zjawiska bardzo ulotne, krótkotrwałe sy-
tuacje. Prace Małgorzaty Mazur można odczytać jako swego rodzaju 
zachętę do uważności, gdyż istotnym elementem ciekawości jest 
wrażliwość na rzeczywistość, która uobecnia się tu i teraz. Upraw-
nione w kontekście obu zdjęć wydaje się stwierdzenie, iż uważność

Małgorzata Mazur, Fragmenty



jest jednym z aspektów ciekawości. Być może zamiast czekać na ów
często przywoływany decydujący moment, czasem warto spojrzeć
uważnie na świat i odczytać (lub chociaż zinterpretować) zakodowane
w obrazach sensy symboliczne (jak u Zofi i Nocnej) albo meta-
fi zyczne (jak w pracach Małgorzaty Mazur).

Elementy surrealizmu wyraźne są też w niepokojącym cyklu 
Porzucone Agaty Zając. Utrzymane w nierzeczywistej, fi oletowej
tonacji zdjęcia oddziałują przede wszystkim bardzo wyraźnymi na-
wiązaniami do popkulturowej mitologii postapokaliptycznej. Oglądamy 
zniszczone, rozrzucone bezładnie przedmioty, które już dawno
przestały pełnić swoją funkcję. W obiektywie Agaty Zajac stały 
się przykładami nietrwałości i przemijania. Co istotne, ich bez-
użyteczność ujawniła się nagle – puszka ze smarem (lub innym 
technicznym aerozolem) czy taśma miernicza zostały rzucone
na ziemię i już tam zostały. Wrażenie niesamowitości, odrealnienia 
obrazów wzmaga silny refl eks światła, jasny kontrastujący punkt 
widoczny z boku kompozycji. Cykl można potraktować jako swego 
rodzaju opowieść o ciekawości, która pcha nas w tzw. zakazane
miejsca: przestrzenie niedostępne, ale też niebezpieczne. To też py-
tanie, czy zawsze nasza ciekawość musi zostać zaspokojona, czy 
czasem – jak u Zofi i Nocnej – nie lepiej poprzestać na pytaniach
bez odpowiedzi…

Inne obszary surrealizmu eksploruje Ewa Bonisławska, portretu-
jąc nad brzegiem morza kobietę, która zakrywa swoją głowę mokrą 
chustą. Wyraźnie widoczny pod powłoką tkaniny zarys twarzy
pozostaje mimo wszystko niemożliwy do rozpoznania. Ciekawość 
oglądającego sprawia, że chciałby dowiedzieć się jak wygląda modelka, 
odrzeć ją z anonimowości.

Na nieco podobnej zasadzie kilkoro autorów prac prezentowanych 
na wystawie ukrywa istotne elementy w cieniu, aby wzbudzić wśród 
publiczności zawartą w haśle konkursowym Ciekawość. Często
są to fotografowani w kontrze ludzie, czasem cień tworzy padające
z boku ostre światło. Bardzo przemyślane i doskonale skompono-
wane prace pokazuje Kasper Hein. Dwa zdjęcia: Ciekawe, jak to smakuje



i Ciekawe co zastanę opierają się na podobnym pomyśle: jasno
oświetlona lodówka albo lada chłodnicza silnie kontrastuje z oświetlo-
ną w kontrze postacią na pierwszym planie widoczną tylko w zarysie 
osoby, jej cieniu. Za sprawą kontekstu, który obrazom nadają tytuły, 
obie fotografi e stają się opowieścią o zmysłach. Tym razem Ciekawość 
odwołuje się w równym stopniu do wzroku i do zmysłu smaku.
Przewrotne w swojej wymowie zdjęcia przypominają, że człowiek
jest z natury swojej wzrokowcem – smakuje nam najbardziej to, co 
„ładnie” wygląda. Zaglądając do lodówki czy spoglądając na skle-
pową ladę, wyszukujemy wzrokiem wskazówek, które mogą dać 
odpowiedź na pytanie z tytułu jednej z prac: Ciekawe, jak to smakuje. 
Pozostawiając bohaterów swoich fotografi i w cieniu i oświetlając 
lodówkę i ladę chłodniczą, Kasper Hein kieruje uwagę oglądających

Kasper Hein, Ciekawe co zastanę



Katarzyna Krzywdzińska, Body

na elementy kompozycji stanowiące kwintesencję wykreowanej w obu 
kadrach anegdoty.



Kobiecą sylwetkę oświetloną w kontrze sfotografowała także 
Katarzyna Krzywdzińska. Praca Body to wyjątkowo subtelne
w wymowie zdjęcie o – mimo wszystko – bardzo silnych ko-
notacjach erotycznych. Autorka pokazuje tylko część stojącej na tle
okna osoby; kadr urywa się nieco powyżej talii i poniżej kolan.
Wymownym, ale też intrygującym formalnie elementem jest 
niewielki promień światła przedostający się pomiędzy udami modelki. 
Kontrastujący jasny punkt rozbija cień, przestaje on być przy-
tłaczającą czarną plamą, staje się bardziej plastyczny, nabiera w pew-
nym sensie trzeciego wymiaru. Ponieważ ów świetlny punkt znajduje
się dokładnie pośrodku obrazu, ogniskuje wokół siebie całą
kompozycję. Z krzywiznami kobiecego cienia zestawione zostały
proste krawędzie odcinającej się na tle okna fi ranki. Fotografi a dzięki 
temu tworzy spójną plastycznie całość, a przemyślana forma pod-
kreśla aspekt erotyczny obrazu.

Ciekawość wzbudzają również pogrążone w cieniu przestrzenie na 
zdjęciach Kuby Krakowskiego. Kompozycja pracy opiera się na silnym 
kontraście walorowym. Zestawienie jasnych obiektów i dużych plam 
cienia podkreśla statyczny charakter fotografi i. Inną funkcję pełni 
cień na drugiej pracy autora, gdzie ma formę płaszczyzny z wyciętymi 
kwadratowymi otworami. Rytmiczny układ prześwitów koresponduje 
z obrazem, który można przez nie dostrzec – fragmentem pruskiego 
muru z charakterystyczną przekątną belką. Podobnie jak w przypadku 
innych zdjęć, w tej pracy również cień budzi większą ciekawość niż to, 
co zostało nim przesłonięte. Kompozycja przypomina, że tak jak obraz 
świata może mieć wiele płaszczyzn, co odzwierciedlają kolejne plany 
kompozycji, tak ciekawość ma wiele wymiarów i aby poznać złożoność 
świata nie wystarczy dowiedzenie się tego, co najbardziej oczywiste, 
nawet jeśli jest to najbardziej oddalony plan…

Szczegółowo relacje między cieniem i zaciekawieniem analizuje 
Monika Marszałkowska. Praca Cień to portret, w którym istotna cześć 
twarzy pozującej modelki została ukryta. Na podstawie widocznych 
fragmentów można odtworzyć to, co nie zostało pokazane. Odnosząc 
tę fotografi ę do hasła konkursowego, można wskazać kolejny aspekt 



ciekawości – tym razem może to być potrzeba poznania drugiego 
człowieka. Tak jak na zdjęciu częściowo ukryta jest twarz modelki,
tak samo spotykając kogoś, nie poznajemy od razu charakteru, 
usposobienia czy aktualnego nastroju tej osoby. Zazwyczaj wiele
musimy sobie dopowiedzieć. I podobnie jak w przypadku skrytej 
częściowo w cieniu twarzy: czasem nasze wyobrażenia są trafne
i zgodne z rzeczywistością, czasem mniej, czasem w ogóle, gdy
np. w cieniu kryje się znamię lub blizna.

Inaczej dla zobrazowania Ciekawości wykorzystała cień Daria Stan-
kiewicz. Na cykl Stone jungle jej autorstwa składają się fotogramy 
przedstawiające cień rytmicznych struktur – fragmentów archi-
tektonicznych w różnych ujęciach. Prace Darii Stankiewicz można 
też uznać za interesującą wypowiedź w dyskusji o fotografi i,
o jej wartościach poznawczych (a zatem również możliwoś-
ciach zaspokajania ciekawości…). Oryginalne struktury pozostają
poza kadrem, na zdjęciach widzimy jedynie ich cienie. Podobna
relacja zachodzi pomiędzy pokazanym w kadrze obrazem i całą
pracą. Autorka pokazuje bowiem również obrzeża fi lmu
z oznaczeniami rodzaju materiału światłoczułego. W ten sposób
chce być może przypomnieć, że pokazany obraz jest jedynie 
fotochemicznym zapisem rzeczywiści, jej namiastką – podobnie jak 
jedynie namiastką rzeczywistości są cienie, co od czasów Platona 
nie ulega wątpliwości. Oczywiście można pominąć wszystkie meta-
-fotografi czne elementy cyklu Stone jungle i wchodząc w głąb
kadru skupić się na samym obrazie. Wówczas prace nabierają
jeszcze innego charakteru: po części stają się bardziej surowe,
za sprawą układających się rytmicznie przebiegów ciemnych plam
są bliskie konstruktywizmowi; równocześnie dominująca na zdję-
ciach ciepła paleta barw, szczególnie oświetlone promieniami słońca 
żółto-pomarańczowe ściany budują wrażenie przyjaznej, wręcz przy-
tulnej przestrzeni.

Wykorzystanie cienia to nie jedyny zabieg autorów zdjęć sto-
sowany dla pobudzenia ciekawości osób oglądających. Niektórzy 
kadrowali obraz w taki sposób, aby tylko jego fragment był



widoczny, inni fotografowali zjawiska i osoby częściowo prze-
słonięte obiektami leżącymi na pierwszym planie, jak Anna Kisz-
kowiak, której zdjęcia sprawiają wrażenie zrobionych mimochodem. 
Na pierwszy plan wysunięta jest całkowicie rozmazana plama 
ramy okiennej i zasłon albo nieostre drzewo. Jakby przypadkiem
w tle pojawiają się natomiast postaci ludzkie. Pojawiają się jednak
jedynie we fragmentach, przez co sprawiają wrażenie spieszących 
się dokądś lub nawet  przemykających się przechodniów. Zdjęcia 
nawiązują zapewne do obowiązujących wiosną zakazów poruszania 
się, wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. Autorka 
być może czatowała na tych nielicznych „odważnych”: wychodzących 
po zakupy albo na spacer, może godzinami tęsknie spoglądała
na zakazany świat. Niemal namacalne odczucie klaustrofobii
i perspektywę swoistego uwięzienia podkreśla również techniczny 
aspekt zdjęć: ostrość obiektywu sfokusowana została dokładnie na 
poruszających się za oknem postaciach, to one są ważne, one mają 
przyciągać uwagę oglądających.

Ciekawość publiczności wzbudzają również skrywające tajemnicę 
fotografi e Krzysztofa Gałązki. Bohaterami wszystkich są ludzie,
ale żadna z tych osób nie została pokazana wprost, „w pełni”.
Na jednej z prac widzimy jedynie fragment twarzy chłopca
wkomponowany w miękko rysowane czarne tło, na innej nogi
kobiety stąpającej bosymi stopami po betonowym chodniku,
na kolejnym – zakrytą częściowo dłońmi twarz kobiety z nie-
jednoznaczną miną, wyrażającą być może strach, być może zas-
koczenie, a może jeszcze inną emocję. Czarno-białe fotografi e
utrzymane są w wyjątkowo ascetycznej stylistyce. Silny kontrast
walorowy sprawia, że znaczna część kompozycji pozostaje w cieniu, 
natomiast uwaga oglądających skupia się przede wszystkim na 
oświetlonych fragmentach, nawet jeśli kompozycja kadru sugeruje,
że w owym ukryciu można doszukiwać się czegoś istotnego.

Człowiek większość informacji o swoim otoczeniu zdobywa
za pomocą wzroku, toteż oczywiste są ścisłe relacje między patrze-
niem i ciekawością. Mówi się często o patrzeniu z zaciekawieniem, 



a jednym ze sposobów zaspokajania ciekawości, sposobem 
nieetycznym, jest podglądanie. Wielu autorów pokazujących swoje 
prace na pokonkursowej wystawie fotografi cznej Ciekawość po-
łączyło konkursowe hasło właśnie z patrzeniem. Niektórzy kreują 
wieloznaczne kompozycje, które inspirują do dopowiadania całych 
historii o tym, czego nie widać, co bohaterowie widzą, co mogliby 
zobaczyć. Inni skupiają się na samym akcie patrzenia, zamiast wnikać
w umysł drugiej osoby, pokazują całą złożoność skomplikowanego 
procesu fi zjologicznego jakim jest widzenie.

Intrygującą opowieść o patrzeniu zawarła w cyklu Ciekawość
Marianna Piątkowska. Na trzech fotografi ach pokazuje patrzącą 
kobietę. Starannie komponując prace i wykorzystując zniekształcające 
obraz narzędzia optyczne, podkreśla, uwypukla oczy pozujących 
modelek. Każde z trzech zdjęć odnosi się do innego sposobu patrze-
nia. Bohaterka pierwszego spogląda zaciekawieniem, drugiego – ledwie 
rzuca wzrokiem, trzeciego zaś przygląda się w skupieniu. Każdy obraz 
zdaje się przedstawiać inną historię, co więcej: tych historii jest więcej 
niż jedna. Inaczej spoglądamy na sfotografowaną postać, jeśli uznamy
ją za bohaterkę takiej historii, inaczej musimy spojrzeć na nią, gdy
wydaje się zaledwie obserwatorką wydarzeń odbywających się
poza kadrem.

Praktykowany zwłaszcza przez osoby starsze zwyczaj wielo-
godzinnego patrzenia przez okno dowcipnie skomentował Piotr 
Gutkowski. Uchwycił on twarz posadzonej na parapecie lalki, która 
„patrzy” w dal niewidzącymi, szklanymi oczami. Zupełnie inny nastrój 
ma fotografi a Barbary Przybysz Czy już idą? Twarz stojącego w oknie 
starszego mężczyzny zawiera wiele emocji: od tęsknoty, może
nawet osamotnienia po radość z – jak można wnioskować z tytułu 
– odwiedzin gości. Prosta, uchwycona przypadkiem (albo na taką 
stylizowana) sytuacja może zostać rozwinięta w wielopoziomową 
opowieść o samotności i potrzebie bliskości.

Na świat patrzą też bohaterki zdjęć Zuzanny Lewandowskiej. Wy-
glądająca zza fi ranki Panienka z okienka pokazana została z perspektywy 
pomieszczenia, w którym przebywa. Z kolei kobieta sportretowana



w pracy Zagadka patrzy odważnie w obiektyw, a jej twarz w istocie
też stanowi zagadkę. Co widzi? Czy jej uwagę przykuwa fotogra  a,
czy to tylko wystudiowana poza? Podobną konwencję obrazowania 
przyjęła Małgorzata Kołaczyńska, przedstawiając kobietę wyglądającą 
zza zasłony prysznicowej. Jeszcze inny aspekt patrzenia poddaje 
analizie Anna Woźniak. Na zdjęciu Ciekawość pokazuje osobę pa-
trzącą na świat przez ekran smar  ona. Współczesne techno-
logie umożliwiają równoległą obserwację rzeczywistego otoczenia
i przestrzeni wirtualnej. Nie wiemy, czy postać na zdjęciu akurat 
robi zdjęcie, czy tylko porównuje prognozę pogody z własnymi 
obserwacjami…

Chęć poznawania świata, potrzeba zrozumienia i doświadczenia
go szczególnie silnie objawia się u dzieci. Eksplorują otoczenie często
z narażeniem życia i zdrowia… Ciekawość jako ważny element

Piotr Gutkowski [bez tytułu]



dziecięcej natury uchwycili też w kadrze uczestnicy tegorocznych 
Konfrontacji. Marek Burski sportretował chłopca zaglądającego
gdzieś przez szczelinę, Ewa Szczurek – dziecko wyglądające na ulicę 
przez szybę witryny barbershopu. Wieloznaczny obraz uchwycił
Marcin Seroczyński. Na fotografi ę Dwie łódki, dwóch chłopców,
dwa życia i woda. Wszystko przed nimi i woda, całe życie można spojrzeć,
jak na zwykłą scenkę, uchwyconą gdzieś na brzegu jeziora. Dwu-
zdaniowy tytuł kieruje jednak interpretację w stronę metafi zyki… 
Stojący tyłem do obiektywu chłopcy są zaciekawieni przycumowanymi
do bojek łódkami. Być może zastanawiają się, czy udałoby się jedną
z nich porwać i odpłynąć w dal… Spośród prac odwołujących się 
do dzieciństwa w interpretacji hasła Ciekawość, zdjęcie Marcina 
Seroczyńskiejego jest najbardziej nieoczywiste, autor unika oczywis-
tych skojarzeń, więcej sugeruje niż pokazuje.

Laureatką pierwszego miejsca konkursu fotografi cznego KATAR 
Fotografi a została Małgorzata Justa. Przedstawiony przez nią

Marcin Seroczyński, Dwie łódki, dwóch chłopców, dwa życia i woda.
Wszystko przed nimi i woda, całe życie



tryptyk Pytania pokazuje przemiany, jakim w ciągu życia ulega
zawarta w haśle konkursowym Ciekawość. W młodości ciekawość
pcha nas do pokonywania przeszkód – taki obraz stanowi pierwsze
ogniwo cyklu Małgorzaty Justy – pokazana tylko we fragmencie 
osoba wspina się na zamkniętą bramę, żeby obejrzeć świat za murem. 
Tryptyk zamyka natomiast fotografi a starszego mężczyzny, który
z zaciekawieniem patrzy z balkonu na wydarzenia, sytuacje
zachodzące poza kadrem. To drugie oblicze Ciekawości… Gdy 
dominująca w młodości potrzeba dowiedzenia się, zobaczenia jak 
najwięcej ustępuje pod wpływem doświadczenia życiowego postawie 
bardziej refl eksyjnej. Mężczyzna na balkonie obserwuje świat
z takim samym zaangażowaniem, z jakim młoda osoba dla lepszego 
widoku pokonuje mur. Powoduje nim równie silna ciekawość, chociaż 
jej oznaki wydają się nikłe. Wszak od najdawniejszych czasów
w tłumie gapiów obserwujących jakieś wyjątkowe wydarzenia
pojawiały się osoby w różnym wieku. Zestawiając dwa bardzo
wymowne obrazy, autorka buduje całą opowieść o ciekawości, która
jest istotnym elementem kondycji ludzkiej. Obie prace cechuje nie-
oczywista kompozycja. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że kadr
został wybrany wręcz z pewną nonszalancją. Dopiero przyglądając
się zdjęciu dłużej, zauważamy, iż wszystkie decyzje artystyczne 
Małgorzaty Justy są nie tylko świadome i celowe, ale niosą też
istotne informacje. Znaczące jest przeniesienie ciężkości kompozycji 
pierwszego zdjęcia w pobliże górnej krawędzi obrazu, gdyż dzięki
temu całość staje się niepokojąca, intrygująca, uwagę przyciąga
działanie osoby na zdjęciu, jej chęć dowiedzenia się, poznania. 
Podobnie na drugiej fotografi i: mężczyzna na balkonie jest prze-
sunięty maksymalnie do prawej krawędzi, odnosimy wrażenie, że patrzy 
na coś, co jest istotnym elementem kompozycji, chociaż znajduje się
poza kadrem. W pewnym sensie autorka zdaje się sugerować
w ten sposób, abyśmy sami wymyślili, wyobrazili sobie tę naj-
ważniejszą – chociaż znajdującą się poza kadrem – część obrazu.
Ogniwem łączącym skrajne części tryptyku Pytania jest foto-
grafi a utrzymana w zupełnie innej stylistyce: fotografi a kreacyjna,



o ascetycznej kompozycji. W kadrze znalazł się fragment głowy 
manekina, nos, usta, broda. Cały obiekt jest jasnoszary, jedynie
w okolicy ust połyskują zacieki czarnej farby, lakieru czy może
kreski narysowane grubym markerem. Surrealistyczny obraz być
może jest właśnie tym intrygującym bohaterów pozostałych dwóch 
zdjęć zjawiskiem, być może został włączony do tryptyku na zasadzie 
kontrastu, jako obraz całkowicie odmienny stylistycznie i kom-
pozycyjnie od pozostałych. Oglądając cały cykl, dostrzegamy tę 
odmienność, inność. Fotografi a staje się osobliwością, która zaburza 
poukładaną wcześniej opowieść, ale pomimo owej odmienności
jednego ogniwa tryptyk wciąż jest spójny, staje się natomiast
znacznie bardziej wyrazisty i budzi jeszcze silniejsze emocje.

Autorka tryptyku Pytania jest laureatką pierwszego miejsca
w konkursie fotografi cznym Ciekawość, który został zorganizowany 

Małgorzata Justa, Tryptyk Pytania (II)



przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu w ramach 
XXIX Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu. Na-
grody KATAR Fotografi a otrzymują również: Zofi a Nocna i Marian-
na Piątkowska (ex aequo II miejsce), Daria Stankiewicz i Aleksandra 
Pojawis (ex aequo III miejsce); przyznano także pięć wyróżnień: 
Krzysztofowi Gałązce, Piotrowi Gutkowskiemu, Annie Kiszkowiak, 
Małgorzacie Mazur i Agacie Zając. Prace oceniało jury w składzie:
dr hab. Anna Kola prof. UMK (artystka, wykładowca akademicki,
członek ZPAP i ZPAF), Marek Noniewicz (artysta, kustosz Muze-
um Fotografi i w Bydgoszczy, członek ZPAF) i Weronika Droszcz
(kierowniczka Działu Realizacji Inicjatyw Kulturalnych WOAK).

Pokonkursowa wystawa fotografi czna Ciekawość – w tym 
roku prezentowana jest wyłącznie w internecie na stronie
www.woak.torun.pl. Na wirtualną ekspozycję złożyło się ponad

 zdjęć czterdzieściorga autorów. Prace te zostały wy-
selekcjonowane przez jurorów spośród  fotografi i nadesłanych
na konkurs. Wydarzenia ostatnich miesięcy pokrzyżowały 
plany twórcze wielu artystom. W grupie poszkodowanych tak
czy inaczej przez koronawirusa są zapewne również osoby
amatorsko uprawiające fotografi ę artystyczną, do których konkurs 
Ciekawość był adresowany. Mimo wielu niedogodności internetowa 
ekspozycja, którą od końca czerwca można podziwiać, jest wysokiej 
próby wydarzeniem artystycznym.



Od marca tego roku ze względu 
na zagrożenie korona-
wirusem spotkania twór-

cze przeniosły się do sieci. Online odbywają się wykłady i warsztaty, 
online spotykają się ze sobą twórcy różnych dziedzin. Do sieci prze-
niosły się także fes  wale fi lmowe, chociażby Krakowski Fes  wal
Filmowy, na którym wybitny fi lmowiec związany z województwem 
kujawsko-pomorskim, dotychczasowy juror Konfrontacji Amatorskiej 
Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie fi lmu, Maciej Cuske,
odebrał (oczywiście online) trzy nagrody za swój najnowszy pełno-
metrażowy dokument Wieloryb z Lorino. Organizatorzy Konfrontacji 
w dziedzinie fi lmu i fotografi i, także postanowili przenieść swoje 
twórcze działania do sieci.  lipca odbył się dziewiąty fi nał Kon-
frontacji w dziedzinie fi lmu. Przez dwa tygodnie widzowie mieli
możliwość oglądania na YouTube produkcji zakwalifi kowanych do kon-
kursu. Było ich czternaście. Jurorzy w składzie: Klaudiusz Chrostowski 
– reżyser, scenarzysta, Karolina Fordońska – reżyser, scenarzysta oraz 
Remigiusz Zawadzki – autor zdjęć, producent oglądali fi lmy i dys-
kutowali o nich online, nagradzając ostatecznie sześć produkcji. Pierwsza 
i druga nagroda zostały przyznane jednogłośnie. Na etapie wyróżnień 
dochodziło do dłuższych dyskusji. Ostatecznie jednak co do rodzaju 
wyróżnienia jurorzy byli zgodni.

W tym roku, podobnie jak i w zeszłych latach, triumf przypadł
fi lmowi dokumentalnemu. Poprzednie edycje obfi towały w fi lm 
dokumentalny w ogóle, w tym roku zgłoszonych dokumentów były 
zdecydowanie mniej. Zdobyły jednak dwie pierwsze nagrody.

KONFRONTACJE FILMOWE  PRZESTRZEŃ 
DO DYSKUSJI

\\ Karolina Fordońska



Pierwsza nagroda
Pierwsza nagroda jednogłośnie przypadła Mateuszowi Buławie, 
twórcy dobrze znanemu widzom Konfrontacji. Jego najnowszy fi lm 
jest jednym z najmocniejszych w jego dotychczasowej karierze.
Jeszcze porozmawiamy jest intymnym autoportretem reżysera na tle 
członków najbliższej rodziny. W ciasnym, zagraconym mieszkaniu
żyją obok siebie babcia, matka i dwóch dorosłych synów. I sparaliżo-
wany wielki pies, który jest uosobieniem trudnej domowej sytuacji. 
Wydaje się, że nikt nie ma w tym mieszkaniu swojego miejsca,
domownicy walczą o kawałek przestrzeni. Każdy wydaje się być tą
walką zmęczony. Nie ma tu czułości i wzajemnego zainteresowania. Są 
jedynie pretensje i uszczypliwości. Dorośli mężczyźni, bracia, przyjmują 
pozę nieporadnych dzieci, wiecznie strofowanych przez matkujące ko-
biety, które twardą ręką rządzą w domu. Najwięcej obrywa się
autorowi fi lmu. Trudno tak naprawdę powiedzieć, za co. 

Kamera podgląda bohaterów przez szpary w drzwiach, ustawiona
jest gdzieś w korytarzu, jakby mimochodem prezentuje jedynie wąską 
część przestrzeni, w której znajdują się postaci. Jak do podglądaczy 
dochodzą do nas jedynie strzępki rozmów, z których wynika, że reżyser
jest pasożytem i nieudacznikiem. On jednak jako jedyny próbuje roz-
mawiać normalnie, bez kąśliwości próbuje poruszać także temat, który –
to bardzo wyraźne – cieniem rzuca się na rodzinną sytuację. To nieobecny 
ojciec, z którym Mateusz bez ustanku próbuje się skontaktować.

Dokument Buławy skonstruowany jest z ciasnych, ciemnych ka-
drów, które odzwierciedlają wewnętrzny niepokój mieszkańców 
zagraconego domu. Dzięki długim ujęciom, w których co rusz padają 
kolejne ponure słowa, ma się wrażenie ciężkości i beznadziei, z którą 
mierzą się bohaterowie.

Film szokuje i hipnotyzuje. Jest to z dotąd zrealizowanych najlepszy
fi lm reżysera, który nie boi się trudnych tematów. Podczas poprzednich 
Konfrontacji w dziedzinie fi lmu otrzymywał nagrody za fi lmy o pra-
cownikach zakładu pogrzebowego (Gdy przyjdzie mi ten świat porzucić 
czy Odbicie) i wcześniakach walczących o życie (Nieoczekiwane).



Najnowszy dokument utrzymany jest w charakterystycznym dla 
Buławy niepokojącym, ponurym klimacie. Jest w nim jednak dojrzała 
twórcza pewność i konsekwencja: narracyjna, operatorska i montażowa. 
Jest klamra spinająca początek i koniec fi lmu. Zaczyna się od podróży
i kończy podróżą, która może stać się swoistym początkiem. Niczego
w tym fi lmie nie jest za dużo, niczego nie jest zbyt mało. 

Ten fi lm jest trochę jak terapia. Ze szczęśliwym zakończeniem,
miejmy nadzieję. Reżyser zostawił je otwartym. I to była decyzja 
najlepsza z możliwych, podobnie jak wszystkie, które podejmował 
w trakcie realizacji tego fi lmu. Nie jest to przyjemne i lekkie kino 
dokumentalne. Jest to raczej fi lm, który pokazuje, jak być nie powin-
no, jak najbliżsi potrafi ą się ranić i jak, poprzez zimną obojętność, 
kształtuje się zahukanych, zalęknionych ludzi. Mateusz znalazł w sobie 
jednak odwagę – odwagę do publicznego zmierzenia się z trudną
historią i do sprowokowania spotkania, do którego dochodzi na końcu 
fi lmu. To spotkanie daje nadzieję. Zarówno widzom, jak i samemu
twórcy. I to jest chyba najważniejsze.

Druga nagroda

Druga nagroda trafi ła do Marty Skiby za kameralny dokument
Pod niebem. Film opowiada historię dziadków reżyserki, którzy
spędzają dni, oglądając się z tęsknotą za spektakularną prze-
szłością i młodzieńczymi latami. Dziadek jest inicjatorem powrotu
do przeszłości. I nie ma się co dziwić. Był pilotem odrzutowca.
Wszystko, co najpiękniejsze, pełne pasji i adrenaliny, ma już
za sobą. Na co dzień chodzi z głową w chmurach. Jego żona
wspiera go w snuciu fantazji na temat młodości, ogląda z nim fi lmy 
archiwalne, jeździ z nim na lotniska, pomaga mu ubierać lotniczy 
skafander.

Bohater traci czasem kontakt z rzeczywistością. Chce przy-
gotowywać się do lotu, wierząc, że jeszcze jakiś lot przed nim.
Twarze dawnych znajomych i wydarzenia z przeszłości bledną,
jednak jedno spojrzenie w górę przywraca emocje minionych chwil. 



Pod niebem ma, wbrew pasji i woli życia bohatera, gorzki wy-
dźwięk. Dziadek bohaterki wciąż chciałby latać, pragnie tego ze 
wszystkich sił, ale nie może. Jest już stary, zniedołężniały. Kiedyś 
był asem przestworzy, dziś zostały mu już tylko resztki wspomnień.
W scenie, w której bohater mówi, że starość jest okropna, widać
w oczach wielki żal i tęsknotę. I za takie intymne portrety,
za uchwycenie tej niezmaterializowanej, ale przenikającej do głębi 
tęsknoty, należą się autorce laury.

Marta opowiada, że dziadek po zakończeniu zdjęć podupadł na 
zdrowiu, miał udar. Pod niebem jest więc – oprócz wzruszeń i emocji,
które otrzymują widzowie – tak naprawdę wzruszającym zapisem 
ostatnich chwil dziadka, który, mimo, że słaby fi zycznie, ma jeszcze 
sprawny, piękny umysł. Wnuczka chciała tak dziadka zapamiętać. 
Udał jej się wspaniały fi lm, który doceniony był już na kilku liczących 
się fes  walach fi lmowych dedykowanych młodym twórcom,
m.in. na fes  walu Młodzi i Film w Koszalinie.  

Marta Skiba wraz z Mateuszem Buławą wspierają się podczas re-
alizacji swoich fi lmów. Przy Pod niebem Mateusz zajmował się dźwię-
kiem oraz współpracował z Martą w pionie reżyserskim. Marta
natomiast przy Jeszcze porozmawiamy zajmowała się sprawami 
produkcyjnymi. Podobnie jak przy fi lmie Nieoczekiwane w reżyserii 
Mateusza, który w  roku otrzymał na Konfrontacjach fi lmowych 
pierwszą nagrodę.

Wyróżnienie za zdjęcia

Marianna Korman jest ubiegłoroczną laureatką nagrody za zdjęcia
w swoim debiutanckim fi lmie Przechowalnia. Do sztuki operatorskiej 
ma wyjątkowe predyspozycje, ponieważ i w tym roku jurorzy docenili 
jej wrażliwość wizualną i estetykę narracji operatorskiej, nagradzając 
ją wyróżnieniem za zdjęcia do fi lmu Agnus Dei. Przechowalnia była 
dokumentem kreacyjnym, w niebanalny sposób przedstawiającym 
życie barwnego ptaka, toruńskiego aktora greckiego pochodzenia, Niko 
Niakasa. Niakas pojawia się także w głównej roli w fabule Agnus Dei.



Styl wielu reżyserów niejednokrotnie jest rozpoznawalny dzięki 
narracji, osi fabularnej czy charakterystycznemu poczuciu humoru. 
Zdaje się, że Marianna Korman staje się reżyserką i operatorką o roz-
poznawalnym stylu. Oglądając Agnus Dei, widzi się znaczne po-
dobieństwo narracyjne i wizualne do Przechowalni. Te dwa fi lmy są 
jednak całkowicie różne, opowiadają o czym innym, są odmienne
w swoim wydźwięku. Chodzi raczej o świadomy wybór estetyki 
wizualnej i gatunkowej. Obydwa fi lmy przedstawiają głównego
bohatera na pograniczu jawy i snu. W Agnus Dei to, co dzieje się
w marzeniach sennych ma większą wartość i moc niż to, co dzieje 
się w rzeczywistości. Życie głównego bohatera można by uznać
za przegrane. Kiedy jednak w fi lmie prezentowane są sekwencje 
marzeń sennych, widać jak bogate życie wewnętrzne ma ten czło-
wiek po ludzku niewiele wart, opuszczony przez innych, być może 
szalony. Nie wszystkie intencje twórców dotyczące historii bohatera
są jasne, ale mimo pewnych braków narracyjnych, Agnus Dei
zdecydowanie się broni. Jest impresją docenioną przez jurorów za
swoją wizualność. Być może to i lepiej, że fi lmowi towarzyszy 
tajemnica.

Podobnie jak Przechowalnia, Agnus Dei jest rozbudowaną e  udą 
aktorską Niko Niakasa. Można by pokusić się o pytanie, ile w fi lmach 
tandemu Korman – Niakas jest Marianny, a ile Nika. Kto ma większą
siłę przebicia i realizacyjne pomysły. Oprócz dwóch fi lmów na-
grodzonych na Konfrontacjach, Marianna i Niko realizowali kilka 
spotów społecznych. Wszystkie dotychczasowe fi lmy realizowane
przez Mariannę, były tworzone razem z Niakasem. Pozostaje mieć 
nadzieję, że Marianna, ukierunkowana przez świadomego artystę, jakim 
jest Niakas, rozwinie skrzydła i również bez niego utrzyma wysoki 
poziom i rozpoznawalny, autorski styl.

Wyróżnienie za montaż

Film Alma Mater Vilnensis Romana Tondela opowiada o dwudziestu 
latach funkcjonowania jednej z najważniejszych instytucji polskiej 



kultury i nauki na Kresach – o Uniwersytecie Wileńskim. Opowieść 
oparta jest na wspomnieniach i relacjach dawnych pracowników
i studentów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Film
opatrzony jest pięknymi zdjęciami miasta oraz starannie i trafnie 
dobranymi materiałami archiwalnymi, które – jak podaje autor – 
znajdują się Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Narodo-
wym Archiwum Cyfrowym Filmoteki Narodowej oraz Litewskim 
Archiwum Państwowym. Jurorzy docenili rzetelną pracę
dokumentacyjną oraz zręczne i płynne połączenie dwóch technik 
– cyfrowej i analogowej, przyznając Alma Mater Vilnensis wyróżnienie
za montaż. W niespełna piętnastu minutach fi lmu, którego projekcja
mija ekspresowo, widz dostaje multum pieczołowicie wy-
selekcjonowanych informacji. Szkoda tylko, że twórca zdecydował się
na bardzo reporterskie muzyczne tło dźwiękowe do całego fi lmu. 
To rozprasza i nadaje wrażenie reportażu, odbierającej urok całemu 
fi lmowi. Niestety, Roman Tondel na co dzień zajmuje się m.in. promocją 
w Dziale Promocji i Informacji UMK, wobec czego zabieg ten był 
najprawdopodobniej w pełni świadomy. Jurorzy, zauroczeni klasycz-
nym dokumentem, docenili montaż, zdjęcia i walory poznawcze
tego projektu. 

Wyróżnienie dla młodej animacji

Franciszek Pręgowski jest najmłodszym uczestnikiem tegorocznej 
edycji Konfrontacji fi lmowych. Ma czternaście lat. Jego animacja 
The Film, oszczędna w środkach wyrazu, to niespełna trzyminutowa 
historia odrzuconego przez rówieśników, zakompleksionego młodego 
człowieka, któremu sztuka fi lmowa przynosi frajdę i ukojenie. Chłopak
z wielkim zapałem realizuje fi lm na ogłoszony w szkole konkurs.
I choć nie zdobywa nagrody, jego praca zbliża go do ojca, który
wcześniej zupełnie nie zwracał na syna uwagi. 

Rysunki do The Film zostały wykonane przez Franka w programie 
Paint D, ożywione w programie Windows Movie Maker. Paint to 
dość wymagająca, specyfi czna kreska, ale dzięki temu, że animacja



jest skondensowana, nieprzegadana, przedstawia maksimum treści, 
ogląda się ją z przyjemnością i zainteresowaniem. Co więcej – ze 
wzruszeniem.

Historia jest bardzo prosta, także realizacyjnie, w swojej formie
nawet zabawna. Ale porusza przecież zupełnie poważny temat od-
rzucenia wśród rówieśników i braku zainteresowania wśród naj-
bliższych. Bohater Pręgowskiego oddaje się fi lmowej pasji, wierzy, 
że fi lm przyniesie mu zainteresowanie i podziw, którego na co dzień 
nie doświadcza. I w jakiejś mierze tak się dzieje. Młody człowiek co 
prawda nie wygrywa konkursu, czym jest bardzo rozczarowany, ale 
– paradoksalnie – swoim przygnębieniem wzbudza zainteresowanie
ojca. Tego, który nie poświęcał synowi czasu, a za swojego naj-
większego przyjaciela obrał telewizor. Ojciec odkleja się wreszcie od 
ekranu i razem z synem zaczyna oglądać jego dzieło. Miejmy nadzieję, 
że to początek zwrotu w ich życiu.

Intrygująca w tym młodym twórcy, Franciszku Pręgowskim, jest
jego obserwacyjna dojrzałość. W króciutkiej animacji zdołał zawrzeć
wiele emocji. I to w taki sposób, że widz jest rzeczywiście wzru-
szony. Zmuszony do zamyślenia. Bez zadęcia. To chyba największa
sztuka: poruszać, nie siląc się na wielkie słowa czy budowanie
napięcia za pomocą ujęć i muzyki.

Wyróżnienie dla animacji

Grażyna Zielińska, laureatka zeszłorocznej edycji Konfrontacji fi lmo-
wych za Epopeję narodową, na tegoroczną edycję zgłosiła aż trzy
fi lmy. Była to jedna animacja, wyróżniona Nasza mała Ojczyzna, oraz
dwa dokumenty (dokumenty przynajmniej z nazwy, według samej 
autorki). 

Nasza mała Ojczyzna jest  króciutką, uroczą, bezpretensjonalną 
animowaną przypowieścią. Kwes  e dotyczące tożsamości, ojczyzny
czy ekologii zwykle poruszane są z wielkim namaszczeniem. Tu na 
szczęście tego nie ma. Jest prostota wyrażona niewymuszonymi, 
zwykłymi, ale pięknymi rysunkami. Jest prostota w dziecięcym



głosie bohaterów. Jest delikatna, niezajmująca uwagi, ale wspierająca 
muzyka w tle. Animacja trwa niecałe dwie minuty. Ma w sobie wię-
cej treści niż kilka razem wziętych fi lmów, które podejmują pod-
niosłe tematy, mają wysokie budżety i skomplikowaną realizację. 
Nasza mała Ojczyzna jest fi lmem aktualnym. Dobrym życzeniem. Na 
pewno nie jest to fi lm wybitny. Ale w założeniu nie miał taki być. Jest 
pełen prostoty i czułości. Spontaniczny w doborze treści. Tym różni się 
od pozostałych dwóch fi lmów autorki: Camportu i Pocałunku numeru.

Camport jest krótkim fi lmem dokumentalnym o domu na wodzie, 
zasilanym bateriami słonecznymi. Mieszkająca w nim rodzina zamarzyła 
sobie pewnego dnia niezależność i specyfi czną, własną przestrzeń 
domu, dającą poczucie wolności. Od marzeń przeszli do realizacji.
I tak stworzyli niezbyt duży obiekt, poruszający się po wodzie, któ-
rym pływają po jeziorach i rzekach w okresie letnim. Jest to taka tro-
chę wodna przyczepa kempingowa. Oglądając ten fi lm, ma się nie-
odparte pragnienie kontaktu z naturą, potrzebę wolności i wypoczynku. 
Duża w tym zasługa bohaterów, którzy życzliwie, w prosty sposób o-
powiadają o swoim wynalazku  i spędzaniu nam nim beztroskiego życia.

Film broni się wspomnianymi bohaterami i oryginalnym tematem. 
Realizacyjnie przypomina jednak bardziej reportaż telewizyjny niż 
dokument. W dodatku reportaż, który ma być promocją oglądanego na 
ekranie wynalazku. Zabrakło tu zwykłego towarzyszenia bohaterom, 
obserwacji ich rytuałów, życia i szczęścia. Szkoda, ponieważ potencjał
w tym temacie jest ogromny. Wyszła ciekawostka, to prawda, ale 
dla całego fi lmu – niestety to zmarnowana szansa. Podobnie jak
w fi lmie Pocałunek numeru, opowiadającym o profesorze Włodzi-
mierzu Fijałkowskim, a dokładniej o konsekwencjach jego pobytu 
w obozie Auschwitz-Birkenau i innych obozach zagłady na terenie 
nazistowskich Niemiec. Historia jest przejmująca. Jest także bardzo 
fi lmowa. Wydaje się jednak, że w Pocałunku numeru zabrakło pomysłu 
na fi lmową formę. Jako reportaż radiowy – sprawdziłaby się ta his-
toria znakomicie. Grażyna Zielińska tłumaczy, że dokument krótko-
metrażowy zgłoszony na Konfrontacje jest zapowiedzią pełnego
metrażu, ze scenkami gry aktorskiej w technice chińskich cieni. Miejmy 



nadzieję, że na pełen metraż reżyserka ma już pomysł. Dodawanie 
obrazu do narracji, jakakolwiek by była, nie wyszło na dobre krótkiej 
wersji tego fi lmu.

Wideoklipy

Podczas tegorocznej edycji Konfrontacji silną reprezentację miał gatu-
nek fi lmowo-muzyczny, jakim jest wideoklip. Do fi nału przeglądu 
dostały się trzy fi lmy tego rodzaju (zgłoszonych było pięć). Mimo, że 
żaden z nich nie został nagrodzony, jurorzy poświęcili im sporo czasu 
podczas dyskusji nad werdyktem. Każdy z trojga jurorów miał swojego 
faworyta. Remigiusz Zawadzki optował za wideoklipem do utworu
Lion’s coś toruńskiego zespołu Diuna. Odpowiedzialny za stworzenie 
całej niebanalnej koncepcji tego wideo jest Jakub Didkowski, który
w  roku zdobył na Konfrontacjach drugą nagrodę za fi lm Wiosna. 

Wiosna jest zabawnym, zainscenizowanym dokumentem o nie-
okrzesanym, bezpardonowym leśniczym, który kocha swoją pracę, a las
traktuje jako swoje włości. Nikogo, kto wkracza na jego teren, nie da-
rzy, choćby krztyną wyrozumiałości czy sympa  i. Film zrealizowany
był bardzo prosto, ale cała jego koncepcja, a przede wszystkim boha-
ter, ujęły jurorów, którymi wtedy byli Jędrzej Bączyk, Yach Paszkiewicz 
oraz – podobnie jak w tym roku – Remigiusz Zawadzki. 

Lion’s coś to zupełnie inny fi lm niż Wiosna. Jakub Didkowski połączył 
tu intrygującą animację D ze zdegradowanymi archiwaliami. Wideoklip 
czaruje niepokojącymi, onirycznymi obrazami. Remigiusz Zawadzki był 
zauroczony. Według jego oceny, praca Didkowskiego zasługiwała na 
wyróżnienie. Pozostali jurorzy mieli jednak odmienne zdanie. Liczne 
zastosowanie zakłóceń i szumów w trwającym ponad sześć minut 
wideoklipie utrudniało odbiór całości. Choć pomysł i wykonanie są 
zdecydowanie intrygujące, Klaudiusz i Karolina, mieli innych muzycz-
nych faworytów. Klaudiusz stawiał na wideoklip do piosenki Mańkut 
zespołu JEMIAYKA. Jest to fi lm zrealizowany przez Wojciecha Włodarka 
w warunkach domowych, w czasie kwarantanny podczas pandemii 
koronawirusa. Wideoklip – zabawny, z dobrym tekstem i muzyką 



– zrealizowany został w technice animacji poklatkowej. Niestety, po 
kilkudziesięciu sekundach okazuje się, że zabrakło pomysłu na jej twórcze
wykorzystanie. Postaci, ciekawie wystylizowane, dają koncert, ale po 
zakończeniu piosenki, nie mamy właściwie żadnych odczuć. Wideoklip, 
jakich wiele. Ogląda się i zapomina. Sama techniczna realizacja jest dość 
toporna (najwyraźniej twórca zastosował zbyt mało fotografi i na sekundę.
Przypomnijmy, że w miarę płynny ruch w obrazie fi lmowym zaczyna się 
od  klatek na sekundę). Wykonanie postaci, detale są jednak dużą zaletą 
tego fi lmu. Szkoda, że oprócz ogólnego pomysłu, nie ma tam jakiegoś 
wystrzałowego fi niszu czy po prostu ciekawej historii. Oglądamy, za-
bawny ze względu na bohaterów, zarejestrowany koncert i tyle. Zbyt 
mało, jak na wyróżnienie podczas tegorocznej edycji Konfrontacji.

Karolina Fordońska najbardziej kibicowała wideoklipowi do piosenki 
Klub  zespołu Wteife  e w reżyserii Jakuba Zalewskiego. Zaletami 
produkcji są: przemyślana praca kamery, spójność narracji, klimatu 
i bohaterów, ładna gra aktorska, ciekawie wyreżyserowani statyści. 
Dokumentacja wieczoru w klubie. Klub jest jakby niedzisiejszy, pełen 
tęsknot, nadziei i rozczarowań. Ciekawe są tu kos  umy i scenografi a. 
Do tego przyjemne są tekst i muzyka, ale to nie podlega ocenie, choć 
buduje klimat całego wideoklipu. Pozostali jurorzy trwali jednak mocno 
przy swoich typach, każdy z jurorów miał swojego muzycznego fa-
woryta. Skończyło się na tym, że żaden z wideoklipów nie został
ofi cjalnie wyróżniony.

Nie wideoklipem, ani spotem, ale swoistą impresją na temat sytuacji 
związanej z kwarantanną i pandemią koronawirusa jest dwuminutowy 
fi lm Gdy w mieście zatrzymał się czas Macieja Felki. Muzyka buduje tu 
napięcie i klimat, początkowo beztroski, później coraz bardziej poważny 
i pełen grozy. Teledyskowy, czyli szybki i dynamiczny montaż temu 
dopomaga.  Film przedstawia opustoszałe ulice Torunia. Remigiusz 
Zawadzki określił ten krótki fi lm katalogiem efektownych ujęć. I nic ponad to
w odniesieniu do podjętego tematu pandemii. Autor potraktował 
temat dość powierzchownie, choć był jednym z niewielu, którzy wy-
szli na ulicę z kamerą w czasie, kiedy inni ze strachem siedzieli w domu.
Jest to swobodna dokumentacja i interpretacja czasu i wielkiej 



niewiadomej. I jedyny fi lm podczas tegorocznej edycji, który poruszył 
temat koronawirusa.

Fabuły

Atonement Weroniki Kozłowskiej jest jedną z trzech fabuł zgłoszonych
na tegoroczną edycję Konfrontacji. Kiedy zaczyna się oglądać ten fi lm,
widz instynktownie zasiada wygodnie w fotelu. Ma się wrażenie, że 
autorka przygotowała dla widza przemyślaną niespodziankę i że seans 
tego fi lmu będzie prawdziwą przyjemnością. Po całkiem udanym po-
czątku, przy napisach końcowych pozostaje rozczarowanie. Film 
rozpoczyna się intrygująco. Widać, że współpraca reżyserka – operator 
była mocno przemyślana. Zdjęcia są bardzo klasyczne, wysublimowane. 
Kamera jest statyczna. Film czarno-biały, wizualnie przywodzący na 
myśl oskarową Idę Pawła Pawlikowskiego. Akcja dzieje się w klasztorze, 
a główną bohaterką jest zakonnica. Szkoda, że cas  ng nie był 
poprowadzony należycie, tak dokładnie i szczegółowo, jak chociażby 
stworzenie koncepcji wizualnej. Główna aktorka i epizodystki nie 
przekonują zupełnie. Nie mają w sobie żadnych emocji. Jest to jeden 
z większych minusów tego fi lmu. Drugi minus to historia. O czym 
jest? Trudno powiedzieć. Oglądając fi lm, ma się wrażenie, że na końcu 
tej zagadkowej opowieści, która niezaprzeczalnie wciąga, jest jakieś 
rozwiązanie. Jeśli jest rzeczywiście, nie wiadomo o co w nim chodzi. Tytuł 
Atonement, w tłumaczeniu „pokuta”, uświadamia nas, że ktoś odbywa
w klasztorze pokutę. Seria zdarzeń jednak nie tłumaczy co się właściwie 
stało. Film zapowiada się bardzo ciekawie, ale niestety ma ogromne 
braki, co przyznał każdy z jurorów. Mimo oryginalnej i ciekawej koncepcji 
wizualnej i interesujących lokacji, nie ma w nim właściwie niczego; jest 
przerost formy nad treścią. Wielka szkoda, bo  potencjał był ogromny.

Trzecią fabułą w fi nale tegorocznych Konfrontacji – oprócz na-
grodzonego Agnus Dei i opisanego powyżej Atonementu – jest fi lm Brzyd-
kie słowa – Trauma, zrealizowany przez uczniów I Liceum Ogólno-
kształcącego w Toruniu. Film opowiada o szykanowaniu, paraliżującym 
strachu i braku zrozumienia wśród rówieśników i specjalistów, którzy 
na co dzień powinni przecież pomagać. Scenariusz napisał i fi lm 



wyreżyserował Błażej Szymański, za zdjęcia odpowiedzialni byli Filip 
Kuczmarski, Pola Friedel, Wiktor Szeszuła, a zmontowali go Adrianna 
Sänger i Filip Kuczmarski. W fi lmie, oprócz wielu uczniów, wzięli udział 
także nauczyciele. Widać ogromne zaangażowanie całej ekipy oraz ich 
wielki wkład pracy. Scena gwałtu, ogromnie trudna dla profesjonalnych 
aktorów, została odegrana całkiem przyzwoicie, za co należą się 
barwa aktorom, a także dla reżyserowi. Jest jednak bardzo dosłowna 
inscenizacyjnie. Podobnie jak wszystkie wątki poruszone w tym fi lmie. 
Nie ma tu żadnych subtelności. Temat trudny, więc skąd subtelność, 
można by zapytać. Otóż fi lmowcy amatorzy powinni uważać na kuszącą 
dosadność, żeby nie przedobrzyć. Subtelności i niedopowiedzenia są 
w kinie bardzo mile widziane. W kinie amatorskim tym bardziej. To, 
co dobitne i powiedziane wprost, często odziera fi lm z jego fi lmowej 
magii i uroku. Czasami mniej znaczy więcej, tak jak w przypadku Traumy. 
Zostawienie pola do działania wyobraźni widza na pewno wysubtelniłoby 
tę odrobinę nieociosaną realizacyjnie historię. Jurorzy docenili wysiłek 
i wkład pracy w powstanie tego fi lmu. Oby licealiści nie poprzestali na 
tym fi lmie i kto wie, następnym razem chwycili za lżejszy, komediowy 
temat, który – tak jak w przypadku Jakuba Didkowskiego i jego Wiosny – 
może ostatecznie wyjść i twórcom, i widzom, i całemu fi lmowi na dobre. Gdyby
Wiosna była fi lmem poważnym, na pewno nie robiłaby takiego wrażenia, 
jak wersja komediowa, temat potraktowany z przymrużeniem oka.

Twórcy amatorzy mają ten komfort, że mogą improwizować, robić 
tak, jak czują bez większych konsekwencji. Konfrontacje Amatorskiej 
Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie fi lmu są przestrzenią
do dyskusji, rad i nauki. Młodzi fi lmowcy dzielą się swoimi produkcjami 
z jurorami, a także z szerszą publicznością. Do tej pory miało to miejsce 
na sali kinowej podczas fi nałowej prezentacji. W tym roku fi nał odbył 
się online, jednak każdy z twórców miał możliwość indywidualnej 
rozmowy z wybranym jurorem czy jurorami. Dzięki takim spotkaniom 
można doskonalić swój warsztat, a później ponownie tworzyć fi lmy
i przysyłać je do Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury na kolej-
ną edycję fi lmowych Konfrontacji. Niech atrakcyjna pula nagród
zachęca do pracy, prób i tworzenia z potrzeby serca.



ANTONI BISAGA  NIE TYLKO RZEŹBIARZ

\\ Jerzy Rochowiak

W gmachu Zbiorów Sztuki 
w Muzeum Ziemi 
Kujawskiej i Dob-

rzyńskiej we Włocławku od  do  czerwca była prezentowana
– jako uzupełnienie ekspozycji Włocławski alfabet sztuki. Plastyka 
włocławska drugiej połowy XX w. ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej – wystawa z okazji osiemdziesiątych urodzin Anto-
niego Bisagi Miało być inaczej. Została pomyślana jako część 
zaplanowanego na  marca benefi su artysty.

Jak pisze kierująca Zbiorami Sztuki Krystyna Kotula, przygotowania 
do benefi su trwały kilka tygodni. Ustalaliśmy listę zaproszonych, roz-
syłaliśmy wieści po całej Polsce – do przyjaciół, miłośników sztuki, osób 
interesujących się historią powojennych zakładów ceramicznych we 
Włocławku. Odbyliśmy kilka rozmów z malarzem Romanem Galińskim,
który przed laty był animatorem wielu imprez. (…) Był chętny do 
współprowadzenia benefi su. Zabiegaliśmy o oprawę muzyczną, 
nagrania, ale też występy na żywo zaprzyjaźnionych muzyków, by umilić
ten wieczór „kujawskiemu góralowi” i gościom. Najważniejsze w tych 
przygotowaniach były jednak spotkania z Antonim Bisagą, który przy-
jeżdżał do muzeum z Józefowa, przywoził albumy z fotografi ami
i opowiadał… Z tych opowieści próbowałam napisać scenariusz
prezentacji mul  medialnej – podzieliłam materiały na segmenty – tak
jak historyk sztuki – dzieciństwo, studia… to było oczywiste, potem 
przyszło do dorobku i zaczął się problem. Prezentacja ma swoje ramy
czasowe, a ten dorobek… w żaden sposób nie da się wszystkiego
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pokazać – setek realizacji w kościołach we Włocławku, w całej Polsce, 
pomników, rzeźb, obrazów, ceramiki użytkowej. Musiałam, z bólem serca, 
dokonać dużej selekcji. Scenariusz prezentacji przejął kustosz Adam
Zapora, ubrał zdjęcia i podpisy w szatę grafi czną, postarał się o to,
by wszystko było klarowne i estetyczne.

Mul  medialna prezentacja, o której pisze Krystyna Kotula po-
przez fotografi e obrazuje  życie i twórczość artysty, pokazuje spój-
ność jego rozległych zainteresowań artystycznych oraz życia rodzin-
nego, jego zaangażowanie społeczne, m.in. działalność w Grupie 
Kujawskiej, Związku Polskich Artystów Plastyków, Dobrzyńsko-
-Kujawskim Towarzystwie Kulturalnym. Pokazuje ciekawego plastyka
o bardzo bogatym dorobku, interesującego człowieka.

Antoni Bisaga urodził się w Makowie Podhalańskim. Do Włoc-
ławka przyjeżdżał na praktyki będąc uczniem – w klasie ceramiki 
– Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Nowym Wiśniczu. 
Studiował na Wydziale Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych we Wrocławiu. Ukończywszy studia, w  r. zamieszkał 
we Włocławku. W latach -  pracował w Ośrodku Wzorują-
cym Zakładów Ceramiki Stołowej we Włocławku. Jest autorem
rzeźb ceramicznych i drewnianych, projektów wnętrz, pomników,
medali, rysunków… 

Od ponad czterdziestu lat tworzy w pracowni w domu w pod-
włocławskim Józefowie. Od trzydziestu lat pracuje razem z synem 
Januszem Bisagą, również cenionym rzeźbiarzem.

Prace Antoniego Bisagi były prezentowane na kilkudziesięciu 
wystawach indywidualnych i zbiorowych, w kraju i za granicą. 

Na wystawie Miało być inaczej można zobaczyć najnowsze re-
alizacje Antoniego Bisagi, a także przedmioty z porcelany, które 
projektował we włocławskiej Fabryce Porcelany. Krystyna Kotula, 
która z wielką starannością przygotowała wystawę, podkreśla, że
o tej Fabryce, otwartej w  roku, już się nie pamięta. Miasto
kojarzy się ze słynnym fajansem, ale powstawała tu również por-
celana. I to niezmiernie interesująca, o czym przekonują projekty 
Antoniego Bisagi, który – zwraca uwagę Krystyna Kotula – podjął



się trudnego zadania tworzenia
form i dekoracji na porcelanie.
Dzięki żmudnym obliczeniom, wie-
dzy z zakresu technologii i u-
miejętnościom plastycznym, pro-
jektował serwisy obiadowe,
kawowe, galanterię stołową.

Prezentowana jest eks-
kluzywna zastawa stołowa
o zgrabnych kształtach, fi -
nezyjnych, miłych dla oka 
zdobieniach. Artysta projektował 
talerze i talerzyki, fi liżanki, 
dzbanki i dzbanuszki, cukiernice,
a także ujmujące niepowtarzal-
nym nastrojem świeczniki, 
kinkiety, lustra. W jednym
z serwisów kawowych – spój-
nym kolorystycznie, z dominacją 
odcieni barwy pomarańczowej 
– artysta w zdobieniach wy-
korzystał motywy kwiatowe 
połączone z obrazami prze-
połowionych owoców. Często 
nawiązywał do kobaltowych 
wzorów charakterystycznych dla 
włocławskiego fajansu. 

Pośród rzeźb najdawniejsza 
jest szamotowa ciemnoszara 
Żywicielka z  r. Nie tylko 
przyciąga uwagę, ale i wzrusza. 
Jak we wnętrzu rozłupanego
pnia, mającego kształt krzyża, 
stojąca kobieta karmi piersią 

Antoni Bisaga, Murowana miłość,   
Fot. Jerzy Rochowiak



niemowlę. Oczywiste jest nawiązanie do przedstawień Matki
Boskiej z Dzieciątkiem, ale tworzywo i forma pogłębiają religijne 
znaczenia Żywicielki, nadają jej uniwersalny charakter.

Przewrotna się wy-
daje metaforyczna Mu-
rowana miłość z  r.: 
dziewczyna przytula się 
do chłopaka, obejmuje 
go. Oboje są wobec 
siebie czuli. Nogi pos-
taci zastępują ścianki
z cegieł połączone gru-
bym prętem z gwinto-
wanymi końcówkami, 
na jeden z jego końców 
wkręcona jest gruba 
śruba. Przyjrzawszy się
uważnie twarzom dziew-
czyny i chłopaka, można 
dostrzec smutek. Może 
to scena pożegnania? 
Na świeżo postawionym 
surowym murze wisi 
tabliczka: Uwaga! Grozi 
zawaleniem. 

Kameralny Chór 
Jolanty (André Rieu)
z  r. to jakby
scena z widowiska: pos-
tacie, każda w innym 
kolorze, w kos  umach, 
śpiewają, niemal tańczą.

Z  r. pochodzi Niebieska planeta: jak na unoszącej się wy-
soko wyspie czy chmurze o gęstej i nierównej powierzchni autor 

Antoni Bisaga, Ołtarz wyklętych, 
Fot. Jerzy Rochowiak



zgromadził różne postacie zajęte swoimi czynnościami, niektóre
trzymają się brzegów planety, za chwilę spadną… Kompozycja przy-
wodzi na pamięć obrazy Hieronima Boscha.

Wieloelementową alegoryczną kompozycją jest Ołtarz wyklętych 
z  r. Jedną z ostatnich pokazanych realizacji artysty jest
projekt pomnika Katyń ; monument niebawem stanie we 
Włocławku. 

Aczkolwiek skromna, wystawa Miało być inaczej daje wyobrażenie 
o rozległości zainteresowań artysty skupiającego uwagę na sacrum, 
problematyce historycznej, egzystencjalnej… Antoni Bisaga uprawia 
różne dyscypliny sztuki, można go nazwać artystą transgranicznym.
We wszystkich realizacjach dąży do spójności i klarowności formy,

Antoni Bisaga, Niebieska planeta, . Fot. Jerzy Rochowiak 



Antoni Bisaga, z projektów form i dekoracji na porcelanie. Fot. Jerzy Rochowiak 

dba o ekspresję, o przekaz. Każda praca eksponowana w gmachu
Zbiorów Sztuki rozwija oryginalny pomysł, jest gruntownie 
przemyślana.



Miało być inaczej. Wystawa z okazji osiemdziesiątych urodzin Anto-
niego Bisagi jest nierozłączna z prezentacją mul  medialną Krystyny 
Kotuli i Adama Zapory. Rzeczywiście, dorobek artysty trudno zamknąć 
w ramach skromnego pokazu… Może jednak będzie inaczej i uda się 
szerzej pokazać Antoniego Bisagę rzeźbiarza, rysownika, projektanta… 
Oczywiście, twórca jest obecny w przestrzeni artystycznej Włoc-
ławka, regionu kraju, choćby poprzez pomniki, realizacje sakralne,
ale i częste uczestnictwo w wystawach zbiorowych. Tu warto wspom-
nieć, że w  roku rzeźbą Stanisławowi Zagajewskiemu pre-
zentowaną w Centrum Kultury Browar B. na wystawie Nikifor kontra 
Zagajewski wyraził szacunek dla tego wybitnego twórcy z Włocławka.

Antoni Bisaga, z projektów form i dekoracji na porcelanie. Fot. Jerzy Rochowiak 



Antoni Bisaga, z projektów form i dekoracji na porcelanie. Fot. Jerzy Rochowiak 



KS. IGNACY POLKOWSKI I BIBLIOTEKA
W LUBOSTRONIU

\\ Jerzy Rochowiak

Tablica przy wejściu do ofi cyny Pałacu
w Lubostroniu upamiętnia Floriana 
Stefana Garczyńskiego – znanego

jako adiutant, którego opowieść przedstawił Adam Mickiewicz
w Reducie Ordona, a także jako poeta: autor Wacława dziejów,
cyklu wierszy Wspomnienia z czasów wojny narodowej polskiej  r.,  
Sonetów wojennych. Urodził się  października  r. Osieroconym 
przez ojca w  r. i przez matkę w  r. chłopcem zaopiekowała
się ciotka – Antonina z Garczyńskich Fryderykowa hrabina
Skórzewska, mieszkająca w Lubostroniu, zapewniając przyszłemu 
poecie staranne wychowanie – w duchu patriotycznym. Jak podkreśla 
dyrektor Pałacu Lubostroń Andrzej Budziak, Skórzewscy na przełomie 
osiemnastego i dziewiętnastego wieku wznieśli klasycystyczny pałac 
jako modlitwę o wolność Ojczyzny. W wygłoszonym w Lubostroniu
w  r. wykładzie prof. Maciej Wróblewski zwracał uwagę, że opis 
rodzinnej wsi tytułowego bohatera Wacława dziejów jest przed-
stawieniem lubostrońskiego pałacu i jego otoczenia. Stefan Garczyński 
określał w listach Lubostroń jako talizman drogi sercu. Jak mówił
prof. Maciej Wróblewski, poprzez Lubostroń można odczytywać
poezję Garczyńskiego. Niezapomniane pozostaje prezentowane
w oranżerii lubostrońskiego Pałacu w październiku  r. 
widowisko Legenda o Stefanie Garczyńskim w reżyserii Ireny Jun, z jej 
udziałem, wyjątkowym, niezwykłym, gdyż zauroczyła, oczarowała 



widzów Koncertem Jankiela z Pana Tadeusza. Wystąpili również
Mieczysław Franaszek, Jakub Ulewicz i Patryk Rybus oraz Mieczysław 
Giedrojć, a także Aleksander Kamedulski, Chór im. św. Jana Pawła II 
z Szubina pod dyrekcją prof. Elżbiety Szubertowskiej, dzieci z Teatru 
Muzycznego z Zespołu Szkół w Lubostroniu pod kierownictwem
Moniki Nowak i Haliny Błaszczyk, Zespół Pieśni i Tańca Złote
Łany z Białych Błot pod kierownictwem Haliny Sobowiec, któremu 
towarzyszyła kapela, kwartet smyczkowy i pianista Zbigniew 
Wiśniewski. 

Mniej znany jest ks. Ignacy Polkowski upamiętniony głazem
opodal zabytkowego pałacu. Na kamieniu umieszczony jest napis:
Ks. kanonik Ignacy Polkowski - . Pisarz. Historyk. Patriota a nad

Obelisk upamiętniający ks. Ignacego Polkowskiego. Fot. Jerzy Rochowiak



nim odlew podobizny ks. Ignacego Polkowskiego. Inicjatorem 
postawienia obelisku i autorem jego koncepcji był projektant archi-
tektury, wiceprezes Łabiszyńskiego Towarzystwa Kulturalnego Karol 

Podobizna ks. Ignacego Polkowskiego na obelisku. Fot. Jerzy Rochowiak 



Grabowski, autorem projektu Zbigniew Dolski. Uroczystość od-
słonięcia i poświęcenia obelisku odbyła się  czerwca  r.

Ks. Ignacy Polkowski urodził się w rodzinie chłopskiej  marca
 r. – a więc w roku śmierci Stefana Floriana Garczyńskiego

– w Zdunach na Mazowszu, zmarł  sierpnia  r. w Krakowie. 
Ukończył Seminarium Duchowne Świętego Jana i Akademię Duchow-
ną w Warszawie, w  r. przyjął święcenia kapłańskie. Pełnił posługę
kapłańską w Radzyminie, Brzezinach, Łaznowie i Głuchowie Skier-
niewickim. Od  r. pełnił funkcję sekretarza konsystorza war-
szawskiego. Był jednym z sekretarzy abpa Zygmunta Szczęsnego Fe-
lińskiego. Po wybuchu powstania styczniowego i wywiezieniu hierarchy
w głąb Rosji, wiosną  r. ks. Ignacy Polkowski wyjechał z Kró-
lestwa Polskiego. Prowadził badania naukowe, m.in. w Paryżu i Rzymie. 
Powróciwszy w  r. do kraju, zajmował się katalogowaniem i o-
pracowywaniem księgozbioru rodziny Skórzewskich w Czerniejewie 
i Lubostroniu. W  r. wyjechał do Drezna, od  r. (lub  r.) 
mieszkał w Krakowie. Tu był m.in. notariuszem i sekretarzem kapituły 
krakowskiej, podkustoszem katedry wawelskiej. Jako dyrektor Archi-
wum Kapituły Katedralnej w Krakowie od  r. porządkował skar-
biec i archiwum wawelskie.

Od  jako członek-korespondent Akademii Umiejętności w Krako-
wie przewodniczył Sekcji Epigrafi ki Komisji Archeologicznej oraz praco-
wał w Komisji Językowej Akademii. Był członkiem poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk, członkiem lwowskiego Towarzystwa Archeologiczno-
Krajowego, paryskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego.

Pośród zainteresowań naukowych ks. Ignacego Polkowskiego 
znajdowały się m.in. paleografi a, geografi a historyczna, numizmatyka, 
sfragistyka, historia kultury i nauki, edytorstwo. Znany był jako biblio-
fi l. Zgromadził księgozbiór liczący około dziesięciu tysięcy pozycji
w ponad szesnastu tysiącach tomów, wśród nich kilkadziesiąt 
inkunabułów. Kolekcjonował pamiątki kopernikowskie. Jego zbiory 
kopernikanów uznawano za najcenniejsze obok rzymskiej kolekcji 
Artura Wołyńskiego; po śmierci ks. Polkowskiego kopernikana trafi ły
do Muzeum Kopernika w Rzymie.



Bogate były zbiory biblioteczne rodziny Skórzewskich, którymi
zajął się ks. Ignacy Polkowski. Liczyły około pięćdziesięciu tysięcy
pozycji w Czerniejewie i około dwudziestu tysięcy w Lubostroniu.
Były tu m.in. rękopisy, inkunabuły, cenne starodruki. Księgozbiór
uznaje się za jeden z najznaczniejszych na ziemiach polskich w dru-
giej połowie XIX w. 

Gdy ks. Ignacy Polkowski przyjechał do Lubostronia, właścicielem 
posiadłości był Leon Skórzewski, formalnie zarządzał posiadłością
od  r., po uzyskaniu pełnoletniości, jak piszą w książce
Lubostroń. Historia ogrodu i parku w majętności hrabiów Skórzewskich
Maciej Świątkowski i Katarzyna Balik, wykształcony i biegły w sztu-
kach pięknych, był bibliofi lem i kolekcjonerem. Odziedziczony księgo-
zbiór berliński Marianny (Anny Marii [Marianny] z Ciecierskich, żony 
Franciszka Skórzewskiego – jr), powiększany latami przez Fryderyka 
(syna Marianny i Franciszka Skórzewskich - jr), który wzbogacił
kolekcję lubostrońską o nowe księgi, zbiory numizmatów, militariów
i rzemiosła artystycznego, uzupełniany także przez Arnolda (syna
Antoniny z Garczyńskich i Fryderyka Skórzewskich – jr) księgami 
zwożonymi głównie z Francji, nie mieścił się już w pokojach pałaco-
wych. Zbiory potrzebowały odrębnego pomieszczenia. Zawilgocone po-
mieszczenia oranżerii i sali pod ceglanym sklepieniem nie nadawały
się do gromadzenia zbiorów, ani też korzystania z nich. (…)

W poszukiwaniu miejsca na ulokowanie kolekcji i księgozbioru,
Leon zainteresował się stojącymi jeszcze, ale nieużytkowanymi
zabudowaniami dawnej siedziby w Piłatowie. Budynki gospodarcze
w obejściu nie nadawały się do użytku, ale stary, murowany dom miesz-
kalny doskonale odpowiadał realizacji zamierzonego celu. Wy-
remontowany i odświeżony, pomieścił w swoich wnętrzach stale
powiększaną bibliotekę, zbiór map, atlasów oraz kolekcjonerskie
zbiory monet polskich i medali. Położony w pewnym oddaleniu od
pałacu i zabudowań mieszkalnych, zapewniał spokój i ciszę po-
trzebną lekturze i pasji kolekcjonerskiej. W późniejszym czasie do bu-
dynku biblioteki doprowadzono prąd, instalując wewnątrz i na zew-
nątrz oświetlenie.



Być może w opisywanym budynku gromadzone były czaso-
pisma a książki w obiekcie zbudowanym opodal.

Ks. Ignacy Polkowski w lubostrońskiej bibliotece znalazł
dogodne warunki do pracy naukowej. Podjął tu badania dziejów 
Polski, skupiwszy się na średniowieczu i Odrodzeniu. Badał
m.in. dzieje posiadłości Skórzewskich: w  opublikował
Historyę majętności łabiszyńskiej od roku - . W datowanej
na  marca  r. przedmowie do opracowania pisał:
Porządkując przed kilku laty naukowe Lubostrońskie zbiory, a z kolei
i archiwum miejscowe liczące z górą  dokumentów i autografów, 
familijnych po większej części, zadałem sobie pracę, i z archiwalnych 
dokumentów ułożyłem krótką historyą majętności Łabiszyńskiej.

Ponieważ w roku bieżącym  piąte kończy się stulecie jak
majątek Łabiszyn ma wyśledzonych w nieprzerwanym szeregu
dziedziców, krótką tę monografi ą jako pięćsetletni upominek drukiem 
ogłaszam. 

Podobną historyą może mieć każda większa majętność, każda
wieś i dziedzictwo każde, więc przykład mój może zachęci niejednego
i poszpera w aktach i archiwum swojem i podobną tej skreśli mono-
grafi ą, a gdy z tak pojedynczych monografi i kiedyś całość się złoży,
piękny to a źródłowy pozostanie materiał do historii ziemi naszej,
którą niebaczni frymarczą, którą nieoględni sami usuwają z pod nóg
swoich i w obce oddają ręce.

Uczonego przede wszystkim zajmowała problematyka ko-
pernikowska. Już w  r. wystąpił z projektem uczczenia urodzin 
Mikołaja Kopernika w  r. Powołany został komitet organizu-
jący obchody . rocznicy urodzin wielkiego astronoma. Ko-
mitet, w którego pracach uczestniczył Karol Libelt, prezes poz-
nańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, postanowił że  lutego

 r. zostanie opublikowany życiorys Mikołaja Kopernika, album
oraz że zostanie zorganizowana jubileuszowa uroczystość. 

Wprawdzie komitet ogłosił konkurs na napisanie życiorysu
Mikołaja Kopernika, zadania tego podjął się ks. Ignacy Polkowski.
W  r. ukazał się jego autorstwa Żywot Mikołaja Kopernika.



Strona tytułowa Historyi majętności Łabiszyńskiej z dedykacją
i autografem ks. Ignacego Polkowskiego



Strona tytułowa książki z lubostrońskiej biblioteki
sygnowana pieczęcią Leona Skórzewskiego.



Było to dzieło ogromne – pisał w numerze /  Uranii Przemysław
Rybka – i nie mające do tej pory równego sobie. Napisane rzeczowo
i obszernie na podstawie bogatego materiału ujmowało wszechstron-
nie zarówno biografi ę, jak i działalność fromborskiego astronoma.
Myślą przewodnią było wykazanie polskości nie tylko Kopernika, ale
i jego rodziny oraz regionu.

Ukazało się Album wydane staraniem Towarzystwa Przyjaciół
Nauk w Poznaniu w czterechsetną rocznicę urodzin Mikołaja Koper-
nika. Ks. Ignacy Polkowski był autorem lub współautorem albumu,
na pewno – pisze Przemysław Rybka – spod jego pióra wyszło
objaśnienie do znajdującej się na wstępie kantaty Deotymy (Jadwiga 
Łuszczewska, - ) oraz do ilustracji zamieszczonych w albumie, 
będącym wielkiej urody dziełem edytorskim.

Ks. Ignacy Polkowski opracował trzytomowe Kopernikijana
czyli materyały do pism i życia Mikołaja Kopernika. Dwa pierwsze
tomy zostały wydane w  r, trzeci dwa lata później.

Kopernikijana zawierają pisma Mikołaja Kopernika, życiorysy 
astronoma, wykaz edycji De Revolu  onibus orbium coeles  um, 
przedmowy do jego dzieł, artykuły o tematyce kopernikowskiej.
Pośród tekstów ks. Ignacego Polkowskiego zwraca uwagę za-
mieszczony w tomie trzecim, opublikowany osobno rok wcześ-
niej, artykuł Czy system planetarny Kopernika zgadza się z Pismem 
Świętym.

Podczas uroczystości jubileuszowych w Toruniu  lutego  r.
ks. Ignacy Polkowski wygłosił referat o Mikołaju Koperniku. Pod-
kreślał polskość wielkiego astronoma, co miało duże znaczenie
w okresie Kulturkampfu. W związku z obchodami rocznicowymi
była prezentowana wystawa; eksponowano m.in. pierwsze wydanie
De Revolu  onibus, listy Kopernika, jego portrety. 

Pamiątkowy głaz w lubostrońskim parku upamiętnia wybitnego 
Polaka, zasłużonego dla naszego regionu i kraju, historyka, który
w Lubostroniu znalazł możliwość podjęcia prac badawczych. Głaz
kieruje przede wszystkim jego dokonaniom jako kopernikanisty,
ale też kieruje uwagę ku bibliotece Skórzewskich.



Z przebogatego księgozbioru niewiele ocalało. Jak podaje Ry-
szard Nowicki w artykule Fragment biblioteki rodowej i ordynackiej 
Skórzewskich w Bibliotece Raczyńskich opublikowanym w Bibliotece
nr / , Zygmunt Skórzewski w latach -  przekazał
Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu w depozyt kilkanaście tysięcy
tomów i kilka tysięcy zeszytów czasopism. Znaczna część de-
pozytu spłonęła w pożarze w  roku.

Gospodarze dóbr w Czerniejewie i Lubostroniu po wybuchu dru-
giej wojny światowej musieli opuścić swoje posiadłości natychmiast 
po wkroczeniu wojska okupanta. Pozostawiony majątek uległ roz-
proszeniu i zniszczeniu. Mieszkańcy Lubostronia zapamiętali stosy 
książek płonących na klombie przed pałacem w  r. 

Odbudowany budynek, będący zapewne lubostrońską biblioteką,
nazywany „domkiem myśliwskim”. Fot. Jerzy Rochowiak



Jak podaje Ryszard Nowicki w artykule Ślady zbiorów
Skórzewskich w Australii opublikowanym w numerze - /  kwar-
talnika Cenne, bezcenne, utracone, mieszkający od  r. w Australii
Leon Skorzewski (syn Leontyny z Radziwiłłów i Zygmunta Skórzews-
kiego, ostatniego właściciela Lubostronia), prócz nielicznych pamiątek, 
zachował z rodowych zbiorów jedną książkę: wydane w  r. 
Pałace wiejskie i dwory z czasów saskich, Stanisława Augusta i Księstwa 
Warszawskiego w województwie Poznańskiem na podstawie podróży 
odbytej w lipcu  roku Tadeusza Stryjeńskiego; na okładce znaj-
duje się zdjęcie pałacu Skórzewskich w Czerniejewie.

W Pałacu Lubostroń dyrektor Andrzej Budziak przechowuje nie-
liczne książki i dokumenty sygnowane pieczęcią Leona Skórzewskiego.

Niezmiennie zachwycają pałac i park w Lubostroniu. Nietrudno 
wskazać wpływ lubostrońskiej biblioteki na ich kształtowanie. W zbio-
rach biblioteki Marianny Skórzewskiej – piszą Maciej Świątkowski
i Katarzyna Balik w książce Lubostroń. Historia ogrodu i parku
w majętności hrabiów Skórzewskich – zwiezionych z Berlina do Margo-
nina, znajdowało się wiele dzieł stanowiących fi lozofi czną pod-
budowę rodzącego się w połowie XVIII wieku nowego stylu w archi-
tekturze i sztuce ogrodów. Były tu dzieła Rousseau, Pope`a i Miltona,
traktat Blondela.

Fryderyk, po przewiezieniu zbiorów do Lubostronia, bibliotekę zna-
cznie powiększył, przywożąc z podróży do Anglii współczesne traktaty
o architekturze i ogrodach. Tak trafi ło do Lubostronia dzieło
C.C.L. Hirschfelda Teorie de L`art des Jardins oraz J. Soane`a Col-
lec  ons of the Design of Architecture z  roku, stanowiące pew-
nego rodzaju traktat o adaptacji wzoru architektury Palladia w Anglii 
i podający plany budowli powstających na tych klasycznych wzorach, 
stanowiący być może wskazówkę do wyboru stylu architektury i kształtu 
ogrodu. 

Zwiedzając pałac i park w Lubostroniu, zachwycając się pięknem
i tym, że obiekty architektury i ich otoczenie są żywym organizmem,
warto przy pamiątkowym głazie wspomnieć, że w posiadłości
Skórzewskich przez półtora wieku rozwijało się życie umysłowe, 



artystyczne. Wśród dóbr, które przepadły po wojnie są nie tylko 
rękopisy i druki, ale i dzieła sztuki. Do świetności miejsca od ponad 
ćwierćwiecza w oczywisty sposób nawiązują działania instytucji
kultury Pałac Lubostroń. 

Miejsce, w którym mógł stać budynek biblioteczny; w głębi „domek myśliwski”
Fot. Jerzy Rochowiak



Kamil Hoff mann: W potocznym rozumieniu słowo arteterapia jest 
często nadużywane, dlatego musimy zacząć od defi nicji… Czym
jest arteterapia?

Jagna Mazur: Istnieje wiele defi nicji arteterapii, ponieważ jest
to pojęcie niejednoznaczne. Obecnie termin ten jest stosowany
w ujęciu węższym – jako terapia przy udziale sztuk plastycznych
oraz w ujęciu szerszym – jako terapia z wykorzystaniem różnych
dziedzin sztuki: plastyki, muzyki, teatru, tańca, poezji, fi lmu, literatury, 
zabawy, hodowli roślin, kontaktu z naturą.

Najprościej mówiąc, arteterapia to terapia sztuką, gdzie sztuka 
stanowi medium, sposób komunikacji z otoczeniem. Arteterapię
można podzielić na subdyscypliny: muzykoterapię, choreoterapię
(czyli terapię tańcem), biblioterapię (czyli terapię związaną
z literaturą), terapię teatrem i dramoterapię oraz terapię z udzia-
łem sztuk wizualnych: rysunku, malarstwa grafi ki czy rzeźby.
Poszczególne subdyscypliny mogą się ze sobą łączyć lub można 
realizować arteterapię tylko w jednej z nich. Wiele też zależy
od miejsca, w którym arteterapia jest prowadzona, specyfi ki danego 
ośrodka, od podejścia terapeuty i od potrzeb odbiorcy.

Wyróżnia się jeszcze jeden podział: na arteterapię dyrektywną 
i niedyrektywną. Dyrektywna, czyli kierowana polega na tym, że 

TERAPIA SZTUKĄ  W POSZUKIWANIU
PORTRETU WEWNĘTRZNEGO

\\ Z Jagną Mazur, pedagożką i arteterapeutką 
rozmawia Kamil Hoff mann



uczestnicy (grupa lub pojedyncza osoba), realizują określone przez 
terapeutę zadania, które następnie omawia się, podsumowuje
i analizuje. Z kolei w terapii niedyrektywnej prowadzący jest obecny, 
dostępny cały czas, ale nic nie narzuca. Uczestnicy mogą swobodnie 
wybierać formę działalności, żeby wyrazić siebie przez obraz, muzykę, 
ruch czy inną formę twórczości. 

Czy jest to bardziej forma „leczenia duszy”, czy można również 
prowadzić arteterapię u osób, które mają np. kłopoty z poruszaniem 
się?

Arteterapia jest przeznaczona dla każdego, zarówno dla osób
z problemami natury psychicznej, dla osób niepełnosprawnych
oraz osób, które nie borykają się z żadnymi problemami, a uprawianie 
sztuki stanowi dla nich formę samorozwoju. Wszystkie działania
muszą być jednak indywidualnie dostosowane do danej osoby,
w zależności od tego, jaki cel chcemy osiągnąć. W arteterapii
nie ma ograniczeń wiekowych, nie ma znaczenia talent artystyczny, 
ani wiedza o sztuce, ekspresja twórcza jest oparta na intuicji
i spontaniczności.

Arteterapię prowadzi się grupowo, czy można też indywidualnie?
Arteterapia może być prowadzona indywidualnie lub grupowo,

to zależy od danej jednostki i celu, jaki chcemy osiągnąć. W nie-
których przypadkach praca w grupie nie jest wskazana – przy-
kładem są osoby wycofane społecznie, autystyczne, agresywne itp., 
potrzebują one indywidualnego podejścia.

Czy można jednoznacznie powiedzieć, że dany problem
lepiej rozwiązuje np. muzykoterapia, inny choreoterapia,
a jeszcze inny terapia z wykorzystaniem sztuk wizualnych?

Nie, nie można tego jednoznacznie stwierdzić. Forma działania 
musi być dostosowana do każdej osoby indywidualnie. Jednym
nie odpowiadają sztuki wizualne, natomiast bardzo chętnie 
wyrażają się poprzez muzykę czy ruch. Inni nie czują się



dobrze w formach ruchowych, teatralnych, ale uwielbiają
rysować i malować. Arteterapeuta powinien więc mieć sze-
roki wachlarz działań, być elastyczny i w razie potrzeby zmie-
niać, modyfi kować formy pracy oraz dostosowywać je do danego 
problemu.

Czy są jakieś wskazania do arteterapii, gdzie ona może być 
szczególnie korzystna?

Jak już wcześniej wspomniałam, arteterapia jest przeznaczona
dla wszystkich, jednak nie możemy zakładać, że pomoże absolutnie 
każdemu. Arteterapia bardzo korzystnie wpływa na osoby mające 
problemy w komunikacji z otoczeniem. Mam tu na myśli osoby 
psychicznie chore, niepełnosprawne, autystyczne, osoby, które
z różnych powodów są pozbawione komunikacji werbalnej, o-
soby z demencją, osoby nieśmiałe, z problemami w kon-
taktach społecznych. Swobodna ekspresja twórcza, wyrażana
w tańcu, malarstwie, rysunku, rzeźbie czy muzyce, pomaga
komunikować się z innymi, dokonać wglądu we własne pro-
blemy, umożliwia odreagowywanie silnych przeżyć emocjonalnych 
i stresu, wpływa na poprawę kondycji psychicznej, fi zycznej
oraz społecznej. Dodatkowo u osób niepełnosprawnych i dzieci 
arteterapia jest ściśle związana ze stymulacją sensoryczną,
czyli wielozmysłową – poprzez dotyk, smak, zapach, słuch i wzrok.

Odchodząc nieco od tematu, czy pracując z dziećmi dostrzega Pani 
wpływ technologii na ich rozwój, na zmiany w funkcjonowaniu?

Niestety tak. Rozwój technologii sprawia, że dzieci mają
wszystko podane na tacy, nie muszą podejmować żadnego wysiłku 
intelektualnego, co sprawia, że stają się coraz mniej kreatywne,
nie potrafi ą myśleć symbolicznie. Już nawet roczne dzieci potrafi ą 
obsługiwać smar  ona i tablet. Poza tym wszechobecna techno-
logia niekorzystnie wpływa to na rozwój fi zyczny i społeczny
dzieci. Takie czasy…



Czy to zanurzenie w rzeczywistości wirtualnej wpływa
na wrażliwość sensoryczną? Czy współczesne dzieci są mniej
wrażliwe na różnorodną fakturę, na zapachy?

Komputer, telewizor czy tablet tworzą barierę oddzielającą
dziecko od bodźców sensorycznych, płynących z zewnątrz. Dziecko 
całkowicie zanurzone w wirtualnym świecie nie czuje np. zapachu 
deszczu i kwiatów w ogródku, ciepła promieni słonecznych, 
faktury dywanu pod nogami, nie słyszy tykającego zegara. Ale to
nie tylko wina galopującego rozwoju nowoczesnych techno-
logii, współczesne dzieci ogólnie są przeładowane różnymi
bodźcami, które zaburzają ich harmonijny rozwój. Spójrzmy
na przykład na zabawki, które jednocześnie świecą, grają, wibrują
i ruszają się.

Jakie mogą być tego konsekwencje?
Z jednej strony brak bodźców, z drugiej strony ich nadmiar, 

powoduje, że coraz więcej dzieci ma problemy natury sensorycznej 
i musi być odpowiednio stymulowana, np. poprzez różnego rodzaju 
masaże, dociskanie, zawijanie w koc, bujanie, kręcenie, chodzenie
po równoważni itd. Na co dzień w pracy z dziećmi wykorzystuję
właśnie elementy integracji sensorycznej oraz stymulację wielo-
zmysłową i obserwuję pozytywne rezultaty.

Dziękuję za rozmowę.

Jagna Mazur – absolwentka Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK
w Toruniu. Ukończyła podyplomowy kurs arteterapii w Polskim
Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. Od lat pracuje z dziećmi w wieku
od pół roku do  lat jako pedagog, nauczycielka, animatorka, opiekunka 
i masażystka. Prowadziła zajęcia z elementami arteterapii oraz warsztaty 
artystyczne dla dzieci i młodzieży według własnego scenariusza. Obecnie 
realizuje się w pracy z niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą, prowadząc 
terapię ręki z elementami sensoplastyki, zabawy sensoryczne.



Warsztaty

 Warsztaty E-trening prezentacji i wystąpień przed kamerą
 w ramach projektu Kadra kultury on-line;  i  września

Więcej swobody przed kamerą

W ramach realizowanego przez WOAK projektu Kadra kultury
on-line we wrześniu odbędą się warsztaty E-trening prezentacji
i wystąpień przed kamerą, które poprowadzi Mariusz Kluszczyński.
Projekt Kadra kultury on-line dofi nansowano ze środków Naro-
dowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Udział
w warsztatach jest bezpłatny.

Zajęcia prowadzone są metodami zdalnymi za pośrednictwem 
darmowych narzędzi internetowych. Uczestnicy warsztatów nauczą
się przygotowywać profesjonalne i atrakcyjne z perspektywy od-
biorców pla  orm internetowych nagrania własnych wypowiedzi. 
Program zajęć obejmuje zasady skutecznej prezentacji: zarówno
w sferze merytorycznej (fakty, dane i liczby), jak i emocjonalnej
(sposób przekazywania treści, osobowość); zasady konstrukcji wy-
powiedzi medialnych (unikanie chaosu i przypadkowości) oraz techniki 
kreowania wizerunku, które czynią przekaz bardziej przekonującym 
i autentycznym. Prowadzący udzieli praktycznych rad dotyczących 
przygotowania do zaprezentowania się przed kamerą: doboru ubioru 
oraz wyboru otoczenie dla nagrania, czyli czego kamera nie lubi.



Uczestnicy warsztatów otrzymają również zadanie domowe – 
nagranie -sekundowego wystąpienia na zadany temat i przesłanie 
do prowadzącego. Każdy może liczyć na indywidualną informację 
zwrotną dotyczącą mocnych stron oraz obszarów, które warto jeszcze 
dopracować, poprawić. W ten sposób uczestnicy wzmocnią swoją 
samoświadomość zachowania przed kamerą. Samoświadomość ta
w ostatnim czasie stała się szczególnie przydatna, gdyż dzien-
nikarze często proszą o samodzielne nagranie własnych wypowiedzi, 
tzw. „setek” wykorzystywanych następnie w gotowych materiałach.

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.

Zapisy przyjmowane są za pośrednictwem formularza na stronie 
internetowej WOAK. Pomimo formy zdalnej, prowadzący pragnie 
zachować interaktywny charakter swoich warsztatów, toteż liczba 
uczestników jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 Warsztaty Budowanie zespołu i praca z grupą (nie tylko teatralną);
 -  września

Droga do integracji zespołu

Jednym z etapów budowania amatorskiego zespołu teatralnego 
jest integracja grupy. Element ten ma szczególne znacznie w przy-
padku zespołów dziecięcych i młodzieżowych. Wojewódzki Ośrodek 
Animacji Kultury w Toruniu organizuje w dniach -  września 
warsztaty Budowanie zespołu i praca z grupą (nie tylko teatralną), które 
poprowadzi Agnieszka Zakrzewska. Adresatami szkolenia są zarówno 
instruktorzy i animatorzy kultury, jak i wszystkie osoby pracujące
z grupą: nauczyciele, wychowawcy świetlic środowiskowych, liderzy 



grup i zespołów teatralnych oraz wszystkie osoby zainteresowane 
teatrem: dorośli oraz młodzież powyżej  roku życia.

Jak zapewnia Agnieszka Zakrzewska: …zajęcia są prowadzone
w formie ćwiczeń o charakterze warsztatowym, polegają na doświad-
czaniu – realizowaniu przykładowych ćwiczeń i zadań służących integracji 
grupy czy zespołu. Uczestnicy warsztatów nauczą się korzystać z róż-
nych środków, m.in.: rekwizytów, materiałów do kolorowania i ryso-
wania czy zabaw w grupie. Prowadząca podzieli się swoim doświad-
czeniem w korzystaniu z wyjątkowo skutecznej metody Team buildingu, 
omówi kolejne moduły: wprowadzenie w budowanie zespołu oraz 
ćwiczenia, zabawy i zadania integrujące.

Zajęcia poprowadzi Agnieszka Zakrzewska – pedagog teatru, 
animatorka kultury, instruktorka teatralna. Jako specjalistka ds. teatru
WOAK realizuje wiele warsztatów teatralnych i teatralno- plastycznych 
we współpracy z różnymi instytucjami kultury i placówkami oświato-
wymi z regionu dla różnych grup wiekowych. Ukończyła peda-
gogikę teatru – studia współprowadzone przez Instytut Teatralny
im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytut Kultury Polskiej Uni-
wersytetu 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.

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

Kolejne warsztaty i szkolenia:

 -  października – warsztaty Pedagogika zabawy w pracy
z dziećmi i młodzieżą, zajęcia prowadzi Alicja Usowicz, cena  zł,
termin zgłoszeń:  października

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



 -  października – warsztaty E  uda teatralna – od pomysłu
do realizacji, zajęcia prowadzi Agnieszka Zakrzewska, cena  zł,
termin zgłoszeń:  października

Konkursy

 Ciekawość – wirtualna pokonkursowa wystawa fotografi i

Wirtualna ekspozycja Ciekawości

Rozstrzygnięty został konkurs fotografi czny Ciekawość organizo-
wany w ramach Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej 
Regionu KATAR Fotografi a. Najciekawsze zdjęcia nadesłane na konkurs 
– w tym prace laureatek – można oglądać na stronie internetowej 
WOAK. Podobnie jak wiele innych przedsięwzięć kulturalnych
w tym roku, również pokonkursowa wystawa fotografi czna
Ciekawość prezentowana jest wyłącznie w przestrzeni wirtualnej.

Laureatką pierwszego miejsca została Małgorzata Justa. Nagrody 
KATAR Fotografi a otrzymały również: Zofi a Nocna i Marianna Piąt-
kowska (ex aequo II miejsce), Daria Stankiewicz i Aleksandra Pojawis 
(ex aequo III miejsce). Przyznano także pięć wyróżnień: Krzysztofowi 
Gałązce, Piotrowi Gutkowskiemu, Annie Kiszkowiak, Małgorzacie
Mazur i Agacie Zając. 

Chociaż wystawa jest bardzo różnorodna zarówno pod wzglę-
dem ujęcia tematu, jak i podejścia do formalnego aspektu fotografi i 
artystycznej, trudno oprzeć się wrażeniu, iż wielu autorów za 
podstawowy aspekt ciekawości uznało umiejętność patrzenia. 
Wielokrotnie na zdjęciach pokazane są oczy: zaciekawione, czujnie 
wpatrzone, skupiające się na obserwowanym obrazie, który niekiedy 
znajduje się też poza kadrem. Równocześnie liczne zdjęcia zamiast 
pokazywać świat, częściowo go ukrywają: w cieniu albo poza
kadrem. W tych fotografi ach ciekawość staje się zadaniem dla widza, 
swego rodzaju oczekiwaniem wobec odbiorcy, które formułują autorzy. 



Takie zdjęcia – obrazy niejednoznaczne, raczej sugerujące niż po-
kazujące, takie, w których jest więcej pytań niż odpowiedzi są – być
może nieco przewrotnym, ale na pewno bardzo twórczym
– rozwinięciem hasła Ciekawość i przeniesieniem tematu do wyższy 
poziom, w obszary „metafotografi i”, prac skłaniających do refl eksji
nad istotą tej dziedziny sztuki. W tych pracach ciekawość nie jest
tematem zdjęć, staje się swego rodzaju funkcją – w znaczeniu 
matematycznym – fotografi i, jest elementem relacji łączącej autora
i odbiorcę.

Pełna lista nagrodzonych i wyróżnionych autorów dostępna jest
w opisie wystawy. On-line publikowany jest również katalog
tegorocznej wystawy – w serwisie issuu oraz jako plik pdf
wysokiej jakości z możliwością pobrania.


