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Z powodu 
pandemii koronawiru-
sa w spotkaniach w na- 
szych placówkach może 

uczestniczyć ograniczona liczba osób, toteż wybieramy formę online 
lub bezpośredniego udziału w zdarzeniach (na żywo, twarzą w twarz, 
zwykle w maseczkach) bądź też łączymy obie formy. 

W Domu Kultury w Strzelnie 12 września odbyła się inaugura- 
cja Europejskich Dni Dziedzictwa 2020, które w województwie 
kujawsko-pomorskim koordynuje Kujawsko-Pomorskie Centrum Kul- 
tury w Bydgoszczy. Tegoroczne Dni były organizowane pod hasłem 
Moja droga. W dniach 12-13 i 19-20 września w Aleksandrowie 
Kujawskim, Bydgoszczy, Chełmnie, Grudziądzu, Grucie, Inowrocławiu, 
Kościelcu, Kościelnej Wsi, Kruszwicy, Lubostroniu, Mileszewach, Mo- 
gilnie, Pile-Młynie, Sępólnie Krajeńskim, Sicienku, Solcu Kujawskim, 
Strzelnie, Toruniu, Wąbrzeźnie, Wielkiej Nieszawce i Włocławku od- 
bywały się przeglądy, konkursy, wystawy, wykłady, spotkania, gry 
miejskie, warsztaty, biesiady, pokazy, wycieczki. W większości 
przedsięwzięć uczestniczyło ograniczone liczebnie grono osób, nie- 
które były realizowane online. 

Podczas uroczystości w strzeleńskim Domu Kultury wykład 
Droga miast do nowoczesności na przykładzie Strzelna wygłosił Ja- 
cek Sech z Polskiego Towarzystwa Historycznego. Wystąpił chór 

SZANOWNI CZYTELNICY!



6

Harmonia działający w Domu Kultury w Strzelnie. Wręczone zostały 
nagrody laureatom VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Foto- 
graficznego Portret z kujawsko–pomorskim zabytkiem w tle. Za-
prezentowany został piąty przewodnik z serii Kierunek Kujawsko- 
-Pomorskie przedstawiający Pomniki historii w województwie 
kujawsko-pomorskim. Jeden z Pomników historii – zespół daw- 
nego klasztoru Norbertanek – mogli zwiedzać z przewodni- 
kiem uczestnicy strzeleńskiej inauguracji Europejskich Dni Dzie- 
dzictwa w naszym regionie. 

Częściowo z bezpośrednim udziałem artystów, częściowo 
z uczestnictwem zdalnym odbywał się w Skłudzewie Plener 
Przestrzeń przyrody – ci twórcy, którzy nie przyjechali do Skłu- 
dzewa pracowali w swoich miejscach zamieszkania i przesłali swoje 
dzieła do Fundacji Piękniejszego Świata. W salonie wystawowym 
w Bibliotece i Centrum Kultury w Łubiance pokazała swoje foto- 
grafie Małgorzata Mazur – można je było oglądać z zachowaniem 
rygorów sanitarnych, podobnie jak tkaniny eksponowane w Muze- 
um Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy i obrazy 
w Domu Artysty i w Muzeum Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

Kamil Hoffmann
Jerzy Rochowiak    
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MALARSKI INOWROCŁAW

// Jerzy Rochowiak

Latem 
w Inowrocławiu była prezentowana 
wystawa Malarski Inowrocław: w Domu 
Artysty w lipcu i w Muzeum im. Jana 

Kasprowicza od lipca do ostatnich dni sierpnia. Eksponowane były ob-
razy w różnych technikach malarskich, rysunki i fotografie. Ich autorzy 
ujmowali miasto w panoramach, zbliżeniach i detalach. Pokazywali uli-
ce, kościoły, kamienice oraz przyrodę. Uzupełnieniem obrazów uczest-
ników pleneru i twórców z nimi zaprzyjaźnionych były eksponowane w 
Muzeum obrazy Romana Chamskiego, Mariana Kokoszyńskiego i Le-
onarda Pyszkowskiego oraz – z muzealnej kolekcji – artystów już nieży-
jących, m.in. Emilii Szarzyńskiej, Franciszka Cholewczyńskiego, Henryka 
Czamana i Stanisława Łuczaka. 

Tak zakomponowana ekspozycja dawała różnostronny pejzaż miasta 
i jego okolic. Pozwalała spojrzeć w przeszłość, odkrywała zakątki, które 
warto poznawać.  

Rzecz jasna, charakterystyczne dla Inowrocławia były przedstawie-
nia architektury. Uczestnicy pleneru i ich przyjaciele dołączyli do twór-
ców, którzy malarsko udokumentowali dawny Inowrocław. Historyczny 
jest – nie tylko dlatego, że najstarszy na wystawie: z 1894 r., ale i dla-
tego, że pokazuje średniowieczny gród – gwasz mało znanego malarza 
H. Nitscha. Artysta pokazał panoramę miasta: mury, fosę, bramy, zabu-
dowania, wśród nich zamek, wieżę ratuszową, kościół Ojców Francisz-
kanów. Panoramę Inowrocławia sprzed stuleci malowała w 1986 r. Łucja 
Warpińska. Panoramę miasta sprzed kilku dekad przedstawiali: 
w 1977  r. Andrzej Stypułkowski, w 1984 r. i w 1985 r. Roman Chamski. 



8

Obraz Leonarda Franciszka Berendta

W ujęciu panoramicznym malował Inowrocław Marcin Fołda. Zarysy  
miasta są widoczne z oddali, w chmury wbija się wieża kościoła Zwiastowa- 
nia Najświętszej Maryi Pannie. Na pierwszym planie widać łąkę, krzewy, 
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drzewa. Na drugim obrazie artysta przedstawił rzekę, wzdłuż której 
biegnie dróżka. Po bokach zielenią się pola i łąki, zarośla, korony drzew. 
Pierwszy obraz był utrzymany w raczej ciemnej tonacji, drugi jaśniejszej. 
Zestawione obok siebie, płótna Marcina Fołdy zaznaczały nierozdziel-
ność inowrocławskiej architektury i przyrody. 

Marta Wilk-Wierzbińska w szerokim malarskim kadrze przedstawi-
ła ulicę, na której – przed dziesięcioleciami – zatrzymał się tramwaj. I uli-
ca, i kamienice są kolorowe; w prześwicie na tle jasnoniebieskiego nieba 
zielenieje kępa krzewów. Autorka wyobraziła sobie miasto, gdy miesz-
kańcy nosili surduty, meloniki i podpierali się laskami. Bimbę na inowro-
cławskich ulicach malował Sławomir Pietrzykowski. 

Jako historyczne można określić obrazy Stanisława  Łuczaka 
z  1974  r.: Targowisko i Motyw z Targowiska zimą, a także jego Fragment 
dawnego Inowrocławia zimą. Ulica Krótka z 1964 r. 

Spojrzeniem artysty na świątynie zaciekawiały obrazy Henryka Cza-
mana: Kościół św. Józefa w Inowrocławiu z 1945 r., Zabytkowa Fara w Ino-
wrocławiu z 1965 r. Ważne są walory dokumentacyjne Kościoła „Ruina” 
tego artysty – to przedstawienie zabytku przed remontem. Kościół „Ru-
ina” malował w 1969 r. Józef Stanisław Broszkiewicz. Kościół św. Mikoła-
ja w Inowrocławiu malował w 1921 r. J. Wegner. 

Jerzy Szczęsny rysował kościół Zwiastowania Maryi Pannie. Wy-
rzeźbione w kamieniach, wmurowane w ściany tej romańskiej świątyni 
tajemnicze płaskorzeźby przedstawiające ludzkie maski namalowała 
Ilona Gawrońska. Są ekspresyjne, ale dzięki łagodnej kolorystyce, zdo-
minowanej przez szarości i brązy, jakby wyzbyte z grozy, oswojone przez 
wyobraźnię.  

Sympatyczne były przedstawienia dziewczyny stojącej na ulicy i  ra-
jącej na skrzypcach oraz dwóch chłopców siedzących i grających na 
wiolonczelach. Zatrzymywał się przy nich Cezary Zabłotny. Bajkowe 
się zdaje miasto na obrazie Weroniki Kaliskiej: kamienice, puste ulice, 
ławeczka… 

Adam Wierzbicki nawiązując do stylistyki Nikifora, namalował 
w 2010 r. Synagogę przy ul. Solankowej. Kopię obrazu Cmentarz Żydowski 
wykonał Cezary Zabłotny. 
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Odrębne były rysunek Stanisława Łuczaka z 1974 r. Nowe osiedle w 
Inowrocławiu, jego obraz Budowa Liceum Ekonomicznego i SP nr 15 w Ino-
wrocławiu, rysunek Mariana Kokoszyńskiego z 1965 r. Białe Morze Ino – 
Mątwy, rysunek Emilii Szarzyńskiej z 1955 r. Inowrocławskie Zakłady So-
dowe. To widoki miasta, które było i jest nie tylko zespołem zabytków 
i uzdrowiskiem. 

Zwracał uwagę obraz Ilony Gawrońskiej: spojrzenie w pogodny 
dzień na ulicę Królowej Jadwigi: na budynek poczty, szachulcową kamie-
niczkę, hotel Bast i budynki w głębi. Ta ulica przyciągnęła uwagę Urszuli 
Trawińskiej i Cezarego Zabłotnego. 

Detale z ulicy Królowej Jadwigi fotografowała Joanna Smolak. Dorota 
Strzelecka i Dariusz Cydejko w powiększenia starych pocztówek wkom-
ponowali elementy dzisiejszego Inowrocławia, pokazując, iż w mieście 
współistnieją, przenikają się: dziś i wczoraj. 

Obraz Agnieszki Rydlewskiej
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Obraz Ilony Gawrońskiej

Agnieszka Ryd- 
lewska na kilku- 
elementowym obrazie 
pokazała i budynek, 
i  brukowaną ulicę… 
Ulicę w deszczu malo-
wała Marlena Wróbel. 

Joanna Augustyn 
malując fragment mu- 
ru z drzewem za nim, 
Leszek Sieracki malu- 
jąc kamieniczkę z drze-
wem na drugim planie, 
oddawali nastrój za-
kątków skrytych przed 
śpiesznymi przechod-
niami. 

Leonard Franci-
szek Berendt pokazał 
fragmenty budynku 
w  jasnym i pogodnym  
impresyjnym spojrzeniu 
oraz złączone ciemno- 
brązowe wysokie i wąs- 
kie kamienice na tle 
ciemnoniebieskiego 
nieba. Motywy jakby 
połączył, malując czer-
wone cegły ciągnące 
się na otynkowanej sza-
rawej powierzchni, jak płyty na drodze. 

W stronę Parku Solankowego kierował się w 1972 r. Stanisław Łu-
czak, malując Motyw z ul. Solankowej. Nastrój kurortu oddał Józef Stani-
sław Broszkiewicz na płótnie Inowrocław – Zdrój z 1969 r. 
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Obraz Marleny Wróbel

Sławomir Pietrzykowski szerokokątnym obiektywem fotografował 
tężnie: oświetlone na tle gwiaździstego nieba, odbijają się w rozsre-
brzonej wodzie stawu. Artysta skierował też obiektyw ku plenerowej 
rzeźbie pawia w parku solankowym, fotografował również motyla. 
Zdjęcie motyla zostało wykonane w Inowrocławiu, ale… mogłoby 
być zrobione w  wielu innych miejscach. To samo można powie- 
dzieć o makach, które malowała Urszula Trawińska, o kępie trzcin na 
tle rozlewiska, którą przedstawiła Joanna Augustyn, o kaczkach, któ- 
rym przypatrywała się Marlena Wróbel, o chmurach, które malowała 
Ilona Gawrońska.
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W Parku Solankowym inspirujące tematy znajdowali Marcin Stęp-
niowski, Dariusz Cydejko. Charakterystyczne dla uzdrowiska były Złote 
dywany mniszka lekarskiego w parku Solankowym Sławomira Pietrzykow-
skiego. 

Przy Stawie w Solankach postawiły sztalugi Milena Bednarska 
i Urszula Trawińska. Solankowy stawek przedstawił Jerzy Szczęsny. 
Jego Widok nad kanałem Noteckim – rosnące na brzegach i od- 
bijające się w wodzie drzewa, rozciągające się szeroko łąki – to pej- 
zaż z okolic miasta. Marcin Fołda w malarskiej impresji ujął Noteć 
o świcie od strony Mątew, Widok na Kościelec od stronu „górki” Mątwy. 

Obraz Urszuli Trawińskiej
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Weronika Kaliska namalowała ścieżkę biegnącą od rozwidlenia 
ku horyzontowi; po bokach zielenieją trawy, barwią się drzewa. 
Zimową drogę malował w 1934 r. Franciszek Cholewczyński. 

Liczne przedstawienia przyrody na wystawie Malarski Inowrocław 
można uznać za wskazanie istotnej cechy miasta. 

Oczywiście, na wystawie znalazło się znacznie więcej obrazów w róż- 
nych technikach malarskich, rysunków, grafik, fotografii, aniżeli wskazuję 
w tym tekście. Oczywiście, ekspozycja miała klarowną strukturę. W Do- 
mu Artysty były pokazywane prace uczestników pleneru. W Muzeum 
w trzech salach dzieła były prezentowane w porządku chronologicz- 
nym: od najdawniejszych, znajdujących się w zbiorach placówki, poprzez  
prace twórców z okresu powojennego po obrazy artystów plenerowych. 

Autorzy obrazów prezentowanych na wystawie, pokazując przes- 
trzeń, którą mieli przed oczyma, starali się uchwycić konkret: to, co ich 
zainspirowało twórczo. Naturalnie, malując, przedstawiali siebie: swoją 
stylistykę, swoje upodobania, zainteresowania,  swój warsztat plastyczny. 
Starali się więc zaciekawiać zarówno miejskimi krajobrazami, jak i sobą. 

Zróżnicowana wystawa ukazywała, jak miasto uzewnętrznia się 
w pracach, które można uznać zarówno za typowe dla czasu, w którym 
powstały, jak i reprezentatywne dla autorów… Opowiadała o Ino- 
wrocławiu, który skrywa niejedną tajemnicę…

Podczas wernisażu wystawy 2 lipca koncert skrzypcowy wykonały 
Jadwiga i Urszula Simińskie, w Muzeum im. Jana Kasprowicza z to- 
warzyszeniem gitarzysty Marcina Wójcińskiego śpiewała Izabela Kalita, 
hejnał Inowrocławia wykonał Marek Pieczonka. 

Plener Malarski Inowrocław, finansowany przez Urząd Miasta Inowro- 
cław, zorganizował, we współpracy z Muzeum im. Jana Kasprowicza, Dom 
Artysty, który w centrum miasta przy ul. Solankowej otworzyła przed 
rokiem absolwentka warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych Ilona 
Gawrońska, skupiając wokół przedsięwzięcia liczne grono inowrocławs- 
kich twórców. Odbywają się tu wystawy, spotkania, warsztaty plastyczne. 

Ilona Gawrońska była kuratorką części ekspozycji Malarski Ino- 
wrocław prezentowanej w Domu Artysty, zaś kuratorką ekspozycji 
w Muzeum – również przy ul. Solankowej – była Agnieszka Dzikiewicz. 
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UTKANE ZE WSPOMNIEŃ

// Kamil Hoffmann

We 
wrześniu w siedzibie Fundacji Piękniejszego Świata 
w Skłudzewie prezentowana była poplenerowa 
wystawa Przestrzeń Przyrody. Nieco skromniejsza 

w tym roku ekspozycja obejmowała prace podarowane Kolekcji 
Skłudzewskiej przez plastyków zaproszonych do udziału w przed- 
sięwzięciu. Jak co roku, w plenerze Przestrzeń Przyrody uczestniczyli 
artyści, którzy zajmując się sztuką, są aktywni w sferze edukacji: 
nauczyciele liceów plastycznych, wykładowcy i profesorowie uczelni 
lub wydziałów artystycznych.

Jak piszą organizatorzy: XVII Ogólnopolski Interdyscyplinarny Ple- 
ner Profesjonalistów Przestrzeń Przyrody Skłudzewo 2020 z powodu 
pandemii Covid 19 realizowany jest wariantowo: na miejscu w Skłudze- 
wie lub w miejscu swojego zamieszkania. Konsekwencje roz- 
przestrzeniania się groźnego wirusa wielu artystom pokrzyżowały 
plany, ale oglądając wystawę, można odnieść wrażenie, że stały się 
zarazem źródłem inspiracji i twórczej refleksji nad kondycją 
współczesnego świata. Echa zamknięcia dostrzec można w foto- 
gramach Annanta Singha. Utrzymany w mrocznym – i zarazem 
klaustrofobicznym – nastroju cykl prac łączących monochromatyczną 
fotografię i rysunek tuszem zdają się wyrażać tęsknotę za światem 
na zewnątrz. Grubo zarysowane ramy okienne, nieodparcie kojarzące 
się z kratami, oddzielają obserwatora od połyskującego refleksami 
świata przyrody. Chociaż sytuacja emocjonalna osoby poddanej przy- 
musowemu zamknięciu została zarysowana bardzo sugestywnie, więcej 
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Eugeniusz Molski, Anioł w pejzażu

w pracach Annanta Singha tęsknoty i oczekiwania niż rozczarowania 
i beznadziei. Podobnym tropem zdają się iść Bożena Brzostowska-
Gierada i Stanisław Gierada. Ze wspomnień, reminiscencji wcześ- 
niejszych pobytów w Skłudzewie swój Pejzaż jesienny wywiodła  Bożena 
Brzostowska-Gierada. Emanująca ciepłem, „złotem” polskiej jesieni 
akwarela przywołuje cząstkę nastroju, który towarzyszy niespiesznej 
wędrówce malowniczym skrajem Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. 

Pejzaż górski i mozol- 
nie wspinającego się po 
skalistym zboczu czło- 
wieka widzimy z kolei 
na rysunku Stanisława 
Gierady. Wybitny rzeź- 
biarz, uczestnik wielu 
poprzednich edycji ple- 
neru Przestrzeń Przyrody, 
tym razem nie prze- 
kazał do Kolekcji 
Skłudzewskiej kolejnej 
wariacji opartej na 
formach głazów na- 
rzutowych, ale własną, 
poetycką interpretację 
relacji ludzi z naturą. 
Nagi wspinacz po- 
kazany został przy u- 
życiu subtelnych, obłych 
form, z którymi kon- 
trastują ostro za- 
kończone, poszarpane 
granie. Patrząc na ry- 
sunek Stanisława Gie- 
rady, można odnieść 
wrażenie, że zmagania 
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osoby idącej z mozołem pod górę zestawione zostały z czysto fizycznym 
wysiłkiem rzeźbiarza nadającego kamieniom pożądaną przez siebie 
formę plastyczną.

Wieloznaczną i intrygującą grafikę przedstawiła Klara Stolp. 
Przestrzeń, chociaż abstrakcyjna, kojarzyć się może ze skalistym, 
górskim krajobrazem czy wnętrzem jaskini, ale najsilniej przywołuje 
obraz nieprzebytej dżungli. Kompozycja przepełniona jest dynamicznie 
ułożonymi strukturami, które się przenikają, czasem nawet są splątane. 
Klara Stolp wykreowała świat emanujący życiem, ale zarazem 
nieprzystępny i budzący respekt. Praca wyraża na pewno zachwyt nad 
pięknem przyrody, lecz przypomina też o obowiązku szanowania sił 
natury. Motyw troski o przyrodę Klara Stolp poruszyła także w rysunku 
Na oczach poety umiera świat. Gnieżdżące się w dziupli ptaki zdają się 
rozpaczać po ścięciu sąsiedniego drzewa. Jednak natura nie pozwala 
nam utracić nadziei: z karpy wyrastają już nowe pędy, ścięte drzewo 
się odradza. Piękno przyrody i jej zdolność do ciągłego odradzania 
się afirmuje również Maciej Józefowicz. Akwaforta Korzeń i kamienie 
powstała co prawda jeszcze przed pandemią, ale inspiracją dla autora 
mogły być okolice Skłudzewa i okolic, które odwiedzał wielokrotnie przy 
okazji wcześniejszych edycji pleneru Przestrzeń Przyrody. Abstrakcyjną 
grafikę w technice suchej igły przedstawiła Elżbieta John-Józefowicz. 
Kompozycja, którą tworzą amorficzne formy o wyraźnych przebiegach 
horyzontalnych może również kojarzyć się z krajobrazem. Być może 
również w tej pracy należy doszukiwać się echa wiosennego zamknięcia 
wszystkich nas w domach i związanej z lockdownem tęsknoty za przyrodą, 
otwartą przestrzenią, za światem.

Motyw kamiennych tablic z przykazaniami przywołuje w pracy 
Dekalog Drzewa Alexzander Fraj-Pieniek. Dwa abstrakcyjne obrazy autor 
stworzył na długich odcinkach białej tkaniny, których jeden koniec został 
przycięty – wzorem tablic Mojżeszowych – w półokrąg. To chyba jedyne 
podobieństwo pomiędzy częściami dyptyku. Lewa „tablica” utrzymana 
jest w jaskrawej kolorystyce. Tworzące kompozycję amorficzne 
struktury są bardzo zagęszczone, ekspresyjne i pełne życia. Obraz po 
prawej stronie kontrastuje z tą pierwszą pracą; jest raczej stonowany – 
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utrzymany w tonacji zieleni i szarości. Rozległe, statycznie rozlewające 
się po płaszczyźnie plamy barwne przedzielone są dużymi połaciami 
białej tkaniny podobrazia. Chociaż tak różne, dwa obrazy tworzą spójną  
całość, budując relację, o której starożytni mawiali coniunctio oppositorum  
(jedność przeciwieństw). Dekalog Drzewa pokazuje, że światy przyrody 
(natury) i religii (kultury) są nierozerwalne, łączą się i nawzajem na siebie 
wpływają. W każdej sytuacji istotniejsze i godne uwagi wydają się zatem 
wspólne elementy, a nie to, co odróżnia, wyróżnia, oddziela.

Chociaż tytuł Anioł w pejzażu sugeruje, że obraz Eugeniusza Molskiego,  
mógłby mieć podobną wymowę, to nawet pobieżny ogląd ekspresyjnego  
kolażu kieruje jego odczytanie w zupełnie inną stronę. Postać tytułowego  
Anioła przepełniona jest bólem i cierpieniem. Z centralnie ułożoną 
postacią autor zestawia fragmenty miniaturowych „pejzaży” – którymi 
są symbolicznie przedstawione wspomnienia wojenne. Nad całością 
kompozycji góruje zaś jaskrawoczerwone słońce – wykonana z papieru 
ściernego tarcza do szlifierki. Praca Eugeniusza Molskiego po raz 
kolejny dotyka tematu wojennej martyrologii. Powracając do wydarzeń 
sprzed ośmiu dekad, autor cierpliwie przypomina kolejnym pokoleniom 
o ofiarach tamtych wydarzeń.

Sytuacja modlitwy zainspirowała Monikę Kamińską, autorkę Chwili 
ciszy. Utrzymany w chłodnej tonacji pastel ukazuje nogi klęczącej 
postaci. To niecodzienne ujęcie zwraca uwagę na pomijany często aspekt 
modlitwy czy medytacji. Na pozór niewygodna pozycja ciała przestaje 
przeszkadzać, gdy myśli klęczącej osoby odwracają się od doczesności. 
Centralna kompozycja obrazu podkreśla jej statyczny charakter i spra- 
wia, że cisza staje się widoczna, niemal namacalna. Nic nie rozprasza 
klęczącej postaci, ale zarazem nic nie rozprasza uwagi oglądających, 
gdyż w obrębie całej pracy znalazły się tylko najważniejsze elementy, 
czyniąc ją wyjątkowo ascetyczną.

Modlitwę przywoła również w swoich pracach Danuta Sowińska-
Warmbier. Sugestywna jest szczególnie Modlitwa 2 zdominowana 
przez sugerującą płomienie jaskrawą czerwień. Dostrzec w niej można 
zarówno gorejący krzak, jak żarliwy płomień wiary. Zupełnie inne 
są Rozmyślania nocne. W tej abstrakcyjnej kompozycji na równi 
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odnaleźć można wywołujące bezsenność lęki i pełną zachwytu wizję  
skłudzewskiego parku w nocy. Świadectwem tęsknoty za światem 
wydaje się być obiekt Kazimiery Frymark-Błaszczyk Ziemia. Autorka 
z papier mâché wykonała relief, którego faktura kojarzy się zarówno 
ze świeżo zbronowaną na wiosnę ziemią, jak i z oglądanymi z kosmosu 
skalistymi formacjami. Wieloznaczny tytuł sprawia, że obie wizje wy- 
dają się prawomocne. Na pewno jednak za każdym razem naj- 
istotniejsza jest nie sama forma plastyczna, ale wyrażona w niej tęsknota 
za wolnością, za przestrzenią i nieogarnioną ziemią (lub Ziemią).

Pałac w Skłudzewie i otaczający go park zainspirował Annę Singh, 
uczestniczkę poprzednich edycji pleneru Przestrzeń Przyrody. Podczas u- 
biegłorocznego pobytu powstały plansze składające się na artystyczną 
książkę Field notes. Ukończona praca trafiła w tym roku do Kolekcji 
Skłudzewskiei i była prezentowana we wrześniu na wystawie 
poplenerowej.

Anna Singh, Field notes [obiekt-książka artystyczna]
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Paraleli pomiędzy złotem i miodem poszukuje z kolei Stanisław 
Brach. Pokazana przez niego ceramiczna rzeźba Miodem płynące to 
autorska wizja plastra miodu, w którym sześcioboczne komórki zostały 
zastąpione przez cienkie słupki. Obiekt kojarzy się z modelem procesora 
lub innego skomplikowanego układu elektronicznego w wielokrotnym 

Grażyna Borowik-Pieniek, Nie-loty
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Waldemar Rudyk, Peryferia 14

powiększeniu. Z owego oso- 
bliwego plastra skapuje na 
podłożony niżej talerzyk złoto. 
Tytuł nawiązuje do biblijnej 
obietnicy danej Mojżeszowi, 
że Lud Boży zostanie wy- 
prowadzony do krainy mle- 
kiem i miodem płynącej. 
Powiedzenie to weszło też do 
języka jako synonim dobro- 
bytu. Nikt nie ma dziś wąt- 
pliwości, że to technologia jest 
głównym motorem gospodarki, 
ale też największym polem 
do nadużyć. Być może tak jak 
kiedyś człowiek wykorzysty- 
wał pszczoły, tak wielkie 
korporacje dziś wykorzystują 
całą ludzkość do pomnażania 
swojego bogactwa.

W tym roku Leszek Warm- 
bier zrealizował cykl trzech 
asamblaży o wspólnym tytule 
Chomąto. Każdy człon dotyczy 
innej ludzkiej słabości lub 
nałogu. Lustro symbolizuje rzecz jasna narcyzm, maska – naj- 
prawdopodobniej zakłamanie i dwulicowość, płaskorzeźba pijącego 
mężczyzny przypomina o zniewoleniu, którym są nałogi. Autor po- 
kazuje w ten sposób człowieka w sytuacji zniewolenia, gdyż tak 
niewątpliwie rozumieć należy tytułowe Chomąto.

Cykl trzech abstrakcji pod tytułem W domyśle namalował w techni- 
ce olejnej Stanisław Lackowski. Dynamiczne kompozycje opierają 
się na kontraście dużych zgeometryzowanych struktur i subtelnych 
rozgałęziających się – niczym korzenie lub błyskawice – cienkich linii. 
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Abstrakcją posłużył się również Waldemar Rudyk. Jego Peryferia 14 
to kontemplacyjny obiekt łączący malarstwo olejne i relief. W ciemno- 
szarej płaszczyźnie artysta wyżłobił płytkie rysy i niewielkich rozmiarów  
litery. Ta centralna struktura o wyrazistej fakturze otoczona jest 
zgeometryzowanymi plamami odcieniach szarości i błękitu. Elementy 
te tworzą całość, która emanuje spokojem, wręcz hipnotyzuje. Być 
może tym są właśnie peryferia – światem bez zgiełku i bez zbędnego 
pośpiechu…. Autor przypomina jednak, że peryferia istnieją tylko 
w odniesieniu do centrum, że obie sfery są od siebie zależne i  nawzajem  
na siebie oddziałują. Gładkie plamy dookoła stają się elementem 
wyciszającym tylko wtedy, gdy zostaną skontrastowane z wyrazistą 
fakturą wewnętrznej płaszczyzny.

Techniki malarskie i rysunek połączył w dwóch abstrakcyjnych  
pracach Andrzej Szewczyk. Zarówno Kompozycję różową, jak i Kompozycję  
można uznać za próbę uporządkowania dynamiki świata. Chociaż na 
obu obrazach pojawiają się elementy sugerujące ruch, poszczególne  
fragmenty pozostają w harmonii. Autor podkreśla tę harmonię, korzystając  
z wąskiego zakresu kolorów, zwraca wszak na to uwagę w tytule pracy. 

Waldemar Rudyk, Peryferia 14 [detal]
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Abstrakcyjny rysunek piórkiem pokazała Bożena Komowska. Tytuł 
Oczko – dobra wróżba wyraża tak powszechną w czasach zarazy potrzebę 
optymizmu, poszukiwanie wszelkich – racjonalnych i nadnaturalnych – 
sygnałów dających nadzieję na pozytywny rozwój sytuacji.

Oszczędną formę Herosowi z mgły i szafiru nadała Małgorzata Mizia. 
Olejny obraz pokazuje tytułowego bohatera zaledwie w zarysie: subtelnie 
zarysowana jasnymi szarościami atletyczna sylwetka została okryta 
jaskrawymi draperiami. Po lewej stronie dominują żółcienie, po prawej 
wyrazisty – szafirowy właśnie – błękit. W greckiej mitologii każdy Heros 
ma w sobie dwa pierwiastki – boski i ludzki. Ulotna, nieuchwytna również 
dla oka mgła zestawiona jest z twardym, błyszczącym kryształem. 
Małgorzata Mizia nie podpowiada, którą sferę należy wiązać z bogami, 
którą zaś ze śmiertelnikami. Można jednak przyjąć, że w pewnym sensie 
każdy człowiek – podobnie jak mitologiczny heros – składa się z takich 
– w różnych religiach i systemach filozoficznych różnie definiowanych – 
przeciwstawnych jakości.

Precyzyjnie skomponowany kolaż faktur i struktur geometrycznych 
pokazała Grażyna Borowik-Pieniek. Jej Nie-loty wydają się przede  wszyst- 
kim refleksją nad ograniczeniami, z którymi każdy się dziś boryka. 
Ptaki, których skrzydła nie służą już do latania, muszą zaadaptować się 
do nowej sytuacji. Podobnie ludzie zmuszeni do rezygnacji ze swoich  
przyzwyczajeń, a tym bardziej jakichś ważnych rytuałów próbują 
pomimo tych wszystkich ograniczeń zachować swoją integralność. 
Chociaż gazety codziennie atakują nas nowymi treściami, pewne 
struktury psychiczne są trwałe i nie poddają się informacyjnej papce. 
Podobnie w pracy Grażyny Borowik-Pieniek: ścinki gazet nie przykryją 
harmonii zastosowanych w kompozycji ornamentów.

Wystawę uzupełniły dwie prace zrealizowane wcześniej. Justyna 
Grzebieniowska-Wolska zaproponowała W drodze nr 1. Na rysunku 
z wyjątkową wrażliwością i empatią, ale bez zbędnych ozdobników 
symbolicznie w postaci wędrówki pokazana została codzienność kobiet. 
Kilkanaście szklanych prostokątów w spójną kompozycję ułożyła 
Anna Kola. Zgodnie z tytułem, Szare XIII, wszystkie fragmenty szkła są 
nieprzezroczyste, niektóre mają wyrazistą teksturę, inne są prawie 
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homogeniczne. W zależności 
od kąta padania światła, posz- 
czególne elementy mozaiki 
stają się bardziej wyraziste, 
inne sprawiają wrażenie 
rozmytych. Autorka zdaje 
się w ten sposób zachęcać 
do eksperymentowania ze 
światłem i odkrywania różnych 
obrazów, wariantów tej samej 
pracy.

Rok 2020 był trudny dla 
artystów, z pewnością był też 
trudny dla pedagogów sztuki 
i wykładowców szkół artystycz- 
nych. Prace zgromadzone na 
tegorocznej wystawie Przes- 
trzeń Przyrody często są próbą 
zmierzenia się z pandemią, 
dokonują analizy całego ciągu 
wydarzeń, które zachodziły 
i zachodzą od połowy marca. 
Pomimo niepewności, wielu 
twórców stara się tchnąć 
optymizm w swoją twórczość. 
Gdy Skłudzewo i jego kraj- 
obraz nie mogły być źródłem 
żywej inspiracji, wielu uczestni- 
ków wystawy utkało swoje 
prace ze wspomnień wcześ- 
niejszych pobytów. A prze- 
cież często się zdarza, że 
wspomnienia są piękniejsze niż 
rzeczywistość.

Anna Kola, Szare XIII
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(MAKRO-) FOTOGRAFIE CODZIENNOŚCI

// Kamil Hoffmann

Pod 
koniec lata w Bibliotece Publicznej – Centrum Kul- 
tury w Łubiance można było oglądać wystawę foto- 
graficzną Małgorzaty Mazur …znad krawędzi 

rondla. Ekspozycja składała się z ponad stu zdjęć w przeważającej części 
wykonanych w technice makrofotografii, których tematem, a raczej 
bohaterką, była woda. Woda pokazana została jednak w nieoczywisty 
sposób, gdyż autorka nie buduje wielopoziomowych, symbolicznych 
opowieści, ale skupia się na fizycznych właściwościach cieczy. Mimo to 
obrazy te są bardzo poetyckie, kierują bowiem uwagę oglądających na 
często pomijany, fizykalny, wręcz sensualny wymiar wody.

Większość zdjęć pokazuje w dużym zbliżeniu pojedyncze krople 
albo ich skupiska. Na pozór oczywiste zjawisko, gdy za sprawą 
napięcia powierzchniowego drobina wody dąży do idealnej – wedle 
Pitagorasa – formy kuli, stało się inspiracją do stworzenia obszernego 
zestawu fotograficznych wariacji. Każda z owych wariacji stanowi 
samodzielne dzieło, ale oglądane razem wchodzą w interakcje, a poprzez 
formalne nawiązania, budują wzajemne konteksty. Tę najliczniejszą na 
wystawie Małgorzaty Mazur grupę prac można zaliczyć to fotografii 
abstrakcyjnej. Chociaż autorka odwzorowuje otaczający świat, jej 
subiektywne ujęcie tegoż jest tak wyjątkowe, że najistotniejsze w tych 
obrazach stają się elementy czysto formalne. Każde zdjęcie zostało 
precyzyjnie skomponowane, co w przypadku makrofotografii wydaje się 
szczególnie trudną sztuką. Wszystkie znajdujące się w kadrze elementy 
plastyczne tworzą spójną całość. Często ich relacje określają rytm 
oraz swego rodzaju powtarzalność, ale wiele kompozycji opiera się też 
na kontraście. Z jednej strony jest to kontrast walorowy, który tworzą 
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refleksy światła załamanego albo odbijającego się w poszczególnych 
kroplach. Często przewijającym się motywem zdjęć jest także kontrast 
na granicy pomiędzy „mokrą” i „suchą” przestrzenią. W pewnym 
sensie kompozycyjną zasadę kontrastu realizują też prace ukazujące 
fraktalność form, jakie przybierać mogą krople wody. Opisany i nazwany 
przez urodzonego w Warszawie Benoît Mandelbrota fraktal jest typem 
nieregularnej figury geometrycznej, która bez względu na stopień 
przybliżenia czy oddalenia cały czas przybiera podobny kształt. Wiele 
uchwyconych przez Małgorzatę Mazur form ma właśnie taki fraktalny 
charakter: dominującą i organizującą kompozycję dużą kroplę otaczają 
niezliczone kropelki – podobne do niej, ale znacznie mniejsze. Fraktali 
dopatrywać się można również w zdjęciach pokazujących w makroskali 
powstałą pod wpływem detergentów pianę: pojedyncza bańka skleja 
się z innymi, tworząc skupiska, odwzorowujące kształt każdej z nich. 
Fraktalem są też charakterystyczne gwiazdki i igiełki rysowane przez 
mróz na szybach – tę niezwykłą właściwość wody Małgorzata Mazur 
również oczywiście uchwyciła.

Najobszerniejsza, odwołująca się do fotografii abstrakcyjnej, część 
wystawy dowodzi, że autorka obdarzona jest niezwykłą wrażliwością 
plastyczną, ale również refleksem i spostrzegawczością. Niektóre ujęcia 
zatrzymują w kadrze zjawiska dynamiczne, krótkotrwałe i ulotne. Jak 
pisze w katalogu wystawy Anita Oborska-Oracz, odnosząc się do tego 
aspektu warsztatu artystycznego Małgorzaty Mazur: Cały ten proces 
fotografowania zanurzony jest w codziennych czynnościach. Dostrzegamy  
niezwykłą uważność i wrażliwość na widzialny świat u fotografki, przyczajonej  
z najbardziej oczywistym dziś narzędziem – telefonem komórkowym.

Świadectwem umiejętności bacznej obserwacji świata, umiejętności 
dostrzegania w zwyczajnym otoczeniu niezwykłych i urzekających form 
plastycznych, są wykonane przez Małgorzatę Mazur makrofotografie 
grzybów i kwiatów. Tu również dominują obrazy abstrakcyjne: czasem 
są to zrytmizowane struktury geometryczne – w przypadku pokazanych 
od spodu blaszek grzybów, innym razem wielobarwne plamy w jas-
krawych kolorach, które przy bliższym oglądzie okazują się pręcikami 
kwiatów. Fotografie te, jako jedyne na wystawie, wykorzystują kolor 
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w kreowaniu spójnej kompozycji. Większość zdjęć została co prawda 
wykonana w technice barwnej, lecz zazwyczaj cechuje je niewielka 
rozpiętość tonalna, chociaż zdarzają się też obrazy mieniące się różnymi 
kolorami. Oprócz kwiatostanów autorkę inspirują całe rośliny, nawet 
jeśli w pierwszej chwili trudno je zidentyfikować. Kilka zdjęć pokazuje 
– najprawdopodobniej – łodygi lub liście, takie przynajmniej skojarzenia 
podsuwa zielony kolor fotografowanych obiektów.

Wystawę Małgorzaty Mazur w Bibliotece Publicznej w Łubiance zdo- 
minowały prace wykonane przy użyciu techniki makrofotografii, pokazują- 
ce świat, którego w codziennym zabieganiu nie dostrzegamy. Autorka 
nie ogranicza się jednak do pokazywania rzeczywistości z bliska, bardzo 
bliska… Potrafi też spoglądać znacznie szerzej i dostrzegać – a także 
uchwycić w kadrze – inne ulotne zjawiska i sytuacje ze swego otoczenia. 

Na wystawie pokazywane są również utrzymane w onirycznym nastroju 
fotografie przedstawiające wodę (najczęściej lód i śnieg). Każdy z tych 
obrazów stanowi osobną opowieść o przemijaniu, gdyż takie skojarze- 
nia wywołuje topniejący śnieg. Oczywiście w domyśle można przyjąć, 
że roztopy są zapowiedzią wiosny, ale próżno jej szukać w tych mono- 
chromatycznych ujęciach. Zarówno wypełnione zamarzniętą wodą 
bruzdy w polu, jak i odciśnięte w śniegu ślady butów tworzą nieoczywiste  
i wieloznaczne obrazy. Wśród pokazanych na wystawie zdjęć jest też foto- 
grafia Fragmenty wyróżniona w organizowanym przez WOAK konkursie 
Ciekawość. Omówienie wystawy pokonkursowej – a zatem także tej pracy 
– opublikowane zostało w poprzednim numerze Biuletynu.

Wystawa Małgorzaty Mazur …znad krawędzi rondla, którą można było 
oglądać w Gminnej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury w Łubiance 
pokazuje świat bardzo nam bliski, chociaż ujęty w tak nieoczywisty 
sposób, iż każde zdjęcie zdaje się odkrywać nową rzeczywistość. Kolejne 
fotografie urzekają niepowtarzalną formą plastyczną, zatrzymaną 
w precyzyjnie skomponowanym kadrze. Oglądając prace, trudno uwie- 
rzyć, że większość z nich powstała w kuchni. Osobiste spojrzenie 
Małgorzaty Mazur na najbliższy nam (makro-) świat można uznać 
za lekcję patrzenia, przypomnienie, jak często nie zauważamy 
fascynującego piękna w swoim otoczeniu.
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DZIEŁA SZTUKI TKACKIEJ W BYDGOSZCZY

// Jerzy Rochowiak

W Muzeum 
O k r ę g o w y m 
im. Leona Wy-
c z ó ł ko w s k i e g o 

w Bydgoszczy od 25 lipca do 5 września można było oglądać po- 
konkursową wystawę XIX Ogólnopolskiego Przeglądu Amatorskiej 
Tkaniny Unikatowej. Organizuje go w trybie biennale bydgoskie 
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury.   

W tym roku wernisaż wystawy nie łączył się ze spotkaniem laure- 
atów i wręczeniem nagród i wyróżnień. Wystawę otworzyły Ewa 
Krupa – dyrektor K-PCK i Katarzyna Wolska – kuratorka wystawy 
i kierownik Galerii Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej w placówce. 
Wystąpiły przed kamerą, nagranie z otwarcia ekspozycji zostało 
zaprezentowane na platformie YouTube.

Jak mówiła Katarzyna Wolska, pierwsze edycje konkursu miały 
zasięg wojewódzki. Ze względu na zainteresowanie Przeglądem, rychło 
zyskał charakter ogólnopolski. Nadsyłane tkaniny nietrudno było 
oceniać: dzieliły się na znakomite i niewyróżniające się. Na kolejne 
edycje napływało niewiele tkanin tradycyjnych, o proweniencji ludowej. 
W ostatnich latach to się zmieniło: niemal wszystkie nadsyłane tkaniny 
są na bardzo wysokim poziomie warsztatowym i artystycznym, tak 
liczne są tkaniny tradycyjne, że w tym roku zostały wyodrębnione dwie 
kategorie: tkaniny artystyczne i tradycyjne.

Tkaczki – tkactwem zajmują się niemal wyłącznie kobiety, na wysta- 
wie była tylko jedna praca, której autorem jest mężczyzna – udoskonaliły 
warsztat, urzeczywistniają coraz śmielsze zamysły twórcze. A tkactwo – 
w dalekiej przeszłości powszechne, gdyż w wielu chałupach stały krosna 
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Krystyna Czubik, Magnolie
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Monika Berezowska, Słoneczne popołudnie
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– wymaga nie tylko warsztatowej perfekcji, ale i cierpliwości. Autorki 
tkanin, mówiła Katarzyna Wolska, często porównują swą żmudna 
pracę do medytacji: siadają i w niemal modlitewnym skupieniu łączą 
nitki. To zdaje się przenosić na tkaniny: wszedłszy do sali wystawowej 
w zabytkowym spichrzu, gdzie były eksponowane, miało się wrażenie, 
że jest się w przestrzeni uświęconej, oddziałującej kolorami, kształtami, 
niezwykłymi formami. 

Pokazywane na bydgoskiej wystawie tkaniny artystyczne można 
porównywać i z dziełami malarskim, i z płaskorzeźbami, rzeźbami. Nie- 
które mogły kojarzyć się z rysunkami, inne z akwarelami, gwaszami, 
witrażami… Były to – zauważała Lidia Zganiacz – tkaniny operujące głów- 
nie techniką gobelinową. Większość z nich to tkanina płaska, przyścienna, 
ewentualnie wzbogacona faktura splotów i surowca. Wiele tkanin zostało 
oprawionych w ramy.  (…) Znalazły się tu tkaniny inspirowane naturą, inne 
z motywami architektonicznymi. Jednym z ulubionych tematów tkaniny 
gobelinowej był pejzaż. Pojawiły się również próby zmierzenia się tkaczek 
z malarstwem znanych artystów. Było też odwołanie się do tradycyjnego 
wzorca, nawiązanie do motywów i kompozycji kilimów. 

Każda tkanina eksponowana w bydgoskim Muzeum była wyjątkowa; 
nawet gdy inspirowało autorkę dzieło malarskie, to tkanina była jego  
interpretacją, nie powtórzeniem czy przetworzeniem przy wykorzystaniu  
innej techniki, choć właśnie technika, jej niepowtarzalne właściwości,  
tworzywo wpływały na oryginalność każdej z prac pokazywanych 
na wystawie. Autorki tkanin doskonale znają zarówno technikę, jak 
i tworzywo i uwzględniają je, opracowując pomysły kompozycyjne. 
Porównując tegoroczną wystawę z poprzednimi, można powiedzieć, 
że dzięki perfekcji warsztatowej, artystycznej śmiałości i odwadze 
oraz wyobraźni odkrywają nowe możliwości techniki. Tkaniny nie tylko 
zachwycały, ale i zadziwiały. 

W prezentowanych tkaninach przyciągała uwagę kolorystyka. 
Często poprzez łączenie nici w różnych barwach autorki zyskiwały 
kolorystyczną subtelność, zjawisko przenikania się kolorów, jakby ich 
gry. Niekiedy tkaczki same barwią nici, by uzyskać zamierzone efekty 
kolorystyczne. 
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Każda praca miała swój charakter, urzeczywistniała inną koncepcję 
artystyczną. Wydaje się, że najliczniejsze były, a przynajmniej z naj-
większą siłą przyciągały uwagę, kompozycje fantastyczne i abstrakcyjne. 

Jako kompozycję fantastyczną można określić inspirowaną obrazem 
Alicji Urbaniak tkaninę Wiosna Anny Gregorczyk z Naterek. Autorka 
przedstawiła smukłe jasnopopielate domki czy wieżyczki z okienkami 
poniżej ceglastych dachów; w tle zielenią się korony drzew, na dole 
kwieci się łąka. Nieoczywistość przedstawionego świata urzeka; autorka 
zawładnęła wyobraźnią widza, zapraszając w głąb bajki, w której można 
się dziwić, zadziwiać i… łagodnie uśmiechać. W ciemności Danuty 
Lewandowskiej z Klewek ożyły stary dzbanek i pordzewiały lejek na 

Bożena Balik, Władza i niewinność
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cienkich nóżkach i wdały się w spór albo ruszyły do tańca. Smukły anioł, 
który przysiadł na obłoku pośród chmur i gra na skrzypkach to bohater 
pracy Nostalgia Elżbiety Łabędzkiej z Magdalenki. Barbara Zyman-
Batąg w Świecie równoległym nadała kołysankowy nastrój bajkowemu 
miasteczku, które upodobały sobie koty. Fantastyczne było oniryczne 
miasto Grażyny Gąsowskiej ze Starych Babic: między wydłużonymi 
kamieniczkami Na Mariensztacie pojawiają się twarze dziewcząt… 
Fantastyczna – bliska abstrakcji – była Martwa natura w błękitach Haliny 
Stankowskiej z Zielonej Góry.    

Jako kompozycję abstrakcyjną można określić Wiszące ogrody Anny 
Brożek z Zielonej Góry. Autorkę zainspirowała roślinność… A może 
tkaczka utrwaliła plastyczną instalację: na błękitnym i turkusowym 
tle wiszą a może się unoszą łodygi z kwiatami, porostami… A może 
to liny? Może nie należy doszukiwać się podobieństw, może należy 
porzucić skojarzenia, które sugeruje tytuł, i zachwycać się urodą 
plastycznej rzeczywistości… Jako kolorystyczną fantazję, porządkowa- 
ną geometrycznie, można określić Impresję Bożeny Korlak z Łazów 
według obrazu Tadeusza Dębskiego. Jaskrawa kolorystyka nadaje cha- 
rakter grafiki komputerowej dynamicznej Impresji Hanny Kołodziejczak 
z Poznania, inspiracją był obraz Wasilija Kandinsky`ego. Abstrakcyjną 
formę zyskały Magnolie Krystyny Czubik z Kołobrzegu, Dzień trzeci… 
Mirosławy Jesionowskiej z Zielonej Góry. Emilia Sowa z Zielonej Góry 
zgeometryzowała Przenikanie kształtów. Zieleń zdominowała prostokąty 
w Ekologicznym mieście Joanny Pasynkiewicz z Warszawy. 

Portret smukłej dziewczyny w granatowej sukience stojącej w na- 
słonecznionym pokoju przedstawiła Grażyna Pogorzelska z Wrocła- 
wia. Na tle żółcących się firanek, jaśniejących zielonkawych, 
brązowawych ścian postać dziewczyny zdaje się zjawiskowa. Nastrój 
akwareli miał świetlisty portret dziewczyny Małgorzaty Książek 
z Ożarowa Mazowieckiego zatytułowany Jestem. Ekspresję oryginału 
Dwojga według Jerzego Nowosielskiego wzmocniła Ewa Szymańska 
z Olesina. 

Zatańczyły Strachy ze świata [Floriana] Kohuta utkane przez 
Stanisławę Dziak z Zielonej Góry. 
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Barwy jesieni utkała Małgorzata Mosiej z Lipkowa: czerwienią się 
korony drzew na smukłych pniach, barwią się zarośla, kwiaty na łące. 
Ta artystka przedstawiła też kolorową scenę w kawiarni: siedzącą damę 
i zalotnika na pierwszym planie, pianistkę na drugim. Barbara Ziniewicz 
z Olsztyna przedstawiła Rybaka w kapeluszu ścigającego wielką rybę. 
Słoneczne popołudnie Tona Schultena jaśniało żywymi kolorami w inter- 
pretacji Moniki Berezowskiej z Warszawy. Zdawało się, że świecą utkane 
lampiony w Barwach światła Barbary Aleksanderskiej z Zielonej Góry. 
Halina Cegiełka z Bielszczyzny przedstawiła Słońce w witrażu. 

Jako martwą naturę można określić dwie herbaciane róże Małgorzaty 
Dinwebel-Owsian z Poznania. Geometrycznie, z nakierowaniem na 
symetrię Elżbieta Grabowska z w Warszawy uporządkowała ptaka, rybę 
i inne kształty. 

Realistyczne były Żurawie Adeli Gittel z Kołobrzegu. Chrystusa 
Pantokratora utkała Anna Krajewska z Olsztyna. 

Dowcipny był kot w koronie Bożeny Balik z Łozisk uosabiający 
Władzę i niewinność. 

Nieco inne niż określone jako artystyczne były tkaniny tradycyjne, 
mieszczące się w kanonie sztuki ludowej bądź do niego nawiązujące. 
Oczywiście, niepodobna odmówić tym pracom artyzmu. Uwypukla się 
w nich, jest wyrazista doskonałość wykonania, biegłość autorów w sztu- 
ce tkackiej. Autorzy tkanin tradycyjnych tworzą kompozycje statyczne  
i dynamiczne, w których wykorzystują motywy geometryczne, roślinne, 
postacie zwierząt i ludzi. Dbają o przejrzystość wzorów, o symetrię. Te 
prace mają charakter dekoracyjny i użytkowy. Zachowują nawiązującą 
do tradycji kolorystykę. 

Alicja Kochanowska z Janowa we Wzorze mazurskim i w Bukietach, 
Teresa Pryzmont z Wasilówki w Moim sadzie połączyły różnorakie 
motywy w spójne całości. Na wzorach, które można określić jako 
geometryczne skupiły się Anna Bałdyga z Mazuchówki w narzucie 
Pawie oczka, Irena Skorupska z Kamionek Czabajów w Dywanie 
wełnianym ośmionicielnicowym, Sabina Knoch z Nowinki w Sejpaku 
suwalskim wybieranym w gwiazdki, Stanisława Kowalewska z Nowego 
Holeszowa. Swoiste opowieści uwidoczniły Lucyna Kędzierzawska 
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z Wasilkowa i Helena Gołka z Trofimówki. W Wiejskiej zabawie w sadzie 
Lucyna Kędzierzawska dynamiczną scenę umieściła pośród motywów 
roślinnych, pośrodku kompozycji. W Wiejskiej zabawie Heleny Gołki mo- 
żna zobaczyć chatkę, drzewa, tańczące postacie, człowieka na hulaj- 
nodze i motocyklistów. W innej pracy tej autorki widać ludzi, ptaki, rośli- 
ny, sceny z życia wiejskiego. Agnieszka Iwanicka z Korycina w Jelonkach 
zgrabnie wkomponowała ptaki i zwierzęta we wzory geometryczne 
i roślinne. Motywy roślinne zdominowały Bukiety Romualdy Pu- 
zanowskiej z Marchelówki. Dekoracyjną Makatę opoczyńską wykonała 
Marianna Telus z Opoczna. 

Wśród tkanin reprezentujących tkactwo tradycyjne – podsumowuje 
Lidia Zganiacz – największa grupę stanowiły tkaniny podwójne, nazywane 

Małgorzata Książek, Jestem
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także dywanami dwuosnowowymi. Niegdyś nakrycia łóżek, stołów, 
stanowiące część wiana panny młodej – obecnie swoistego rodzaju tkackie 
obrazy o rozbudowanym, niezwykle dekoracyjnym polu środkowym, 
w wąskiej bordiurze-ramie wypełnionej drobną ornamentyką, stanowiącą 
zamknięcie kompozycji środka. Znalazły się wśród nich zarówno makaty, 
jak i dywany pełnowymiarowe – kompozycje o wzorach tradycyjnych, 
rytmicznie powtarzanych typu: symetryczne drzewka, gałązka winorośli 
czy ośmioramienna gwiazda oraz grupa tkanin ze scenami figuralnymi 
o charakterze narracyjnym. Pojawiły się też nowe warianty wzornicze, 
dokumentujące zmiany stylistyczne ostatnich lat. Zapewne zachętą 
do poszukiwania nowych motywów czy rozwiązań stylistycznych 

Grażyna Gąsowska, Na Mariensztacie
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są organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 
w Janowie regionalne Konkursy na tkaninę dwuosnowową mające 
na celu zachowanie i promocję tradycji tkackich ośrodka janowskiego oraz 
okolicznych miejscowości. Konkursowe hasła inspirują do przekracza- 
nia ograniczeń, jakimi mogłyby być konwencjonalne wzory; hasłem 
zorganizowanego w 2020 r. dwudziestego ósmego już Konkursu było 
Drzewo życia. 

Tkaniny oceniało w Bydgoszczy jury w składzie: Kinga Turska- 
-Skowronek – kustosz w toruńskim Muzeum Etnograficznym im. Marii 
Znamierowskiej-Prüfferowej, Jagoda Krajewska – artystka zajmująca 
się m.in. tkactwem artystycznym, prowadząca warsztaty z tkaniny 
artystycznej i papieru czerpanego w Akademii Łucznica, Lidia 
Zganiacz – z Centralnego Muzeum Włókiennictwa w  Łodzi i Woj- 
ciech Kowalczuk – z Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Wasilko- 
wie. W grupie tkanin artystycznych jurorzy przyznali 9 nagród 
i 7 wyróżnień, w grupie tkanin tradycyjnych 8 nagród i 3 wyróżnienia. 
Na pokonkursowej wystawie zostało zaprezentowanych 120 prac 
93 twórców, a więc blisko połowa spośród 250 nadesłanych przez 
150 autorów. 

Fotografie nagrodzonych i wyróżnionych tkanin były prezentowane 
na stronie internetowej K-PCK. Zdjęcia umożliwiały zapoznanie się 
z nimi, jednak na fotografiach – choć znakomitych, autorstwa Łukasza 
Maklakiewicza – niknęła ich faktura, wraz z nią ekspresja i nastrój. 

Organizowany od czterdziestu lat w Bydgoszczy Ogólnopolski 
Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej pokazuje stan i rozwój sztu- 
ki tkackiej w kraju, a także przyczynia się do zainteresowania nią, 
inspiruje twórców. Jak zauważa Katarzyna Wolska, prócz bydgoskiego 
Przeglądu w kraju jest organizowany tylko jeden podobny konkurs: 
w trybie triennale Ogólnopolski Konkurs Nieprofesjonalnej Twórczości 
Tkackiej. Jego organizatorem jest Muzeum Miasta Turku im. Józefa 
Mehoffera (wcześniej, w latach 1978-2012, Muzeum Rzemiosła 
Tkackiego, oddział konińskiego Muzeum Okręgowego; w Turku za- 
chowały się i są utrzymane w doskonałym stanie dziewiętnastowieczne 
domy tkaczy). 



38

Wystawie eksponowanej w Muzeum Okręgowym im. Leona 
Wyczółkowskiego towarzyszyła otwarta 3 września w Galerii Sztuki 
Ludowej i Nieprofesjonalnej K-PCK wystawa Pasiaki, kraciaki, perebory 
przygotowana we współpracy z w toruńskim Muzeum Etnograficznym 
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej i wasilkowskim Podlaskim 
Muzeum Kultury Ludowej. Ponadto na wrzesień zostały zaplanowane 
warsztaty tkackie dla dzieci. 

Finisaż wystawy, połączony z wręczeniem nagród i wyróżnień 
laureatom, odbył się 5 września.

Na pierwszym planie Wzór mazurski Alicji Kochanowskiej 
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ARTYSTYCZNE LATO
W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU

ANIMACJI KULTURY W TORUNIU

// Jerzy Rochowiak

W lipcu 
w Wojewódzkim Ośrodku Ani- 
macji Kultury w Toruniu odbywały 
się wakacyjne zajęcia edukacyj- 

ne dla dzieci i młodzieży Artystyczny zawrót głowy. Przygotowali 
je i prowadzili instruktorzy Ośrodka. Ze względu na ograniczenia 
wynikające z zagrożenia koronawirusem w poszczególnych zajęciach 
mogło uczestniczyć tylko pięć osób. 

Warsztaty plastyczne Wioska artystyczna dla dzieci i młodzieży 
w wieku 7-16 lat prowadziła Monika Bojarska. Uczestnicy z plasteliny, 
słomek, kolorowych patyczków, papieru, wycinając, klejąc, malując, 
kreowali swoje wyobrażenie wioski, która zamieszkują wyłącznie 
artyści. Monika Bojarska prowadziła także warsztaty graficzne 
Pocztówka z wakacji dla młodzieży w wieku 12-16 lat. Uczestnicy 
przypomnieli sobie pocztówki, na których wysyłano pozdrowienia 
z podróży. Projektując własne pocztówki, utrwalające wakacyjne 
wspomnienia, uczyli się podstaw fotomontażu, korekcji i retuszu 
fotografii, poznawali zasady kompozycji i doboru kolorów. Monika 
Bojarska prowadziła też warsztaty graficzne Mój portret z przyszłości 
dla młodzieży w wieku 12-16 lat. Uczestnicy przedstawiali swoje 
wizje świata za 20 lat, siebie w tym świecie. Zajęcia rozpoczynała sesja 
zdjęciowa uczestników. W programie do grafiki komputerowej młodzi 
projektanci korygowali swoje fotograficzne portrety i tworzyli zabawne 
memy.

Warsztaty fotograficzne Luksografia dla dzieci i młodzieży w wieku 
7-16 lat prowadził Stanisław Jasiński. Uczestnicy dowiedzieli się, 
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że istotą fotografii jest zapis światła na materiale światłoczułym, 
czym jest fotografia analogowa, wykorzystująca reakcje chemiczne. 
Wykonali własne prace graficzne przy użyciu papieru pokrytego e- 
mulsją światłoczułą, pędzli i wywoływacza. Stanisław Jasiński prowa- 
dził także warsztaty fotograficzne Jak własnoręcznie zbudować camera 
obscura? dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat. Uczestnicy samo- 
dzielnie budowali swoje aparaty fotograficzne z recyklingu, wy- 
korzystując surowce wtórne, które znaleźć można w każdym domu. 
Dowiedzieli się, w jaki sposób światło tworzy obraz we wnętrzu 
kamery fotograficznej i wykonali własne zdjęcia zbudowanymi przez 
siebie urządzeniami.

Warsztaty filmowe Zobacz siebie przez kamerę dla młodzieży 
w wieku 12-16 lat prowadziła Karolina Fordońska. Uczestnicy  

Warsztaty Jak własnoręcznie zbudować camera obscura? Fot. Weronika Droszcz
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przyglądali się otoczeniu okiem (obiektywem) kamery filmowej. Poz- 
nawali podstawy języka filmowego oraz zasady pracy z kamerą. 
Wybierali kostiumy i wspólnie kręcili krótkie scenki, próbując jak 
najlepiej pokazać charakter postaci, jej cechy. Karolina Fordońska 
prowadziła też dla młodzieży w wieku 12-16 lat warsztaty filmowe 
Przygoda z filmem. Uczestnicy dowiadywali się czym jest, jak się 
pisze scenariusz filmowy. Poznawali kolejne etapy powstawania 
filmu. Stawali się aktorami filmowymi, reżyserami, operatorami. 
Realizowali krótkie ujęcia i montowali film.

Warsztaty teatralne Siłacze dla dzieci w wieku 7-9 lat, 10-13 lat 
oraz 14-16 lat prowadziła Agnieszka Zakrzewska. Uczestnicy podczas 
wspólnych zabaw i ćwiczeń wokół hasła siła przygotowywali krótkie  
etiudy sceniczne pod tytułem Siłacze. Podczas zajęć czerpali inspiracje 
z teatru i innych dziedzin sztuki. Inspirowali się również sobą nawzajem.

Alicja Usowicz i Agnieszka Zakrzewska prowadziły warsztaty 
teatralno-cyrkowe Teatralne cyrkowanie dla dzieci i młodzieży w wieku 
7-16 lat. Uczestnicy doświadczali aktorstwa, reżyserii, charakteryzacji, 
klaunady i innych działań twórczych. Przygotowali etiudę teatralno-
cyrkową, ilustrowaną sztuczkami cyrkowymi, wzbogaconą atrakcyjnym 
tłem muzycznym.

Warsztaty cyrkowe Cyrk przyjechał dla dzieci i młodzieży w wieku 
7-12 lat prowadziła Alicja Usowicz. Uczestnicy poznawali technikę 
żonglowania, triki cyrkowe. Uczyli się żonglowania chusteczkami, 
piłkami, zachowania równowagi na roli-boli i kuli, kręcili talerzykami 
i wstążkami. Razem tworzyli krótki pokaz cyrkowy. Przygotowali 
scenografię widowiska i jego oprawę muzyczną. 

Warsztaty interdyscyplinarne Każdy coś potrafi, czyli festiwal 
sztuk wszelkich i osobliwych czasem  dla dzieci i młodzieży w wieku 
10-15 lat prowadził Erwin Regosz, przekonując, że wszyscy mamy 
potencjał twórczy – umiejętności, którymi możemy zainteresować innych. 
Uczestnicy poznawali swoje mocne strony i odkrywali drzemiące 
w nich talenty. Na zakończenie nauczyli się afrykańskiej pieśni 
Jainima; przy jej śpiewaniu ciało było instrumentem perkusyjnym.
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Warszaty

 Domowe studio filmowe – warsztaty w ramach projektu
 Kadra kultury on-line; 7 października (cz. I) i 14 października (cz. II)

Komunikacja bez ograniczeń

W ramach realizowanego przez WOAK projektu Kadra kultury on-line 
w październiku odbędą się warsztaty Domowe studio filmowe, które 
poprowadzi Marcin Klawiński. Projekt Kadra kultury on-line do-
finansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach 
programu Kultura w sieci. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zajęcia 
prowadzone są metodami zdalnymi za pośrednictwem darmowych 
narzędzi internetowych.

Upowszechnienie nowoczesnych i dostępnych dla każdego 
narzędzi służących rejestracji obrazu i dźwięku stworzyło możliwość 
nieograniczonej komunikacji między ludźmi. Często jednak nie wiemy, 
jak się zabrać za tworzenie komunikatów wizualnych, co zrobić, aby poczuć 
się swobodnie przed kamerą albo zarejestrować ciekawe wydarzenie – 
zauważa Marcin Klawiński. Uczestnicy warsztatów poznają potencjał, 
zalety i ograniczenia różnych urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku. 
Dowiedzą się jak używać kamery w smartfonie i wykorzystać wszystkie 
jej możliwości, jak poprawnie skomponować kadr i jak korzystać ze  
światła zastanego (na zewnątrz lub oświetlenia dostępnego w domu), aby  
uzyskać możliwie profesjonalny i przyjemny dla oka efekt. Prowadzący 
omówi też podstawowe funkcje programów do montażu filmów, wskaże, 
z których  – darmowych – narzędzi korzystać w zależności od potrzeb.

W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU
ANIMACJI KULTURY W TORUNIU
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Warsztaty prowadzi Marcin Klawiński – niezależny producent filmowy  
i telewizyjny, dokumentalista, reżyser, montażysta, a przede wszystkim 
operator obrazu. Autor filmów dokumentalnych, reportaży, reklam 
telewizyjnych. Specjalista produkcji telewizyjnych live i realizowanych 
w technologii greenbox. Współautor spektaklu teatralnego Najmniejszy 
Bal Świata, który zdobył znaczące nagrody w kraju i za granicą. Na swoim 
koncie ma współpracę m.in. z TVP, Polsat, TVN. Od wielu lat produkuje 
reportaże dla Ekspresu Reporterów w telewizyjnej Dwójce.

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.

 Magia cyrku. Warsztaty szczudlarskie. Balans; 10-11 października

Spojrzenie z góry

Większość z nas woli twardo stąpać po ziemi, ale czasem warto się 
wznieść i spojrzeć na świat z wysoka. Wcale jednak nie trzeba bujać 
w obłokach… Do zmiany perspektywy wystarczą szczudła. Właśnie 
sztuce szczudlarstwa poświęcone będą kolejne warsztaty z cyklu 
Magia cyrku, tym razem pod hasłem Balans które w dniach 10-11 paź- 
dziernika w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu po- 
prowadzi Rafał Cendrowski.

Warsztaty adresowane są do osób dorosłych: pedagogów cyrku, 
animatorów czasu wolnego, instruktorów domów kultury, nauczycieli 
i wszystkich osób poszukujących inspiracji do działań twórczych 
i preferujących aktywne metody pracy z grupą.

Chociaż warsztaty skupiają się przede wszystkim na szczudlarstwie, 
uczestnicy poznają też inne techniki cyrkowe wykorzystujące umiejęt- 
ność balansowania i utrzymywania równowagi: jazdę na monocyklu 
(także typu „żyrafa”) i chodzenie po linie. Warsztaty rozpocznie 
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wprowadzenie do chodzenia na szczudłach: prawidłowa rozgrzewka 
i zasady bezpieczeństwa. Program zajęć obejmuje m.in. naukę cho- 
dzenia na szczudłach klasycznych różnej wysokości, szczudłach 
do skakania (poweriserach) i szczudłach scenicznych, ćwiczenia 
prawidłowego upadku, skakania i przechodzenia przez przeszkody.

Prowadzący warsztaty, Rafał Cendrowski jest performerem 
i artystą cyrkowym a także pedagogiem cyrku z wieloletnim doświad- 
czeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi i nie- 
pełnosprawnymi. Wiele lat był związany z grupą cyrkową WOAK, ukoń- 
czył kurs pedagogiki cyrku dziecięcego. Był stypendystą Miasta Torunia 
w dziedzinie kultury oraz stypendystą Ministerstwa Kultury i Dzie- 
dzictwa Narodowego w ramach programu Aktywność obywatelska. Od 
czterech lat Organizuje Toruński Festiwalu Nowego Cyrku, współ- 
organizuje Cyrkowe Place Zabaw, Spotkania teatralno-nowocyrkowe 
i Spotkania szczudlarskie Ponad Horyzont.

Cena 150 zł, zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są do 
2 października 2020 r. Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje 
kolejność zgłoszeń.

 Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i młodzieżą; 16-18 października

Z zabawy nauka

W dniach 16-18 października Alicja Usowicz poprowadzi warsztaty 
Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i młodzieżą, podczas których 
zaprezentowany zostanie wachlarz możliwości wykorzystywania 
pedagogiki zabawy w nauczaniu, uatrakcyjnieniu zajęć pozalekcyjnych 
oraz podczas imprez okolicznościowych z udziałem dzieci i młodzieży.

W programie warsztatów są różne metody pedagogiczne przy- 
datne w animacji grupowej – od zabaw ułatwiających wejście w grupę 
i wzajemne poznanie, poprzez tańce integracyjne, techniki dyskusji, 
zabawy muzyczne i ruchowe po gry dydaktyczne. Uczestnicy otrzymają 
przykładowe scenariusze animacji zabaw w grupach dzieci i młodzieży. 
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Omówione zostaną również teoretyczne podstawy pedagogiki zabawy 
i zasady wykorzystania jej metod w praktyce pedagogicznej.

Jak zaznacza Alicja Usowicz, zajęcia mają formę praktycznych 
warsztatów, zatem uczestnicy będą poznawali pedagogikę zabawy po- 
przez czynny udział w działaniach opartych na tej metodzie. Pro- 
wadząca warsztaty jest animatorką kultury, animatorką społeczną, 
pedagogiem kulturalno-oświatowym, pedagogiem zabawy z wielo- 
letnim doświadczeniem. Przez wiele lat pracowała w Wojewódzkim 
Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu, pełniąc m.in. funkcję głównego 
metodyka, a następnie kierownika Działu Edukacji Artystycznej. 
W swojej pracy wykorzystywała aktywizujące metody pracy z gru- 
pą: pedagogikę zabawy, dramę, pedagogikę cyrku dziecięcego.

Cena 100 zł, zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są do 9 paź- 
dziernika 2020 r. Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje 
kolejność zgłoszeń.

 24 października – warsztaty  Magia głosu – twój dźwiękowy wizerunek

Głos świadomy – narzędziem twórczym

Jak świadomie budować swój dźwiękowy wizerunek? Jak nie męczyć się 
śpiewając lub mówiąc? Odpowiedzi zarówno na to pytanie, jak i na inne 
związane z prawidłowym korzystaniem z głosu jako narzędzia pracy 
poznać można będzie podczas warsztatów Magia głosu – twój dźwiękowy 
wizerunek, które w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu 
w sobotę 24 października 2020 r. poprowadzi Erwin Regosz.

W warsztatach uczestniczyć mogą wszyscy, którzy z racji wy- 
konywanego zawodu kształtują wzorce dźwiękowego funkcjonowania 
w swoim otoczeniu: urzędnicy, nauczyciele, rzecznicy prasowi czy 
instruktorzy domów kultury. Program warsztatów obejmuje ćwiczenia 
uświadamiające, psychologiczne i fizjologiczne zasady rządzące pra- 
widłowym korzystaniem z głosu jako narzędzia pracy: wzorce od- 
dechowe, artykulacyjne i mimiczne, ćwiczenia dykcyjne, ćwiczenia 
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oddechowe, ćwiczenia poprawiające siłę i wyrazistość mowy, ćwiczenia 
w swobodnej lub ukierunkowanej interpretacja tekstu. Poza tym 
uczestnicy dowiedzą się jak radzić sobie z tremą (bloki i zahamowania) 
oraz jak mówić bez zmęczenia (pojęcie średnicy głosu i jej poprawne 
stosowanie).

Zajęcia poprowadzi Erwin Regosz – muzyk, wokalista, kompozytor 
i autor tekstów, nauczyciel emisji głosu, główny specjalista do spraw 
muzyki WOAK. Zajmuje się pracą artystyczną i pedagogiczną. Jako 
nauczyciel emisji głosu współpracował m.in. z Elżbietą Zapendowską, 
Grażyną Łobaszewską, Ewą Kossak. Uczestnik wielu krajowych i między- 
narodowych warsztatów i kursów związanych z emisją głosu i muzyką 
ciała. Juror Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Cena 80 zł, zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są do 16 paź- 
dziernika 2020 r. Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje 
kolejność zgłoszeń.

 Warsztaty Menadżer kultury 2.0. Zarządzanie projektem i zespołem;
  24 października

Zarządzanie kulturą w XXI wieku

Menadżerowie i animatorzy kultury, pracownicy instytucji i organizacji 
realizujących projekty kulturalne oraz wszystkie osoby zainteresowane 
wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi w zarządzaniu i promocji 
projektów kulturalnych są adresatami warsztatów Menadżer kultury 
2.0. Zarządzanie projektem i zespołem, które 24 października 2020 r. 
w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu poprowadzi 
Dominik Pokornowski.

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane 
z wykorzystaniem tzw. chmur danych umożliwiających pracę zdalną 
i pracę mobilną. Prowadzący zaprezentuje również nowoczesne 
narzędzia internetowe przydatne menedżerom w skutecznym przy- 
gotowaniu i realizacji przedsięwzięć w sferze kultury – począwszy od 
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zarządzania projektem po komunikację i promocję. Program warszta- 
tów obejmuje również podstawy zarządzania projektami i strategię 
komunikacji i promocji w sieci.

Zajęcia poprowadzi Dominik Pokornowski – specjalista ds. PR i pro- 
ject manager licznych inicjatyw internetowych. Absolwent Wydziału 
Filozofii UMK w Toruniu. Ukończył podyplomowe studia z zakresu 
Public Relations oraz Zarządzania Projektami. Pracował jako PR mana- 
ger w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Jest trenerem 
Narodowego Centrum Kultury z zakresu komunikacji internetowej. 
Współpracował też m.in. z Operą Nova w Bydgoszczy, Fundacją 
Stabilo, Interaktywnym Centrum Historii Ostrowa Tumskiego 
w Poznaniu.

Cena 120 zł,  zgłoszenia przyjmowane są do 16 października 2020 r. 
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 Warsztaty Etiuda teatralna – od pomysłu do realizacji;
 24-25 października

Początek teatralnej przygody

Jak rozpocząć teatralną przygodę? Jak przygotować etiudę, której re- 
alizacja sprawi taką samą przyjemność twórcom początkującym i bar- 
dziej doświadczonym członkom amatorskiego zespołu teatralnego? Jak 
dać się uwieść magii teatru i uwieść nią widzów? Odpowiedź między 
innymi na te pytania znajdą uczestnicy warsztatów Etiuda teatralna 
– od pomysłu do realizacji, które w dniach 24-25 października 2020 r. 
w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu poprowadzi 
Agnieszka Zakrzewska.

Udział w dwudniowych warsztatach wziąć mogą wszystkie osoby 
zainteresowane tworzeniem teatru, poszukujące inspiracji i nowych me- 
tod pracy teatralnej i parateatralnej: szczególnie instruktorzy teatralni, 
instruktorzy domów kultury, nauczyciele czy animatorzy kultury, ale też 
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członkowie amatorskich zespołów teatralnych oraz młodzież, studenci 
i osoby dorosłe. Zajęcia mają formę praktycznych ćwiczeń. Uczestnicy 
stworzą niebanalne etiudy – indywidualne, partnerskie oraz grupowe, 
dzięki czemu nauczą się budować krótkie sceny teatralne oparte na 
tekście, obrazie, przedmiocie lub muzyce.

Zajęcia poprowadzi Agnieszka Zakrzewska – pedagog teatru, ani- 
matorka kultury, instruktorka teatralna. Jako specjalistka ds. teatru 
WOAK realizuje wiele warsztatów teatralnych i teatralno-plastycz- 
nych we współpracy z różnymi instytucjami kultury i placówkami oświa- 
towymi z regionu dla różnych grup wiekowych. Ukończyła pedagogikę 
teatru – studia współprowadzone przez Instytut Teatralny im. Zbig- 
niewa Raszewskiego oraz Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu 
Warszawskiego, a także Policealne Studium Edukacji i Praktyk 
Teatralnych w Toruniu i Podyplomowe Studia Reżyserii Teatrów Dzieci 
i Młodzieży w PWST w Krakowie, Filia we Wrocławiu.

Cena 70 zł, zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są do 
16 października. Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje 
kolejność zgłoszeń.

Kolejne warsztaty i szkolenia:

6-8 listopada – warsztaty Teatr – Muzyka – Ruch, zajęcia prowadzą: 
Magdalena Jasińska, Erwin Regosz i Krystian Wieczyński, cena 100 zł, 
termin zgłoszeń: 30 października

13-15 listopada – warsztaty  Organizacja imprez dla małej i dużej 
grupy, zajęcia prowadzi Alicja Usowicz, cena 100 zł, termin zgłoszeń: 
6 listopada

28 listopada – warsztaty Pedagogika teatru w pracy z dziećmi, czyli jak 
bawić się w teatr, zajęcia prowadzi Agnieszka Zakrzewska, cena 50 zł, 
termin zgłoszeń: 20 listopada
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5-6 grudnia – warsztaty Muzykoterapia, zajęcia prowadzą: dr Lucyna 
Matuszak i Erwin Regosz, cena 120 zł, termin zgłoszeń: 27 listopada

12-13 grudnia – warsztaty Jak twórczo i z pomysłem animować grupy 
seniorów, zajęcia prowadzi Alicja Usowicz, cena 100 zł, termin zgłoszeń: 
4 grudnia

Zajęcia Edukacyjne Dla Dzieci

 Zajęcia cyrkowe; co środę: 7, 14, 21 i 28 października

Zajęcia cyrkowe

Na zajęcia zapraszamy wszystkie chętne dzieci (w wieku od 6 lat) 
i młodzież, bez względu na ich sprawność fizyczną, zdolności i pre- 
dyspozycje.

Celem zajęć jest zapoznawanie uczestników z podstawami sztuki 
cyrkowej: żonglerką, akrobatyką, klaunadą, jazdą na monocyklach, 
balansowaniem na roll boli,  szczudlarstwem i innymi elementami sztuki 
nowego cyrku. Uczestnicy zajęć będą uczyli się pracy z rekwizytami: 
chustami, piłkami, kółkami, talerzykami, maczugami, diabolo. Poznając, 
ćwicząc i doskonaląc umiejętności cyrkowe, uczestnicy będą rozwijali 
wyobraźnię, ćwiczyli poczucie równowagi oraz rytmu, uczyli się refleksu 
oraz wytrwałości w dążeniu do celu. 

Program zajęć obejmuje również elementy komponowania ruchu 
scenicznego i przestrzeni scenicznej – miejsca prezentacji cyrkowych 
indywidualnych i zespołowych. Dzieci będą uczyły się tworzenia etiud 
scenicznych z wykorzystaniem umiejętności cyrkowych. Będą odkrywały 
radość, jaką daje dzielenie się z innymi nowymi umiejętnościami. 

Podczas zajęć uczestnicy będą rozwijali sprawność ruchową, 
koordynację ruchowo-wzrokową, gibkość, zwinność, wzmacniali 
mięśnie. Będą kształtowali relacje w grupie, rozwijali umiejętność pracy 
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zespołowej, umiejętność występowania przed publicznością, radzenia 
sobie z blokadami emocjonalnymi i tremą.  

Zajęcia cyrkowe mieszczą się w obszarze pedagogiki cyrku 
dziecięcego. Ćwiczenia i zabawy będą dostosowane do wieku 
i możliwości uczestników.

Zajęcia prowadzi Jacek Ruszkowski – pedagog cyrku dziecięcego, 
żongler, szczudlarz i mim. Prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą, ucząc 
pracy z rekwizytami, żonglerki, szczudlarstwa. Umiejętności cyrkowe 
zdobywał w Cyrku Cool-Kids, wraz z zespołem uczestniczył w wielu 
przeglądach i festiwalach cyrkowych, a następnie był jego instruktorem. 
Współpracował z Teatrem Wiczy.

Cena 5 zł/spotkanie, zgłoszenia przyjmowane są do dnia 
poprzedzającego spotkanie, odpowiednio: 6, 13, 20 i 27 października, 
liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 Teatralny rozruch. Comiesięczne zajęcia dla dzieci dla dzieci
 w wieku 7-10 lat; 10 października, godz 9.00

Teatralny rozruch

Spotkania Teatralny rozruch to zaproszenie do krainy teatru, wyobraźni 
i zabawy. Zapraszamy dzieci w wieku 7-11 lat na cykl zajęć, których uczestni- 
cy poznają różne formy teatru – zachęca prowadząca zajęcia Agnieszka 
Zakrzewska. Teatralny rozruch to wspólna parateatralna zabawa ruchowa, 
która rozwija kreatywność młodych ludzi. To także czas spędzony 
aktywnie na eksperymentowaniu z wyobraźnią i działaniach twórczych. 
W przestrzeni uwalniającej dziecięcą ekspresję i spontaniczność dzieci 
z uśmiechem nauczą się współpracy i otwartości na innych.

W programie spotkania jak zawsze znajdą się m.in. gry i zabawy 
ruchowe, parateatralne ćwiczenia rozwijające wyobraźnię i kreatyw- 
ność, praca w grupie, zadania na uważność, improwizacja, działania 
z przedmiotem. Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, z wy- 
korzystaniem technik teatru wyobraźni oraz inspirujących dźwięków.
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Cykl Teatralny rozruch jest autorskim przedsięwzięciem Agnieszki 
Zakrzewskiej – pedagożki teatru, animatorki kultury i instruktorki 
teatralnej. Jako specjalistka ds. teatru WOAK realizuje wiele warsztatów 
teatralnych i teatralno-plastycznych we współpracy z różnymi instytu- 
cjami kultury i placówkami oświatowymi z regionu dla różnych grup 
wiekowych. Ukończyła pedagogikę teatru – studia współprowadzone 
przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytut 
Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, a także Policealne 
Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych w Toruniu i Podyplomowe 
Studia Reżyserii Teatrów Dzieci i Młodzieży w PWST w Krakowie, Filia 
we Wrocławiu. Jako aktorka i reżyserka związana była z Teatrem Wróbli 
oraz teatrem Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyła w licznych 
szkoleniach i projektach edukacyjno-artystycznych. Jest też autorką 
wielu przedsięwzięć kulturalnych; od lat prowadzi warsztaty dla dzieci 
i młodzieży oraz dorosłych w każdym wieku.

Cena 5 zł/dziecko. Zgłoszenia przyjmowane są do 9 października, 
liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 Poranne figle, psoty i żarty. Comiesięczne zajęcia dla dzieci
 w wieku 4-6 lat z opiekunami;
 10 października, godz. 11.00 (I grupa) i 12.15 (II grupa)

Poranne figle, psoty i żarty

Poranne figle, psoty i żarty to cykl comiesięcznych zajęć parateatralnych, 
które odbywają się w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w To- 
runiu. Adresatami spotkań są dzieci w wieku 4-6 lat, które chciałyby 
odkrywać teatralne i okołoteatralne światy oraz ich opiekunowie.

Dzieci uczestniczą we wspólnej parateatralnej zabawie ruchowej, 
która rozwija wyobraźnię i kreatywność młodych uczestników – wyjaśnia 
prowadząca zajęcia Agnieszka Zakrzewska. Poranne figle, psoty i żarty 
to także aktywny czas spędzony na eksperymentowaniu z wyobraźnią 
i wyzwalaniu działań twórczych. W przestrzeni uwalniającej dziecięcą 
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ekspresję i spontaniczność dzieci z uśmiechem nauczą się współpracy 
i otwartości na innych. Moim celem jest odkrywanie teatralnych i para- 
teatralnych światów  poprzez zabawę w teatr, uwalnianie dziecięcej ekspresji 
i zbudowanie przestrzeni do wspólnych działań opiekuna z dzieckiem. 
Chciałabym przekonać najmłodszych uczestników zajęć, że twórcą może 
być każdy i zachęcić do rodzinnego spędzenia czasu na działaniach twór- 
czych – dodaje. W programie spotkania jak zawsze znajdą się m.in. gry 
i zabawy ruchowe, parateatralne ćwiczenia rozwijające wyobraźnię 
i kreatywność, praca w grupie, zadania na uważność, improwizacja, 
działania z przedmiotem. Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, 
z wykorzystaniem technik teatru wyobraźni oraz inspirujących 
dźwięków.

Cykl Poranne figle, psoty i żarty jest autorskim przedsięwzięciem 
Agnieszki Zakrzewskiej – pedagożki teatru, animatorki kultury i ins- 
truktorki teatralnej. Jako specjalistka ds. teatru WOAK realizuje wiele 
warsztatów teatralnych i teatralno-plastycznych we współpracy z róż- 
nymi instytucjami kultury i placówkami oświatowymi z regionu dla 
różnych grup wiekowych. Ukończyła pedagogikę teatru – studia 
współprowadzone przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego 
oraz Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, a tak- 
że Policealne Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych w Toruniu 
i Podyplomowe Studia Reżyserii Teatrów Dzieci i Młodzieży w PWST 
w Krakowie, Filia we Wrocławiu. Jako aktorka i reżyserka związana 
była z Teatrem Wróbli oraz teatrem Uniwersytetu Warszawskiego. 
Uczestniczyła w licznych szkoleniach i projektach edukacyjno-
artystycznych. Jest też autorką wielu przedsięwzięć kulturalnych; 
od lat prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych 
w każdym wieku.

Cena 5 zł/dziecko (opiekun bezpłatnie). Zgłoszenia przyjmowane 
są do 9 października, liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje 
kolejność zgłoszeń.
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 Piosenkownica – Zajęcia muzyczne dla dzieci w wieku 6-9 lat
 wraz z rodzicami; 17 października, godz. 9:00-10:00

Piosenkownica

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 10 lat wraz z rodzicami lub opieku-
nami na warsztaty twórcze Piosenkownica. 

Celem zajęć jest kształtowanie kultury muzycznej najmłodszych, 
rozwijanie ich wrażliwości artystycznej, słuchu muzycznego, poczucia 
rytmu, rozwój aktywności i kreatywności, odkrywanie radości, jaką daje 
spontaniczne muzykowanie oraz rozwój talentów. 

Podczas zajęć dzieci będą odkrywały, że muzyką jest również pejzaż 
otaczających nas odgłosów: własnego ciała, tego, co się dzieje w domu, 
szkole, w mieście, supermarkecie, w lesie, nad morzem, w powietrzu… 

W przyjaznej atmosferze dzieci będą poznawały świat muzyki 
poprzez ruch, zabawy rytmiczne, śpiew, grę na instrumentach, słuchanie 
utworów. Dzieci poznają podstawowe wiadomości o muzyce i emisji 
głosu, będą uczyły się sprawnego posługiwania się własnym głosem 
i skutecznej, wyrazistej komunikacji.

Każde zajęcia będą stanowiły odrębną całość. Przewidujemy 
pracę indywidualną i grupową. Będą dostosowane do zainteresowań, 
oczekiwań i możliwości dzieci i ich rodziców. Chcielibyśmy, aby spotkania 
inspirowały rodziców do twórczych zabaw muzycznych z dziećmi. 

Zajęcia prowadzi Erwin Regosz – muzyk, wokalista, kompozytor 
i autor tekstów, nauczyciel emisji głosu, główny specjalista ds. muzyki 
w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu, gdzie zajmuje 
się pracą artystyczną i pedagogiczną. Jako instruktor prowadzi 
warsztaty: wokalne, teatralno-muzyczne, instrumentalne, a także za- 
jęcia muzykoterapii, muzyki ciała i dźwięku naturalnego. Jako nauczy- 
ciel emisji głosu współpracował m.in. z Elżbietą Zapendowską, Grażyną 
Łobaszewską, Ewą Kossak. Jest uczestnikiem wielu warsztatów 
i kursów, krajowych i międzynarodowych warsztatów związanych 
z emisją głosu i muzyką ciała. Jest jurorem Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego, autorem realizowanych w Wojewódzkim Ośrodku 
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Animacji Kultury projektów edukacyjnych, m.in. Ja to mam szczęście,  
Coś za coś, Dziękuję, dziękuję bardzo współfinansowanych w ramach 
Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i z budżetu 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jest także współautorem 
kilku płyt z materiałem repertuarowym dla dzieci rekomendowanych 
przez Ministerstwo Edukacji jako pomoce artystyczne dla uczniów i 
nauczycieli.

Cena 5 zł/dziecko (opiekun bezpłatnie). Zgłoszenia przyjmowane 
są do 16 października, liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje 
kolejność zgłoszeń.

 Kto gra i śpiewa troski rozwiewa – zajęcia muzyczne dla dzieci 
 w wieku 10-12 lat; 17 października, godz. 10:30-11:30

Kto gra i śpiewa troski rozwiewa

Zapraszamy dzieci w wieku od 10 do 12 lat na warsztaty twórcze Kto 
gra i śpiewa troski rozwiewa. Celem zajęć jest rozwijanie wyobraźni 
muzycznej, zachęcanie dzieci do śpiewania piosenek artystycznych oraz 
kształtowanie kultury scenicznej w każdym aspekcie sztuki estradowej. 
Uczestnicy zajęć będą pracowali nad prawidłową emisją i naturalną 
ekspresją ciała, wyborem utworów odpowiednich do predyspozycji 
każdego z wokalistów. Podczas pracy nad utworem będą uczyli się 
poprawnej intonacji, dykcji, odpowiedniego stylistycznie frazowania, 
będą pracowali nad formą swobodnej, naturalnej obecności na scenie. 
Udział w zajęciach może pomóc w przygotowaniach do udziału 
w konkursach i festiwalach piosenki dziecięcej.

Warsztaty odbywać się będą przy akompaniamencie pianina oraz 
podkładów muzycznych. 

Zajęcia prowadzi Erwin Regosz – muzyk, wokalista, kompozytor 
i autor tekstów, nauczyciel emisji głosu, główny specjalista ds. muzyki 
w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu, gdzie zajmuje 
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się pracą artystyczną i pedagogiczną,  prowadząc warsztaty: wokalne, 
teatralno-muzyczne, dla instrumentalistów, muzykoterapii, muzyki 
ciała i dźwięku naturalnego oraz dla ludzi pracujących głosem. Jako 
nauczyciel emisji głosu współpracował m.in. z Elżbietą Zapendowską, 
Grażyną Łobaszewską, Ewą Kossak. Jest uczestnikiem wielu warszta- 
tów i kursów, krajowych i międzynarodowych warsztatów związanych 
z emisją głosu i muzyką ciała. Jest jurorem Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego, autorem realizowanych w Wojewódzkim Ośrodku 
Animacji Kultury projektów edukacyjnych, m.in. Ja to mam szczęście,  
Coś za coś, Dziękuję, dziękuję bardzo współfinansowanych w ramach 
Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i z budżetu 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jest także współautorem 
kilku płyt z materiałem repertuarowym dla dzieci rekomendowanych 
przez Ministerstwo Edukacji jako pomoce artystyczne dla uczniów 
i nauczycieli.

Cena 5 zł, zgłoszenia przyjmowane są do 16 października, liczba 
miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 Prawie dorosłe piosenki – zajęcia muzyczne dla młodzieży
 w wieku 13-15 lat; 17 października, godz. 12:00-13:00 

˛1

Zapraszamy młodzież w wieku od 13 do 15 lat na warsztaty twórcze 
Prawie dorosłe piosenki. Uczestnicy będą uczyli się śpiewać w różnych 
stylach muzycznych oraz występowania na scenie. 

Celem zajęć jest zachęcanie młodzieży do śpiewania piosenek artys- 
tycznych, kształtowanie kultury scenicznej w każdym aspekcie sztuki 
estradowej, odnalezienie źródeł optymalnej emisji głosu i naturalnego 
ruchu scenicznego.

Uczestnicy zajęć będą pracowali nad prawidłową emisją i naturalną 
ekspresją ciała, wyborem utworów odpowiednich do predyspozycji 



56

każdego z wokalistów. Podczas pracy nad utworem będą uczyli się 
poprawnej intonacji, dykcji, odpowiedniego stylistycznie frazowania, 
ćwiczyli umiejętności prowadzenia linii melodycznej w opracowaniach 
wielogłosowych. 

Istotnym elementem zajęć będzie praca nad swobodną, na- 
turalną obecnością na scenie. Każdy będzie miał możliwość przy- 
gotowania się do udziału w konkursach i festiwalach piosenki 
m.in. poprzez naukę śpiewu do mikrofonu i oswojenie się ze oświetle- 
niem scenicznym.

Warsztaty odbywać się będą przy akompaniamencie pianina oraz 
podkładów muzycznych. 

Zajęcia prowadzi Erwin Regosz – muzyk, wokalista, kompozytor 
i autor tekstów, nauczyciel emisji głosu, główny specjalista ds. muzyki 
w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu, gdzie zajmuje 
się pracą artystyczną i pedagogiczną,  prowadząc warsztaty: wokalne, 
teatralno-muzyczne, dla instrumentalistów, muzykoterapii, muzyki 
ciała i dźwięku naturalnego oraz dla ludzi pracujących głosem. 
 Jako nauczyciel emisji głosu współpracował m.in. z Elżbietą 
Zapendowską, Grażyną Łobaszewską, Ewą Kossak. Jest uczestni- 
kiem wielu warsztatów i kursów, krajowych i międzynarodowych 
warsztatów związanych z emisją głosu i muzyką ciała. Jest juro- 
rem Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, autorem re- 
alizowanych w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury projektów 
edukacyjnych, m.in. Ja to mam szczęście,  Coś za coś, Dziękuję, dziękuję 
bardzo współfinansowanych w ramach Programów Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego i z budżetu Województwa Kujawsko- 
-Pomorskiego. Jest także współautorem kilku płyt z materiałem 
repertuarowym dla dzieci rekomendowanych przez Ministerstwo 
Edukacji jako pomoce artystyczne dla uczniów i nauczycieli.

Cena 5 zł, zgłoszenia przyjmowane są do 16 października, liczba 
miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
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Wykłady, wystawy i spotkania edukacyjne

 Analogowe aparaty fotograficzne z czasów PRL
 multimedialny wykład z cyklu Sztuka fotografii; 21 października

Zapamiętane i zapomniane aparaty z czasów PRL

W gospodarce ciągłego niedoboru zakup materiałów światłoczułych 
nie był łatwym przedsięwzięciem. Niedogodności te nie odstraszały 
jednak miłośników fotografii, którzy wykorzystując dostępny sprzęt 
fotograficzny pielęgnowali swoje artystyczne hobby. W drugiej 
połowie XX wieku zarówno w PRL, jak i w innych krajach tzw. bloku 
wschodniego produkowano liczne modele aparatów fotograficznych. 
Najciekawsze konstrukcje Stanisław Jasiński przedstawi podczas 
multimedialnego wykładu Analogowe aparaty fotograficzne z czasów PRL 
w ramach cyklu Sztuka fotografii w środę, 21 października o godzinie 
16.45 w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu. Wstęp 
wolny – liczba miejsc ograniczona obowiązują wcześniejsze zapisy przez 
formularz na stronie www.woak.torun.pl

W jednym z wcześniejszych wykładów Stanisław Jasiński 
wspomniał już o aparacie Фед (Fed) produkcji sowieckiej, który był 
sobowtórem niemieckiej konstrukcji Leica. Kopie innych zachodnich 
kamer powstawały na przestrzeni czterech dekad w wielu krajach 
socjalistycznych. Niektóre z nich – np. wybrane modele marki Kiev do 
dziś są wysoko cenione przez miłośników fotografii albo co najmniej 
posiadają status obiektów kultowych. Oczywiście nie wszystkie aparaty 
powstały z naruszeniem praw patentowych, było też wiele konstrukcji 
oryginalnych: popularna wśród fotoamatorów Praktica czy bardziej 
profesjonalny Pentacon Six TL. Zarówno te najbardziej znane, jak i dziś 
zapomniane, a w swoim czasie bardzo popularne aparaty przedstawi 
Stanisław Jasiński podczas wykładu Analogowe aparaty fotograficzne 
z czasów PRL.
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Wykład przygotował i poprowadzi Stanisław Jasiński – fotografik 
i instruktor fotografii, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, 
specjalista ds. fotografii WOAK, znawca historii fotografii oraz 
kolekcjoner zabytkowych aparatów i innych artefaktów związanych 
z tą dziedziną sztuki. W latach 2007-2009 był prezesem Okręgu 
Kujawsko-Pomorskiego ZPAF, pełnił funkcję przewodniczącego a nas- 
tępnie członka Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, obecnie jest sekreta- 
rzem Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZPAF. Jest autorem kilkunastu 
wystaw indywidualnych, uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach 
zbiorowych krajowych i zagranicznych. Stanisław Jasiński publikuje 
artykuły teoretyczne i krytyczne w Fotografii, Krytyce Literackiej oraz 
Biuletynie Informacji Kulturalnej. Jest też organizatorem i kuratorem 
wystaw fotograficznych – m.in. Edwarda Hartwiga, Michała Kokota, 
Andrzeja Różyckiego, Wacława Wantucha.


