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SZANOWNI CZYTELNICY!

Z końcem 
pierwszej dekady paź-
dziernika zmuszeni zos- 
taliśmy w naszych pla- 

cówkach do wzmożenia środków ostrożności wynikających 
z zagrożenia koronawirucem Covid 19. Oczywiście, de- 
zynfekujemy dłonie, powierzchnie, wietrzymy pomieszczenia, 
nakładamy maseczki lub przyłbice, zachowujemy co najmniej 
półtorametrową odległość między osobami, ograniczamy liczbę 
uczestników spotkań i zajęć – i czynimy wszystko, by siebie i in- 
nych jak najmniej narażać na zakażenie niebezpiecznym wirusem. 
Staramy się wszakże zachowywać łączność – czy to telefoniczną, 
czy mailową, czy poprzez media społecznościowe – z jak naj- 
liczniejszym gronem osób, z którymi przed pandemią spotykaliśmy 
się regularnie. Jeśli to możliwe, przenosimy nasze działania do 
sieci, wprawiamy się w pracy zdalnej. Przedstawiamy w Biuletynie 
dofinansowany w ramach programu Kultura w sieci projekt Kadra 
kultury on-line. Realizując to przedsięwzięcie, poznaliśmy 
uwarunkowania prowadzenia warsztatów w trybie zdalnym, wiele 
się nauczyliśmy. Autorka projektu Weronika Droszcz przygotowała 
go z wielką starannością – myśląc o zajęciach, które będą inter- 
aktywne, a więc będą nie tylko prezentacjami podjętej problematyki. 
Powiodło się, o czym zapewnia liczne grono uczestników zajęć. 
Widywaliśmy ich na ekranach, rozmawialiśmy oddaleni o wiele kilo- 
metrów i… tęsknimy za spotkaniem twarzą w twarz. Wiemy już, 
że sporo edukacyjnych zamysłów można przeprowadzić zdalnie. 
Wiemy, że wymagają syntetycznego ujęcia programu warsztatów. 
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Wiemy, że by podejmować się edukacji kulturalnej w trybie zdal- 
nym, trzeba dysponować odpowiednim sprzętem. Że przygotowanie 
do zajęć w trybie online zajmuje znacznie więcej czasu niż zorganizo- 
wanie ich dla uczestników, którzy zgromadzą się w jednej sali.

Spotykając się z uczestnikami, choć nie ze wszystkimi naraz 
a w kilkutosobowych grupach, w pełni bezpiecznie we wrześniu 
przeprowadziliśmy eliminacje wojewódzkie 65. Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego. (Podobnie było z finałami Turnieju 
Recytatorskiego i Turnieju Jednego Aktora Konkursu, ale już finał 
Turnieju Poezji Śpiewanej został zorganizowany w trybie konkursu 
nagrań.)

Wciąż można oglądać wystawy prezentowane w Galerii i Ośrodku  
Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu. Całkowicie bezpiecznie  
można wczytywać się w rozmowy z muzykami. Gabriela Ułanowska 
przeprowadzała je podczas spotkań twarzą w twarz; z bez- 
ośrednim udziałem czytelników odbyła się w lipcu w Centrum 
Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu promocja książki 
Dlaczego muzycy. Jej lektura to znakomita propozycja na czas 
pandemii. 

        Kamil Hoffmann 
        Jerzy Rochowiak    
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KULTURA ON-LINE – TO SIĘ MOŻE UDAĆ!

\\ Kamil Hoffmann

Wiosenny 
lockdown wymusił gwał- 
towne przyspieszenie 
zmian, które od pew- 

nego czasu już i tak zachodziły we współczesnej gospodarce. Jedną 
ze sfer najdotkliwiej doświadczonych przez wymuszone zamknięcie 
nas wszystkich w domach stała się kultura. Zakaz organizowania  
wydarzeń i spotkań dla szerszej publiczności skłonił artystów i ani- 
matorów kultury do przeniesienia – w miarę możliwości – swojej 
aktywności do przestrzeni wirtualnej. Ponieważ wiele osób nie miało 
dotąd doświadczenia w zdalnych formach działania, Wojewódzki 
Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu przygotował cykl warszta- 
tów doskonalących umiejętności projektowania, realizowana i pro- 
mowania przedsięwzięć kulturalnych poprzez internet.

Warsztaty te stanowiły oś projektu Kadra kultury on-line, 
którego autorką i koordynatorką była Weronika Droszcz. Zadanie 
dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach 
Programu Kultura w sieci. Realizowany od czerwca do października 
projekt składał się z pięciu modułów. Każdy dotyczył innego aspektu 
obecności kultury w świecie cyfrowym. Warsztaty realizowane 
były za pośrednictwem narzędzi internetowych, dzięki czemu 
w projekcie uczestniczyć mogły osoby pozostające w czasie lock- 
downu w domu. Łącznie w przedsięwzięciu Kadra kultury on-line 
uczestniczyło blisko sto osób – pracownicy instytucji kultury, or- 
ganizacji pozarządowych, niezależni organizatorzy, animatorzy 
i twórcy kultury z województwa kujawsko-pomorskiego. Dzięki 
dofinansowaniu ze środków publicznych udział w warsztatach był 
bezpłatny.
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Pierwszy moduł poprowadził Dominik Pokornowski. Zgodnie 
z tytułem warsztatów – Elementarz pracy zdalnej – było to wpro- 
wadzenie w zagadnienia związane z realizacją projektów i in- 
nych zadań na odległość. Pierwszym istotnym elementem, na który 
zwrócił uwagę prowadzący jest bezpieczne połączenie internetowe. 
Na bieżąco aktualizowany program antywirusowy, aktualny system 
operacyjny i aplikacje to niezbędne minimum chroniące naszą pracę 
i służbowe dane przed hakerami. Chociaż – jak zauważył 
prowadzący – praca zespołowa bez względu na to, czy prowadzona 
jest zdalnie czy też „na miejscu” w biurze, narażona jest na te 
same zagrożenia. Większość z nich jest efektem słabej komunikacji 
w zespole, co w konsekwencji może powodować opóźnienia 
względem harmonogramu realizacji kolejnych etapów projektu. 
Dominik Pokornowski przypomniał m.in. …nawykami, które warto 
wyplenić są: zwlekanie z komunikowaniem pozostałym osobom 
w zespole o różnych sprawach związanych z pracą oraz odkładanie 
trudnych lub dużych zadań na później.

Uczestnicy warsztatów poznali stosowaną i polecaną przez 
Dominika Pokornowskiego metodę GTD (Gettin Things Done), 
która ułatwia zarządzanie projektami zarówno na poziomie pracy 
indywidualnej, jak całego zespołu. Getting Things Done, w skrócie 
GTD, w tłumaczeniu z języka angielskiego to doprowadzanie roboty 
do końca – wyjaśnia Pokornowski. – Jest to popularna metoda organizacji 
zadań, która opiera się na kilku krokach zarządzania zadaniami. Twórcą 
metody jest David Allen, który opisał ją w książce Sztuka efektyw- 
ności. Skuteczna realizacja zadań. Istotą metody jest korzystanie 
z listy zadań. Może ona być w formie papierowej, ale również w formie 
aplikacji czy programu. Dawid Allen wskazuje, że przy zarządzaniu 
zadaniami powinniśmy działać w oparciu o schemat kilku kroków, 
które podejmujemy w sposób ciągły i regularny. Pierwszy z nich to 
kolekcjonowanie zadań. Chodzi o to, aby gromadzić wszystkie zadania, 
jakie mamy w myśl zasady: czego nie ma na liście, to nie istnieje. Drugi 
krok to analiza zadań, ich kategoryzowanie (trudne – łatwe, ważne – mniej  
istotne). Kolejnym krokiem jest porządkowania zadań w kontekście ter- 
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minów, miejsca pracy oraz samej kategorii zadania, np. pisanie dokumen- 
tów, spotkania, itd. Czwarty krok to codzienny przegląd i weryfikacja 
listy zadań. Wreszcie krok piąty to realizacja – dodaje.

Istotna część warsztatów poświęcona była też zagadnieniom 
komunikacji w zespole. Na pewno praca zdalna nakłada na nas liczne 
ograniczenia, ale wykorzystując dostępne powszechnie internetowe 
komunikatory, można większość barier pokonać. Dominik Pokor- 
nowski podkreśla: Spotkania zespołu z powodzeniem mogą 
się odbywać przez komunikator. Przy czym najlepiej w trybie 
połączenia wideo, aby wszyscy widzieli się nawzajem, widzieli 
swoje twarze. Wiadomo przecież, że komunikacja niewerbalna, 
mimika twarzy, kontakt wzrokowy są niesłychanie ważne. Dzięki 
temu uzyskamy w zespole formę komunikacji bardzo zbliżoną do tej 
realnej, z biura.

W ostatniej części pierwszego modułu projektu Kadry kultury 
on-line uczestnicy dowiedzieli się, jak radzić sobie z licznymi – naj- 
częściej internetowymi – rozpraszaczami, które walczą o naszą 
uwagę i zainteresowanie, odciągając tym samym od pracy. Skutecz- 
nym, chociaż na pozór w dzisiejszych czasach radykalnym roz- 
wiązaniem, jest tzw. praca głęboka. Jak wyjaśnia Dominik 
Pokornowski: Koncepcja pracy głębokiej, opisana przez Cala Newporta 
w książce pod tym samym tytułem, opiera się zasadniczo na skupieniu 
się na zadaniu. Jak wiadomo, aktualnie jest to trudne. Żyjemy w dużym 
szumie informacyjnym, swoistym śmietniku wizualnym. Nasze podstawowe 
narzędzia pracy – komputer i telefon – również są pełne rozpraszaczy. 
Autor postuluje i opisuje praktyczne sposoby na bycie skupionym. 
Najprostsza metoda to zakładanie określonego czasu na dane za- 
danie i praca tylko nad nim. Włącznie z całkowitym wyciszeniem 
telefonu czy schowaniem się przed współpracownikami, jeśli pracujemy 
w przestrzeni wspólnej. Z własnego doświadczenie mogę potwier- 
dzić skuteczność tej metody – dodaje.

Drugi moduł – prowadzone również przez Dominika Pokor-
nowskiego warsztaty Skuteczne zarządzanie on-line – dotyczył in- 
nowacyjnych metod zarządzania projektami realizowanymi zdalnie. 
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Prowadzący na wstępie przybliżył koncepcję zwinnego (z ang. agile) 
projektu. Początek „zwinnych” metodologii zarządzania projektami 
bierze się oczywiście ze środowiska programistów i świata technologii 
– wyjaśnia Pokornowski. – Już w latach 80. XX wieku widać było 
wyraźnie, że dotychczasowe klasyczne, kaskadowe metody za- 
rządzania projektami informatycznymi nie zdają egzaminu i sprawiają 
wiele różnych problemów. W 2001 roku grupa amerykańskich eksper- 
tów (m.in. Ward Cunningham – twórca Wikipedii) zredagowała 
i opublikowała „manifest zwinności”. Jest to swego rodzaju kodeks, 
stanowiący fundament, na bazie którego powstały różne narzędzia 
i metody zarządzania. […] Manifest wylicza cztery fundamentalne 
wartości.

1. Ludzie i relacje między nimi są ważniejsi niż definicja procesów
i narzędzi. 

2. Działające rozwiązania, produkty, usługi, programy (można to
rozumieć również jako dobrze zorganizowane i wartościowe
merytorycznie wydarzenia kulturalne) są ważniejsze od wcześniej
przygotowanej dokumentacji.

3. Komunikacja i współpraca z odbiorcami (publicznością) jest
ważniejsza od wcześniej ustalonych kontraktów, umów.

4. Reagowanie na zmianę jest o wiele ważniejsze niż wcześniej
założony plan.

Jak podkreślił prowadzący, projekty w dziedzinie kultury z po- 
wodzeniem mogą być realizowane w myśl zasad zwinnego zarządza- 
nia. Wydaje się, że właśnie reagowanie na potrzeby odbiorców powin- 
no być jedną z zasad przyświecających animatorom życia kulturalnego, 
ale takie podejście nie zawsze jest doceniane w praktyce urzędniczej.

Druga część warsztatów Skuteczne zarządzanie on-line poświęcona 
była tablicy Kanban, narzędziu z powodzeniem stosowanemu w coraz 
większej liczbie organizacji: od małych stowarzyszeń po gigantyczne 
korporacje. Ta wyjątkowa wszechstronność zastosowań sprawia, że me- 
toda Kanban z powodzeniem może zostać wdrożona również w sferze 
kultury, gdyż, jak podkreśla Pokornowski: …narzędzie jest bardzo 
elastyczne, ponieważ to zespół decyduje w jaki sposób chce organizować 
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tablicę. Po raz pierwszy tablicę Kanban zastosowano w Japonii, 
w fabrykach koncernu Toyota, z czasem metodę zaczęły też 
wykorzystywać inne przedsiębiorstwa. Siłą metody Kanban jest 
jej prostota – wyjaśnia Dominik Pokornowskii – Metoda opiera się na 
trzech prostych regułach: Pierwsza z nich to ustawianie priorytetów. Im 
coś jest na tablicy wyżej, tym jest ważniejsze. Druga reguła to od- 
zwierciedlenie czasu. Karta z zadaniem jest przesuwana przez zespół 
pomiędzy kolumnami, oznaczającymi status realizacji (np. „do zrobienia”, 
„w trakcie realizacji” „w rozliczeniu”, „zakończone”). Trzecią regułą jest 
realność tablicy. To zasada mówiąca o tym, że tablica powinna zawsze 
odzwierciedlać realny stan naszej pracy (co jest zrobione, a co nie). 

Co istotne, aktualny stan tablicy w każdej chwili mogą obejrzeć 
wszystkie osoby zaangażowane w realizację projektu. Dzięki temu 
możliwe jest szybkie wykrywanie potencjalnych zatorów i reagowanie  
na to zagrożenie. Bardzo ważnym aspektem pracy z tablicą jest od- 
powiednie limitowanie pracy – podkreśla Pokornowski. – Chodzi o to, 
aby zadania były przypisywane do ludzi w wyważony sposób, aby uniknąć 
sytuacji, że jedna osoba jest odpowiedzialna za kilkanaście zadań, 
a druga tylko za jedno. Warto pamiętać również o strumieniu pracy. 
Co oznacza przesunięcie zadania ze stanu „w realizacji” na stan 
„zrobione”? Cały zespół musi działać wspólnie, aby dla każdego było 
jasne, co oznacza kategoria „zrobione”.

Pierwotnie Kanban miał postać tablicy, na której umieszczane 
były kartki z opisami zadań. Obecnie narzędzie funkcjonuje 
w formie aplikacji internetowych dostępnych zarówno na kom- 
putery, jak i na smartfony. Wśród najpopularniejszych wymieniane 
są dwie darmowe usługi: Asana i Trello. W opinii prowadzącego 
w realizacji projektów kulturalnych, angażujących nie więcej 
niż 10 osób, szczególnie sprawdzi się Trello, gdyż jest to …prosty 
i przejrzysty system, który umożliwia zarządzanie zadaniami 
i organizację pracy poprzez budowę układu tablic, list i kart. Bazą 
jest tablica, na której możemy tworzyć listy. Na nich z kolei tworzymy karty. 
A te są strumieniami różnych informacji, które publikują uczestnicy. 
Wirtualna tablica Kanban ma oczywiście wiele funkcji niedostępnych 
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w jej tradycyjnej formie: nie brakuje modułu umożliwiającego prze- 
prowadzenie głosowania w ramach grupy współpracowników. Karta jest 
także otwarta na dyskusję przez system komentarzy. Chyba najważniej- 
szym atutem Trello jest płynne zarządzanie wszystkimi obiektami. Działa 
w systemie drag’n’drop [przeciągnij i upuść – dop. kmh]. Od użytkownika 
zależy sposób budowy systemu: czy tablice będą odpowiadać poszczegól- 
nym projektom lub działom. Listy mogą być obszarami zadań poszczegól- 
nych pracowników, ale mogą być także częściami projektu. Trello daje  
możliwość dużej elastyczności w projektowaniu całej struktury. Rozpisywane 
projekty mogą być szybko wizualizowane w widoku kalendarzowym.

Podczas realizacji trzeciego modułu uczestnicy projektu uczyli się 
pisać teksty na strony internetowe oraz profile instytucji w różnych 
mediach społecznościowych. Warsztaty pod hasłem Webwriting czyli 
jak pisać o kulturze w internecie prowadziła Kasia Toczko, specjalistka 
z dziedziny public relations i marketingu kultury. Jak ludzie czytają 
w internecie? – takie pytanie na wstępie zadała prowadząca 
uczestnikom szkolenia. Wcale! – odpowiedziała, dodając, że zamiast 
czytać, jedynie pobieżnie skanują teksty i udostępniają innym. 
W związku z tym każdy materiał publikowany w internecie nie tylko 
musi być pisany z myślą o tym zastosowaniu, ale również należy 
go w odpowiedni sposób zaprojektować: wyeksponować nagłówek, 
tekst podzielić na fragmenty, opakować go elementam graficznymi 
(np. wykresami czy schematami). Prowadząca zwróciła uwagę, że 
przystępując do pisania tekstu do internetu, musimy sobie odpowie- 
dzieć na kilka pytań: Do kogo mówię?, Co chcę powiedzieć?,  Jak to po- 
wiedzieć? i przede wszystkim: Jak to powiedzieć prościej? Ostatnie 
pytanie autorzy tekstów internetowych powinni sobie zadawać na każ- 
dym etapie konstruowania i redagowania materiałów. Przede wszyst- 
kim należy unikać trudnych słów. Podając najbardziej wyraziste 
przykłady, Kasia Toczko zauważa: lepsza jest bezstronność niż obiekty- 
wizm, lepiej coś zrobić niż osiągnąć. Z drugiej strony do internetowego 
czytelnika bardziej przemawiają konkrety niż wyrażenia ogólne: Tango, 
nie taniec. Brzoza, nie drzewo – wyjaśnia na przykładach prowadząca. 
Przydatnym narzędziem, za pomocą którego możemy w każdej chwili 
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sprawdzić, czy nasz tekst zrozumieją odbiorcy jest Jasnopis. Aplikacja, 
dostępna on-line również poprzez stronę internetową, powstała jako 
projekt Narodowego Centrum Nauki, a za jej warstwę merytoryczną są 
odpowiedzialni zarówno językoznawcy i psycholigwiści, jak i statystycy.

Podsumowując swoje warsztaty w publikacji Kadra Kultury on-line, 
Kasia Toczko zwróciła uwagę na konieczność dostosowania tekstu 
do specyfiki medium oraz urządzenia, z którego korzysta odbiorca. 
Zapomnij o „kopiuj-wklej” – przestrzegała przed pójściem na skróty. 
Aby lepiej poznać swojego odbiorcę, warto sięgać po dostępne 
analizy: Zarówno statystyki platform społecznościowych, jak Google 
Analytics dają Ci wgląd w to, kim jest Twój odbiorca, jaki rodzaj treści 
preferuje – przypomina prowadząca.

Kolejny moduł – warsztaty E-trening prezentacji i wystąpień 
przed kamerą prowadził Mariusz Kluszczyński. Chociaż miały one 
formę zajęć stricte praktycznych, można wyekstrahować kilka naj- 
bardziej esencjonalnych zasad występowania przed kamerą (zarówno 
w studio telewizyjnym, jak i w samodzielnych nagraniach lub po- 
łączeniach internetowych). Każdy, kto występuje w telewizji musi 
przede wszystkim wiedzieć, co chce powiedzieć. Musi po prostu być 
doskonale przygotowany merytorycznie – podkreśla prowadzący. 
Przed wejściem na żywo, ale też przed nagraniem dobrze jest kilka 
razy przećwiczyć swoją wypowiedź. Można ją nawet nagrać, żeby 
sprawdzić, czy mówimy jasno, konkretnie i bez zająknięć. Nigdy nie 
uczmy się całego tekstu na pamięć – przestrzega Mariusz Kluszczyński 
– możemy się zaciąć na jakiejś podstawowej kwestii. Przygotowując 
wypowiedź, powinniśmy stworzyć swego rodzaju ramy dla improwiza- 
cji. Można spisać na kartce główne myśli, wątki. W punktach zaplano- 
wać kolejność, ale podczas wystąpienia nie powinniśmy zbyt często 
na tę kartkę patrzeć, gdyż to może rozpraszać widzów.

Myśląc o odbiorcach, powinniśmy również wybrać tło, na którym 
wystąpimy: Gołe ściany są złe, ale też nie mogą pojawiać się w kadrze 
elementy, które mogą rozpraszać widza, odwracać jego uwagę. Tło powinno 
być możliwie najbardziej neutralne – wyjaśnia Kluszczyński. – Ostatnio 
bardzo często rozmówcy występują na tle domowej biblioteki. To może być 



13

dobre tło, ale jeżeli tytuły książek są rozpoznawalne, będzie to odciągało 
uwagę widzów. Zaczną się bardziej interesować tym, co kto ma w biblio- 
tece, co czyta, niż samą treścią wypowiedzi – dodaje półżartem. 
Specyfika urządzeń do rejestracji obrazu sprawia, że niektóre kolory 
nie wyglądają zbyt dobrze w przekazie wideo. Należy przede wszyst- 
kim unikać najbardziej kontrastowych ubrań: czerni i bieli. Znacznie 
korzystniej wypadają błękit i granat. Oczywiście, nasz ubiór oddaje 
też nasz charakter, jest rodzajem autoeskpresji, dlatego jeśli ktoś 
dobrze się czuje w wyrazistych, jaskrawych kolorach, nic nie stoi na 
przeszkodzie, aby tak właśnie wystąpił w telewizji. Ważne jednak, żeby 
to był przemyślany i świadomy wybór – zaznacza Mariusz Kluszczyński.

Zadania praktyczne, które samodzielnie wykonywali wszyscy 
uczestnicy czwartego modułu projektu szkoleniowego Kadry Kultury 
on-line pomagały zwiększyć poczucie pewności i swobody przed 
kamerą (nawet jeśli to tylko mała kamerka w laptopie). Kamera 
bezwzględnie wyłapuje to, co w codziennym życiu uchodzi nam płazem. 
Może to być na przykład mowa ciała, mimika, sposób mówienia – wszelkie 
niedoskonałości i słabości kamera w bezlitosny sposób pokaże – podkreśla 
Mariusz Kluszczyński. – I właśnie nad tym należy pracować… Dlatego 
podczas warsztatów trenujemy, omawiamy, pokazujemy i sugerujemy, 
co należy zmienić. W kwestii wystąpień publicznych czy wystąpień 
medialnych, najważniejszy jest trening. Wielokrotne próby, nagrywanie, 
oglądanie i analizowanie, a następnie wprowadzanie poprawek. I znów 
próbowanie, i tak do skutku – dodaje.

Piąty moduł nosił tytuł Domowe studio filmowe. Prowadzący Marcin 
Klawiński i Wojtek Budny doradzali uczestnikom spotkania, w jaki 
sposób wyposażyć (w zależności od potrzeb) tytułowe domowe 
studio. Dziś takie elementarne studio telewizyjne każdy ma przy 
sobie – w kieszeni albo w torebce… Smartfonem, bo o nim mowa, 
można wszak nagrać materiał wideo, a następnie go rozpowszechnić. 
A czymże innym w gruncie rzeczy jest telewizja? Warto jednak 
uzupełnić smartfon o kilka elementów, które znacznie poprawią 
jakość realizowanego materiału, uczynią nasz przekaz ciekawszym 
i absorbującym. Podstawowym uzupełnieniem smartfona powinien 
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być mikrofon. Już niewielki mikrofon krawatowy (tzw. pchełka) albo 
najprostszy mikrofon kierunkowy zapewnią dźwięk, który da odbior- 
com komfort odbioru, a nam pewność, że treść, którą chcemy prze- 
kazać, dotrze do nich w całości i bez zniekształceń. Na planie ważne 
jest również oświetlenie. Możemy korzystać ze światła słonecznego, 
chociaż wtedy dobrze unikać bezpośrednio padających promieni, a ra- 
czej korzystać ze światła odbitego od blendy (wykonać ją można 
choćby z dużego arkusza (np. B1) białego papieru, może to być od- 
wrotna, niezadrukowana, strona plakatu). W domowym studio 
filmowym przydadzą się jednak małe lampy studyjne. Do oświetlania  
twarzy najlepsza jest ledowa lampa pierścieniowa, gdyż do tej funkcji 
przede wszystkim została skonstruowana. Taką lampę umieszcza- 
my lekko z boku, nigdy na wprost – równolegle z osią optyczną obiekty- 
wu, gdyż wtedy twarz będzie wyglądała płasko i wyjątkowo nie- 
atrakcyjnie. Dodatkowe źródło światła, ale o mniejszej mocy, może- 
my umieścić z tyłu albo z boku, czyli w kontrze. Dzięki temu nasza 
sylwetka zostanie odcięta od tła i stanie się bardziej plastyczna.

Bez względu na to, jak zaawansowane jest wyposażenie naszego 
domowego studia filmowego, pamiętać musimy o kilku podstawo- 
wych zasadach realizacji materiałów wideo. Najważniejsze, żebyśmy 
stając przed kamerą byli zadowoleni z tego, jak wyglądamy – zwraca 
uwagę Marcin Klawiński. Komfort psychiczny w znacznym stopniu 
wpływa na jakość przekazu. Nagranie najlepiej jest przeprowadzić 
w miejscu dobrze oświetlonym – w wersji minimum siadamy 
twarzą do okna. Oczywiście, jeśli dysponujemy lampami studyjnymi, 
to nawet takie najprostsze sprawdzają się lepiej od światła dzien- 
nego. Kamerę stawiamy mniej więcej na wysokości oczu i kadrujemy 
obraz w taki sposób, aby górna krawędź obrazu przebiegała nad 
głową, dolna zaś mniej więcej na wysokości piersi. Oczy powinny znaleźć 
się w 1/

3
 wysokości kadru od góry. Tak skomponowany obraz skłania 

odbiorców do skupienia się na naszych słowach, na tym, co mówimy. 
Gdy już podłączymy do kamery mikrofon, powinniśmy przeprowa- 
dzić test – sprawdzić czy dźwięk jest rejestrowany prawidłowo, 
czy w ogóle całe nagranie spełnia nasze oczekiwania. W trakcie 
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nagrania patrzymy prosto w obiektyw; trzeba o tym pamiętać 
szczególnie, gdy rejestrujemy obraz przy użyciu smartfona, który 
kamerę ma umieszczoną z boku.

Jeśli to tylko możliwe, warto nagrać dwie lub nawet trzy wersje 
tej samej wypowiedzi i wybrać tę najbardziej udaną. Można też 
zmontować jeden film z kilku wersji roboczych. Dostępne na rynku 
darmowe programy iMovie (dla użytkowników komputerów Apple) 
i Windows Movie Maker pozwalają na przycięcie nagrania, usunięcie 
np. zająknięć, westchnień czy innych niepotrzebnych efektów 
dźwiękowych lub mimicznych. Aplikacje te sprawdzają się także 
w sytuacji, gdy o czymś opowiadamy i chcemy to pokazać w formie 
przebitki. W obu programach znaleźć można oczywiście wiele innych 
narzędzi do obróbki filmów (m.in. dodawanie podkładu muzycznego, 
edycja czołówki, wprowadzanie atrakcyjnych przejść i innych efek- 
tów montażowych). Obsługa tych aplikacji jest stosunkowo prosta 
i intuicyjna, a w razie problemów, w sieci znaleźć można samo- 
uczki i poradniki pokazujące na konkretnych przykładach możliwości 
tych darmowych edytorów.

Ostatni moduł warsztatowy w ramach projektu Kadry Kultury 
on-line również miał charakter zajęć praktycznych: uczestnicy 
otrzymali zadanie domowe – nagrać tzw. setkę z wypowiedzią na dowol- 
ny temat. Podczas kolejnego spotkania on-line nagrania uczestników 
zostały omówione. Po zakończeniu warsztatów obaj prowadzący: Mar- 
cin Klawiński i Wojtek Budny pozostali w kontakcie z uczestnikami. 
Opowiadali drogą mailową na pytania, z których szczególnie dużo 
dotyczyło konkretnych elementów wyposażenia domowego studia: 
kamer i statywów, mikrofonów i źródeł światła.

Trwający od czerwca do października projekt Kadra kultury on-
line był pierwszym przedsięwzięciem szkoleniowym realizowanym 
przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu wyłącznie  
zdalnie, z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji. Jak  
podkreśla Weronika Droszcz, autorka i koordynatorka projektu: wiele  
się nauczyliśmy podczas zajęć, ale również zdobyliśmy doświadczenie, które  
pozwoli nam przygotowywać i realizować on-line kolejne projekty szkoleniowe. 
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WRZEŚNIOWE ZMAGANIA RECYTATORÓW

\\ Kamil Hoffmann

Literacka 
Nagroda Nobla, którą wrę- 
czono Oldze Tokarczuk w gru- 
dniu 2019 roku zainspiro- 

wała Towarzystwo Kultury Teatralnej, organizatora Ogólnopolskiego  
Konkursu Recytatorskiego do skierowania uwagi uczestników 
tegorocznej – sześćdziesiątej piątej – edycji na twórczość polskich 
noblistów.

W manifeście programowym konkursu Krzysztof Mrowcewicz 
zauważa: Literatura polska może się poszczycić pięcioma nagrodami 
Nobla. W roku 2019 (ale za rok 2018) wyróżniona została Olga Tokar- 
czuk. Wcześniej byli to Henryk Sienkiewicz (1905), Władysław Reymont 
(1924), Czesław Miłosz (1980) i Wisława Szymborska (1996). Mamy 
więc piątkę szlachetnych, których powinniśmy czcić i szanować, ba, 
kochać nawet. Zachwycać się nimi. Ale dlaczego, ale za co? To szlachet- 
ne grono poszerzyć można o autorów, którzy przez lata byli wymieniani 
w gronie faworytów: Zbigniewa Herberta i Witolda Gombrowicza. 
Oczywiście tezy programowe 65. edycji OKR nie ograniczały 
uczestników, były jedynie zachętą do przyjrzenia się pisarstwu 
osób, które odcisnęły piętno na swoich czasach, chociaż dziś echa 
ich sławy są już dawno przebrzmiałe. Krzysztof Mrowcewicz 
zauważa bowiem: Kto dziś pamięta o takich noblistach jak Sully 
Prudhomme (pierwszy laureat, z 1901 roku), Rudolf Eucken (1908) 
albo Henrik Pontoppidan (1917)?

– Tak, tak – powiecie. Ale to było dawno. A co z Odiseasem Elitisem 
(1979), Wole Soyinką (1986), Nadżibem Mahfuzem (1988)? – No dobrze,   
ale  to  było  poprzednie stulecie. To co wam mówią takie nazwiska, jak: 
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Jean-Marie Le Clezio (2008), Mo Yan (2012), czy choćby Alice Munro 
(2013)? Świat szybko zapomina o swoich chwilowych bohaterach 
a czas, wielki weryfikator wszystkich pracowicie budowanych hie- 
rarchii, bywa wobec niektórych okrutny – wymazuje ich bowiem nie tylko 
z zawodnej ludzkiej pamięci, ale czasem i z historii literatury, w której 
brylują ci, którzy nagrody nigdy nie dostali. Z tego choćby powodu, 
młodzi recytatorzy nie byli zobligowani do ograniczania wyborów 
repertuarowych wyłącznie do laureatów Nobla. Każdy kocha na swoją 
odpowiedzialność. I nieważne jest tu szlachectwo tych, których po- 
kochamy – dodaje Mrowcewicz. Jak co roku, młodzi recytatorzy 
sięgali po najróżniejsze teksty: obok poetów współczesnych pojawiali 
się też romantycy czy nawet Jan Kochanowski.

Regulamin sześćdziesiątej piątej edycji OKR po raz pierwszy tak 
dobitnie określił cel i adresatów konkursu. W dokumencie czytamy, 
iż jest to spotkanie miłośników słowa. Szczególnie znaczące jest słowo 
miłośnik, którego wywodzącym się z łaciny synonimem jest amator. 
Towarzystwo Kultury Teatralnej wyjaśnia zatem: Fundamentem życia 
społecznego jest stabilność i przejrzystość obowiązujących norm i za- 
sad, czyli – prawa. Naturalnie, dotyczy to również tego fragmentu, 
który nazywamy życiem kulturalnym. Pomni tej reguły, tylko w koniecz- 
nych przypadkach dokonujemy zmian w regulaminie Konkursu (bo prze- 
cież nie są zmianami inne w każdym roku założenia programowe). Stale 
jednak bacznie obserwujemy rzeczywistość – Konkursu i jego otoczenia. 
Po to, by nie przeoczyć zagrożenia, by reagować na nie we właściwym 
momencie. Chodzi tu o zagrożenie istotne – naczelnych idei, fundamen- 
tów Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Jedną z tych idei jest 
amatorskie uprawianie sztuki słowa. Amatorskie, czyli bezinteresowne. 
Oczywiście, Konkurs jest dla wielu etapem drogi do twórczości zawodo- 
wej. Powtórzmy to słowo – etapem. Jeśli postanowiłeś wejść na drogę do  
profesjonalizmu, zamknąłeś ten etap. Student uczelni artystycznej / kierun- 
ku artystycznego, nawet pierwszego roku, to już nie amator. Zajmuje się 
twórczością nie dla przyjemności, nie dla samorealizacji, ale dla zdobycia 
zawodu. Przedsięwzięcie adresowane jest zatem do amatorów, chociaż 
– w innym miejscu Regulaminu 65. OKR – organizatorzy zastrzegają, 
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że granica pomiędzy amatorem i profesjonalistą jest nieostra… 
Ostatnie dziesięciolecia przyniosły głębokie przemiany w życiu kultural- 
nym; jedną z najważniejszych jest zacieranie granicy między zawodowstwem  
i amatorstwem. Zgoda, była ta granica zbyt kategoryczna, zbyt nie- 
przekraczalna. Zazwyczaj to amatorzy wkraczają (czasem nawet 
wdzierają się) w przestrzenie dotąd zajmowane wyłącznie przez 
nobilitowanych dyplomami lub urzędowym potwierdzeniem zawodu 
artysty profesjonalistów. W przypadku Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego jest inaczej: Zawodowcy – zgodnie z wcześniejszym 
wywodem mieścimy w tym pojęciu także studentów – ruszyli na  teren  
amatorów.  Stają  do  amatorskich  festiwali  teatralnych,  do  konkursów 
recytatorskich. […] Ich  udział  zaprzecza zasadzie równych szans… Ponie- 
waż misją istniejącego sto lat Towarzystwa Kultury Teatralnej jest 
m.in. …pielęgnowanie ruchu amatorskiego, który ma swoje, odrębne 

Marta Bronowska i Kris Quartet. Fot. Milena Kowalska
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i specyficzne, zarazem ściśle ze sobą spojone, funkcje: społeczne, edu- 
kacyjne, wychowawcze, artystyczne, amatorski charakter został w re- 
gulaminie tegorocznej edycji OKR bardzo wyraźnie podkreślony 
i precyzyjnie zdefiniowany.

Od wielu lat Ogólnopolski Konkurs Recytatorski przeprowadzany 
jest w formie kilkupoziomowych eliminacji. Pierwsze zmagania pro- 
wadzone są w miastach i powiatach; najwyżej ocenieni wykonawcy 
kwalifikowani są do kolejnych etapów. W województwie kujawsko-
pomorskim są to eliminacje rejonowe dla trzech obszarów: bydgos- 
kiego, toruńskiego i włocławskiego. Pokrywają się one w przybliżeniu 
z obrysem dawnych województw (bydgoskiego, toruńskiego i włoc- 
ławskiego). Jury etapów rejonowych kwalifikuje z kolei najlepszych 
uczestników do eliminacji wojewódzkich. Analogicznie – laureaci 
z poszczególnych województw spotykają się w zmaganiach finało- 
wych – ogólnopolskich. Taka wielopoziomowa struktura konkursu 
na pozór wydaje się kłopotliwa dla uczestników, muszą oni bowiem 
wielokrotnie zmagać się z tremą, przygotowując się do kolejnych 
prezentacji. Jednak każde wyjście na scenę, każdy występ można też 
uznać za bezcenne doświadczenie, milowy krok na drodze artystycznego 
rozwoju.

Zgodnie z pierwotnym harmonogramem 65. Ogólnopolski Kon- 
kurs Recytatorski powinien się odbyć w pierwszej połowie 2020 roku 
– w marcu i kwietniu eliminacje powiatowe, rejonowe i wojewódzkie, 
zaś w czerwcu ogólnopolski finał w każdej z czterech kategorii. Epi- 
demia koronawirusa zmusiła organizatorów do weryfikacji tych pla- 
nów. Ostatecznie Towarzystwo Kultury Teatralnej zaproponowało, żeby 
zrezygnować z etapów powiatowych i rejonowych, organizując od razu 
zmagania na szczeblu wojewódzkim. Takie właśnie spotkanie odbyło 
się 24 września w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu.

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski określony jest w regulaminie 
jako spotkanie miłośników słowa, pamiętać jednak warto, iż młodzi 
ludzie w różny sposób dają owej miłości wyraz. Niektórzy skupiają 
się tylko na mowie, z zaangażowaniem i emocjami, ale też z troską 
o poprawną, piękną wymowę recytują; inni preferują śpiew, jeszcze 
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inni – teatr jednego aktora lub wywiedzione ze słowa działania 
performatywne. Dopuszczając tak wiele różnych form artystycznej 
interpretacji słowa, organizatorzy Konkursu umożliwiają wszystkim 
uczestnikom wyrażenie swojego umiłowania polszczyzny zgodnie 
z ich preferencjami i zainteresowaniami. Oczywiście, chociaż to 
nigdzie w regulaminie nie zostało wyrażone, wszyscy uczestnicy 
posługują się językiem polskim w jego odmianie literackiej: tekstami 
polskich autorów bądź spolszczeniami tekstów autorów obco- 
języcznych. Swoją drogą, ciekawe, iż nadal – w dobie globalizacji i wspól- 
nej Europy – a priori przyjmuje się, że to polski jest jedynym 
obowiązującym wykonawców językiem. Chociaż podobne konkursy, 
również w Polsce, organizowane są dla miłośników niemieckiego 
czy angielskiego i nie ma potrzeby ich powielania, ale ciekawym 
doświadczeniem mogłoby być spotkanie z recytacją na przykład 
w języku kaszubskim…

Największym zainteresowaniem cieszy się zawsze Turniej re- 
cytatorski. Uczestnicy przygotowują dwa utwory poetyckie i frag- 
ment prozy. Jurorzy oceniają występy, biorąc pod uwagę szczególnie: 
dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do 
możliwości wykonawczych uczestnika), interpretację utworów i kulturę 
słowa. Oczywiście, jak w przypadku każdej aktywności artystycznej, 
zawarte w regulaminie wytyczne mogą być jedynie podpowiedzią 
dla jury, gdyż żadnego z tych kryteriów nie da się w niepodważalny 
sposób skwantyfikować. Chociaż Towarzystwo Kultury Teatralnej 
pragnęło zwrócić uwagę młodych recytatorów na polskich – i nie tylko 
polskich – noblistów, wybory repertuarowe uczestników wrześnio- 
wych eliminacji wojewódzkich były zgoła odmienne. Jednym z naj- 
częściej recytowanych autorów był… Kazimierz Wierzyński. Po 
wiersze Skamandryty – z różnych okresów twórczości – sięgnęło 
aż sześcioro wykonawców. Często wybieranymi autorami byli 
również: Tadeusz Różewicz i Zbigniew Herbert. Natomiast zwy- 
ciężczyni eliminacji wojewódzkich 65. OKR, Monika Celmer sięgnęła 
po wiersze Adriany Szymańskiej i Tomasza Jastruna oraz po fragment 
prozy japońskiego pisarza Osamu Dazai.
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Monodram Marii Podoleckiej Kot mi schudł. Fot. Milena Kowalska

Od kilku edycji regulamin bardzo precyzyjnie definiuje pojęcie 
poezji śpiewanej: tekstem …mogą być wiersze, które zostały opubliko- 
wane w książkach lub prasie literackiej, natomiast muzyka musi być 
oryginalna, tzn. nowo skomponowana na potrzeby Konkursu. Dzięki 
temu jurorzy w kryteriach oceny mogą też uwzględnić zgodność 
muzyki z charakterem wiersza a nawet wartości artystyczne muzyki. 
Z dwóch wokalistek prezentujących się w Turnieju poezji śpiewanej 
do finału zakwalifikowana została Marta Bronowska z Włocławka, 
której akompaniował zespół Kris Quartet.

W Turnieju teatrów jednego aktora zaprezentowała się tylko 
jedna wykonawczyni – Maria Podolecka z WSKSiM w Toruniu, która 
pod kierunkiem Joanny Łagan przygotowała monodram Kot mi schudł 
na podstawie Podania o miłość Katarzyny Grocholi. Młoda aktorka 
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zbudowała wiarygodną postać żony, która dojrzewa do decyzji 
o porzuceniu stosującego wobec niej przemoc męża. Ciekawie  
ukazana motywacja postaci i mechanizmy psychologiczne kierujące 
jej postępowaniem to atuty tego poruszającego spektaklu.

Trudny do zdefiniowana jest również Turniej wywiedzione ze sło- 
wa… Najbliższe intencjom organizatorów wydaje się pojęcie 
performansu. Określenie to w regulaminie Konkursu się nie pojawia, 
ale jego użycie w istocie wiele by nie wyjaśniło, gdyż granice performan- 
su są nieostre, a proweniencja zjawiska wciąż jest przedmiotem 
sporów teatrologów i teoretyków sztuk wizualnych. Toteż uciekając 
od nazw gatunkowych, Towarzystwo Kultury Teatralnej częściowo 
definiuje działanie wywiedzione ze słowa przez negację: występ, który 
nie jest recytacją, a nie stał się jeszcze teatrem. Pewne jest natomiast, 
iż jest to turniej dla poszukujących nowych form wypowiedzi, które: muszą  
jednak wychodzić od słowa, być próbą jego interpretacji, sprawdzenia 
jego związków z innymi językami sztuki. W tym roku w wojewódzkich 
eliminacjach Turnieju wywiedzione ze słowa nikogo nie nagrodzono.

Uczestnicy tegorocznego Konkursu pomimo niesprzyjających 
okoliczności byli dobrze przygotowani do swoich wystąpień. Niektó- 
rych niestety dopadła trema, która sprawiała, że zaczynali mówić 
szybciej, nie zważając na rytm poezji i interpunkcję. 

W eliminacjach wojewódzkich 65. Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego łącznie – we wszystkich turniejach – wzięło udział 
w województwie kujawsko-pomorskim blisko 40 uczestników. Pre- 
zentacje młodych interpretatorów oceniało jury w składzie: Barbara 
Rogalska (aktorka przez wiele lat związana z Teatrem Baj Pomorski, 
pedagog teatru i specjalistka od emisji głosu), Agnieszka Zakrzewska 
(pedagog teatru, instruktorka teatralna i reżyserka, specjalistka 
ds. teatru WOAK) oraz Erwin Regosz (muzyk, kompozytor, wokalis- 
ta i instrumentalista, specjalista od emisji głosu, specjalista ds. muzyki 
WOAK). Obok kwalifikacji do finałów poszczególnych turniejów, 
wyróżniający się uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe (talony 
do jednej z sieci księgarskich) ufundowane przez Wojewódzki 
Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu.
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ROZMOWY GABRIELI UŁANOWSKIEJ 
Z MUZYKAMI

\\ Jerzy Rochowiak

Książkę 
Dlaczego muzycy… Gabriela Uła- 
nowska skomponowała z czterdzies- 
tu wywiadów, które przeprowadziła  

z muzykami: z pianistami, które umieściła w rozdziale Fortepian, 
innymi instrumentalistami – w rozdziałach Wiolonczela, Skrzypce, 
Gitara i Organy, z wokalistami – w rozdziale Głos, z kompozytorami 
– w rozdziale Partytura i z dyrygentami – w rozdziale Batuta. Każdy 
wywiad tak opracowała, że ma się wrażenie, iż bohaterowie książki 
chętnie przystawali na spotkania, że były im miłe, że nie wzbraniali 
się przed uzewnętrznianiem tego, czego w innych okolicznościach  
pewnie by nie powiedzieli. Autorka każdy wywiad trafnie za- 
tytułowała, wydobywając z wypowiedzi rozmówcy najistotniejszy 
wątek bądź charakteryzując osobę, z którą się spotkała, jej postawę. 

Wywiady, przynajmniej większość z nich, należałoby określić 
jako rozmowy osób ciekawych świata, którego ważną cząstką – dla 
nich pierwszoplanową – jest muzyka. To, co muzycy mówią Gabrieli 
Ułanowskiej wydaje się szczere; spisując nagrania czy zapiski, autorka 
tak porządkowała materiał, że ma się wrażenie swobodnych wy- 
powiedzi, czasem wymiany zdań. Do każdego ze spotkań z artystami 
starannie się przygotowała, często nawiązuje do ich wcześniej- 
szych wypowiedzi lub faktów z życia: rozmawiała z osobami, 
które nie były jej obce. I… wiedziała o co pytać, by otrzymać interesu- 
jące, niebłahe odpowiedzi. Nierzadko bywała dociekliwa. Zajmowała 
ją przede wszystkim ich twórcza tożsamość, uobecnienie w tradycji 
kulturowej, przede wszystkim artystycznej, często również osiąganie 
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mistrzostwa, a więc rozwój, kariera, sukces. I to, co myślą o muzyce. 
Jak sama wyznaje, zależało jej przede wszystkim na tym, by skłaniać 
rozmówców do wymiany myśli na temat tego, co w życiu jest naj- 
ważniejsze.

Rozmówcy Gabrieli Ulanowskiej to muzycy znakomici, wybitni, 
zarówno mający za sobą już dziesięciolecia dokonań artystycznych, 
jak i wprawdzie znaczące sukcesy, to dopiero zapowiadające wspa- 
niałe kariery. Rozmowy tak ich charakteryzują, że chciałoby się 
z nimi spotkać; są przystępni, życzliwi, formułują serdeczne zdania 
o innych. 

Tytuł książki jest trawestacją tytułu wiersza Zbigniewa Her- 
berta Dlaczego klasycy. Jednak chyba tylko organista Joachim Grubich 
i dyrygent Stefan Stuligrosz bezpośrednio rozwijają myśl, którą 
wyraża poeta, wprost wskazują na wzniosłość muzyki. Niemniej 
w książce można znaleźć wiele zdań o pięknie, jego pojmowaniu, 
oddziaływaniu, o dążeniu artysty do doskonałości. Muzycy mówią 
nie tylko o pięknie dźwięków czy w dźwiękach, ale też o pięknie 
człowieka i jego otoczenia. Oczywiście, wyrażają swoje poglądy. 
Dzielą się przemyśleniami. Wiele wypowiadanych zdań można by 
określić jako sentencjonalne! Choć tematem rozmów jest muzyka 
i sporo można dowiedzieć o życiu muzyka – i życiu muzycznym – to 
zbiór wywiadów Dlaczego muzycy… jest książką o sztuce – i życiu, 
nie tylko artystycznym. 

Jednym z zagadnień, które zajmuje Gabrielę Ułanowską są kon- 
kursy muzyczne, przede wszystkim międzynarodowe, zwykle inicjują- 
ce kariery artystyczne. Aleksandra Kurzak stwierdza, że drzwi 
do najważniejszych sal koncertowych całego świata otwiera udział 
w konkursach. Jednak, jak mówi Eugen Indjic: Każdy odczuwa 
muzykę inaczej i nie ma sensu dochodzić, dlaczego tak jest. 

– Subiektywizm oceny piękna jest bezsprzeczny. Może więc 
powinno być tak jak chciał Rubinstein, który uważał, że za zdobycie 
I, II i III miejsca należy się złoty medal – stwierdza Krzysztof 
Jabłoński.
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– Konkursów jest mnóstwo – zauważa Konstanty Andrzej Kulka – 
pomagają, ale nie dają gwarancji. Ktoś, kto dziś wygrywa wcale nie musi 
być wybitny.

– Konkursy dają za wpisowe możliwość zaprezentowania się eksper- 
tom i, oczywiście, szerokiej publiczności – stwierdza Bartłomiej 
Nizioł. – Jest to jedna ścieżka kariery. Druga – to szukanie sponsorów, 
mecenasów, angażowanie się w oryginalne projekty, które pozwolą 
na sprzedanie nowego produktu.   

– Poczucie piękna jest kształtowane przez kanony i wychowanie 
– mówi Marcin Dylla. – Stając w szranki konkursu, artysta odnosi 
swoje dokonania do osiągnięć innych, ale konkurencja nie zaprzecza 
wewnętrznemu dążeniu do doskonałości, ona może je stymulować. (…) 
Na wszystkich konkursach, w których zasiadam w jury, jestem zaskoczony 
poziomem uczestników. Ale kiedy wydaje się, że jakiś młody świetny 
gitarzysta za pięć lat będzie wielkim artystą, okazuje się po jakimś czasie, 
że tak nie jest. Często cudowne dzieci pozostają cudownymi dziećmi. 

– Conditio sine qua non wszelkiej sztuki jest przede wszystkim 
doskonałość rzemiosła – uogólnia Joachim Grubich. – Dopiero w oparciu 
o ten element sztuki wykonawczej należy rozbudzać artystyczną 
kreatywność i, najogólniej mówiąc, zająć się zagadnieniami inter- 
pretacyjnymi. Osiąganie doskonałości jest długim i żmudnym procesem, 
który właściwie nigdy się nie kończy. 

Pojawia się pytanie o kolor w muzyce. Adam Makowicz mówi: 
gram mało utworów mollowych, wolę durowe tonacje, a one są jasne 
kolorystycznie. – Jaki więc kolor ma pana muzyka? – docieka Gabriela 
Ułanowska. – To wielokolorowa mozaika – odpowiada artysta. – To, 
czy jest jaśniejsza czy ciemniejsza zależy, jak mówiłem, od tonacji, 
ale nie tylko. Decyduje o tym też strój instrumentu. Przy niższym 
tonacje bemolowe mogą być jaśniejsze niż krzyżykowe, przy wyższym 
krzyżyki są jaśniejsze. Tę barwę instrumentu dostosowuję do melodii, 
gęstości akordów i wtedy powstaje obraz malowany dźwiękiem 
w różnych kolorach. Poza tym każdy z nas widzi inaczej, tak jak inaczej 
słyszy dźwięki. Brzmienie akordu decyduje o tym, jaki melodia będzie 
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miała kolor. To jest oczywiście bardzo indywidualne i subiektywne. 
Dojrzały artysta po wielu latach określa się kolorystycznie, ma swoje 
barwy, ale do tego trzeba dorosnąć. Bo z muzyką trzeba po prostu rosnąć! 

Chcąc scharakteryzować książkę, należałoby przedstawić każdy 
z czterdziestu wywiadów. Długa by była lista zagadnień, które 
autorka podejmuje wraz z rozmówcami. Zaznaczę jedynie, że jed- 
nym z ważnych tematów poruszanych w rozmowach jest edukacja 
artystyczna.

Naturalnie, Dlaczego muzycy… to książka wielowątkowa, 
wielotematyczna. Wywiady Gabrieli Ułanowskiej są nie- 
powierzchowne. Są barwne, przybliżają wypowiadających się 
muzyków. Choć były publikowane (w latach 2009-2018 w Twojej 
Muzie, Morelach i Grejpfrutach, Gazecie Wyborczej, artpoście 
i w Nowościach), mam wrażenie, że zostały przeprowadzone z myślą 
o prezentacji w książce. Na uwagę zasługuje ich staranne 
opracowanie, nienaganna polszczyzna. 

Zamknij na klucz to, co naprawdę myślisz. To japońskie przysłowie 
zamyka zbiór rozmów. Z pewnością artyści nie powiedzieli Gabrieli 
Ulanowskiej wszystkiego. Czy jednak nie mówili tego, co naprawdę 
myślą? Pytani, dopytywani, jednak mówili… To, co mówili jest ciekawe 
i ważne, nie tylko dla melomanów, choć lektura pozwala umiejscowić 
się w muzycznej rzeczywistości, poznawać ją…

Wprawdzie rozmówcy Gabrieli Ułanowskiej są znani czy sławni, 
nie tylko w kraju, to zabrakło mi w tomie ich artystycznych bio- 
gramów, zwłaszcza że autorka często odwołuje się do ich biografii. 
Ponieważ każda z tych rozmów ma nastrój niepowszedniego wy- 
darzenia, spotkania, autorka wzbudza ciekawość: kiedy, gdzie roz- 
mawiała. Okoliczności spotkania przedstawiła tylko, opisując spot- 
kanie z Wandą Wiłkomirską. 

Dlaczego muzycy… to książka zajmująca, edytorsko znakomita, 
można się spodziewać jej czytelniczego powodzenia, a więc i dodruku. 
A może zamiast niego wydawca GMA.ART i drukarnia Graffitti bc 
zdecydowałyby się o drugą edycję, uzupełnioną? 



27

Gabriela Ułanowska jest pedagogiem, ma wykształcenie 
muzyczne i filologiczne. Jest organizatorką życia muzycznego, 
animatorką kultury. Książka pokazuje, że jest też melomanką, świet- 
ną dziennikarką. 

Zbiór wywiadów opublikowała w ramach stypendium artys- 
tycznego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pre- 
miera książki odbyła się podczas spotkania promocyjnego z autorką 
– i jednym z bohate- 
rów: pianistą Bog- 
danem Hołownią – w lip- 
cu w Centrum Sztuki 
Współczesnej Znaki Cza- 
su w Toruniu. 
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Z ŻYCIA TAJÓW

\\ Jerzy Rochowiak

Oglądając eksponowaną we wrze- 
śniu i w październiku 
w Galerii i Ośrodku 

Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu wystawę Z życia Tajów, 
można było przyjrzeć się krajobrazom oraz codziennym zaję- 
ciom, zwyczajom i zabawom mieszkańców Tajlandii.

Tajowie przedstawiani przez młodych plastyków oglądają pokazy 
i widowiska, siedząc w salach, stojąc przed umiejscowionymi w ple- 
nerze scenami. Tańczą na placach, grają na rozmaitych instrumen- 
tach, śpiewają. Mają upodobanie w celebrowaniu uroczystości, lubią 
być razem. Spacerują, podziwiają widoki. Gawędzą. Biesiadują. Modlą 
się. Przemieszczają się rikszami, samochodami. Kupują i sprzedają 
na targowiskach. Pływają w morzu, rzekach i basenach. Nurkują. 
Uprawiają ziemię, zajmują się zwierzętami, pracują w fabrykach, bu- 
ują domy. 

Cokolwiek widzi się w słonecznej przestrzeni, pośród żywych 
kolorów, wśród życzliwych i uśmiechniętych ludzi, wydaje się bliskie, 
na wyciągnięcie ręki, nawet gdy młodzi twórcy pokazują świat 
w szerokim planie. Ten świat w każdej plastycznej odsłonie jest ra- 
dosny. Przede wszystkim jest bajecznie kolorowy. Barwna jest przy- 
roda, barwne są stroje ludzi. Nie należy się dziwić, że i natura, 
i ludzie przyciągają uwagę turystów, którzy patrzą, fotografują, filmują. 
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Młodzi autorzy obrazów i rysunków są wnikliwymi obserwatora- 
mi otaczającego ich świata. Pokazując go, dzielą się naturalną 
radością. Wyrażają ją nie tylko ludzie, ptaki, zwierzęta, pejzaże, ale 
i… posągi. Uśmiecha się odpoczywający Budda, a wraz z nim 
niebo, słońce… 

Młodzi artyści dzielą się też wrażliwością plastyczną. I sami 
potrafią się cieszyć, poprzez kolory i światło wyrażają nastrój 
swojego kraju, pokazują jego urodę. 

Naruedom Sinudom (Bangkok, Tajlandia), lat 10
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O PODRÓŻOWANIU

\\ Jerzy Rochowiak

Młodzi plastycy z Białorusi, Japonii, Rosji, 
Ukrainy, Tajlandii i Polski, których 
obrazy i grafiki były prezentowane 

we wrześniu i w październiku w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twór- 
czości Dziecka w Toruniu na wystawie W drodze pokazywali szlaki 
powietrzne, drogi wodne, tory kolejowe, autostrady, szosy, drogi, 
dróżki, ścieżki, schody… Pokazywali lotniska, dworce kolejowe, 
samoloty startujące i lądujące, pociągi, które mkną po szynach, stoją 
na dworcach, lokomotywy elektryczne i parowozy, autobusy, samo- 
chody, motocykle… Malowali unoszące się w powietrzu balony. Konie 
ciągnęły karety, dorożki, bryczki, wozy. Konie, wielbłądy, a nawet 
słonie służyły jako wierzchowce. Przemierzały pasma górskie, pus- 
tynie, stepy. Na morzach, jeziorach, rzekach pływały statki, żaglówki, 
tratwy. 

Młodzi plastycy przedstawiali nie tylko najrozmaitsze środki 
lokomocji, ale i podróżnych w pociągach, tramwajach, samochodach. 
Przyglądali się pieszym na ulicach,  rowerzystom samotnie 
przemieszczającym się po jezdniach, grupom rajdowców. Dołączali 
do wędrowców w górach, lasach, na brzegach wód… 

Synonimem tytułu wystawy W drodze mogłoby być sformułowa- 
nie w ruchu. Tylko nieliczne statki, pociągi czy samochody zatrzymały 
się na niedługi postój. Inne były w drodze z jednego do drugiego 
miejsca. A zatem obrazy i grafiki były dynamiczne. Nawet kiedy 
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podróżni siedzieli w przedziale pociągu czy w tramwaju lub czekali 
w hali odlotów, to wyczuwało się napięcie charakterystyczne dla 
osób, które są w drodze. 

Kontrastem dla środków i lokomocji były krajobrazy, raczej 
statyczne. Pejzaże należy uznać za tło, drugi plan, ale w eksponowa- 
nych pracach były tak samo ważnym motywem, jak wędrowcy 
i ich wierzchowce, pojazdy, łodzie i statki, balony i samoloty. 

Na wystawie znalazły się prace dzieci i młodzieży: i kilku- 
i kilkunastolatków. O niemal wszystkich obrazach i grafikach 
należy powiedzieć, że były starannie wystudiowane, dopracowane, 
gruntownie przemyślane kompozycyjnie. Większość miała charak- 
ter narracyjny: ilustrowały opowieści o wędrowaniu.

Diana Zubko (Karaganda, Kazachstan), lat 11
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OPOWIEŚCI O DRZEWACH

\\ Jerzy Rochowiak

We 
wrześniu i w październiku w Galerii i Ośrodku 
Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu były 
pokazywane plastyczne Opowieści o drzewach. Mło- 

dzi artyści spoglądali na drzewa, stojąc w oddaleniu od nich, 
położywszy się pod nimi i patrząc w górę. Ujmowali w kadrach 
drzewa samotne i ich grupy, rosnące w lesie, wzdłuż drogi, nad wo- 
dą, w której się odbijały. Pokazywali pnie i ogołocone z liści 
konary, korony drzew z gąszczem liści… Przedstawiali drzewa 
w różnych porach roku, także zimą na tle śniegu. Do drzew 
zlatywały ptaki, wysiadywały w gniazdach jajka. Do drzew pod- 
chodziły zwierzęta. Przy drzewach spotykali się ludzie, rozsiadali 
się, bawili… Wokół pnia, w cieniu rozsiedli się uczniowie, stanął przed 
nimi nauczyciel i je uczył. Dzieci zrywały owoce.

Były drzewa baśniowe: na rozłożystych gałęziach wznosiło się 
miasteczko z domami, młynem-wiatrakiem. Było drzewo-budowla: 
z okien wyglądali ludzie, na parapetach i na obciętych gałęziach 
rozsiadły się zwierzęta. Niekiedy młodzi artyści antropomorfizowali 
drzewa – wtedy miały oczy, nosy, usta…

Przedstawione drzewa miały najrozmaitsze kształty. Były cząstką 
przyrody: pierwszoplanowe w krajobrazie, w urzekających wido- 
kach. Były też formą plastyczną, jakby zobrazowaniem idei drzewa. 

Drzewa skłaniały do symetrii, poddawały się zgeometryzowaniu. 
Ożywiały wyobraźnię młodych rysowników i grafików. Były też im- 
pulsem kolorystycznego fantazjowania – wdzięcznym motywem 
malarskim.

Temat drzewa – pisała pracująca w Galerii artystka- 
-pedagożka Katarzyna Skrobała – bywa podejmowany przez 
dzieci i młodzież w różnym wieku, na każdym etapie ich indywidualnej 
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Miteva Divdena (Sofia, Bułgaria), lat 18

i zbiorowej edukacji plastycznej. Począwszy od pierwszych nieśmiałych 
linearnych prac, gdzie drzewo jest uproszczoną formą dopełniającą nie- 
jeden dziecięcy krajobraz z domkiem, poprzez pełne narracji prace 
opowiadające historie, jakie rozgrywają się w jego gałęziach oraz otocze- 
niu, po realizacje 
studyjne, w któ- 
rych autorzy dążą 
do odzwierciedle- 
nia rzeczywisto-
ści. (…) W pre-
zentowanych na 
`dominują ukła- 
dy centralne, 
w których drzewo 
jest dominują- 
cym elementem 
krajobrazu. Nie- 
podobieństwem 
było wskazanie  
na wystawie 
dwóch takich sa- 
mych drzew, ta- 
kiego samego uję- 
cia tematu. Każdy 
autor środkami 
plastycznymi ina- 
czej opowiadał 
o 
swoim postrzeganiu drzewa. Wystawa była zatem zróżnico- 
wana, zwłaszcza że młodzi autorzy posługiwali się różnymi 
technikami, konwencjami, stylistykami. Wystawa była zarazem 
spójna: prace – i monochromatyczne, i barwne – łączył temat. 
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W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU
ANIMACJI KULTURY W TORUNIU

Warszaty

 Warsztaty teatralne Teatr – Muzyka – Ruch; 6-8 listopada

Ciało aktora – tworzywem teatru

Instruktorzy i opiekunowie amatorskich zespołów teatralnych, reżyse- 
rzy i aktorzy teatru amatorskiego, także twórcy offowi zaintereso- 
wani zjawiskami z pogranicza performansu i tańca, są adresatami 
warsztatów Teatr – Muzyka – Ruch, które odbędą się w Wojewódzkim 
Ośrodku Animacji Kulturalnej w Toruniu w dniach 6-8 listopada 2020 r.

Warsztaty rozpoczną się od wprowadzenia Magdaleny Jasińskiej 
na temat scenicznej funkcji ciała aktora w różnych okresach historii 
teatru. Fizykalnych aspektów aktorstwa dotyczy również część 
prowadzona przez Krystiana Wieczyńskiego. Skupi się on szczególnie 
na możliwościach ruchowych i ekspresyjnych ciała oraz na wykorzys- 
tania (świadomego i nieświadomego) ruchu w procesie twórczym. 
Roli dźwięku w przedstawieniu teatralnym, muzyce ciała i sposobach 
wykorzystania dźwięku naturalnego w widowisku poświęcona bę- 
dzie natomiast część prowadzona przez Erwina Regosza. Program 
warsztatów obejmuje również elementarne zagadnienia z zakresu 
reżyserii: przestrzeń teatralną (słabe i mocne punkty sceny), relacje 
aktorów i wzajemne oddziaływanie na siebie – i przez to – na widza.

Warsztaty poprowadzą: Magdalena Jasińska – animatorka, teatro- 
lożka i PR-owiec, koordynatorka pracy artystycznej w Teatrze im. Wilama 
Horzycy w Toruniu. Absolwentka filologii polskiej ze specjalnością  
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teatrologiczną UMK w Toruniu. Ukończyła studia podyplomowe 
z zakresu komunikacji społecznej i PR w Wyższej Szkole Bankowej 
w Toruniu. Kierowniczka literacka Teatru Baj Pomorski (2011-2018). 
Specjalistka ds. teatru w WOAK-u (2018-2019). Koordynatorka 
projektów artystycznych, edukacyjnych i społecznych, współpracuje 
z Fundacją Ari Ari i Fundacją Stabilo, prowadzi warsztaty z Coachingu 
teatralnego dla studentów animacji kultury na UMK.

Erwin Regosz – muzyk, wokalista, kompozytor i autor tekstów, na- 
uczyciel emisji głosu, główny specjalista ds. muzyki w Wojewódzkim 
Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu. Jako nauczyciel emisji głosu 
współpracował m.in. z Elżbietą Zapendowską, Grażyną Łobaszewską, 
Ewą Kossak. Autor realizowanych w Wojewódzkim Ośrodku Anima- 
cji 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 kil- 
ku płyt z materiałem repertuarowym dla dzieci rekomendowanych 
przez Ministerstwo Edukacji jako pomoce artystyczne dla uczniów 
i nauczycieli.

Krystian Wieczyński – aktor, mim, animator kultury. Od początku 
swojej działalności artystycznej związany jest z Teatrem Wiczy, obec- 
nie członek zespołu artystycznego Teatru Miejskiego Miniatura 
w Gdańsku. W latach 2006-2010 był również aktorem znanego na 
świecie, poznańskiego teatru Pawła Szkotaka Biuro Podróży. Reżyser 
filmowy, współautor (wraz z Marcinem Gładychem) filmów Hakerzy 
Wolności i Panoptikon, laureat Nagrody Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego II stopnia (za działalność kulturalną), Nagrody 
Prezydenta Miasta Torunia (za działalność na polu teatru), Flisaka 
Festiwalu Tofifest 2007 za propagowanie filmu amatorskiego w regio- 
nie, Krawata Kultury portalu kulturalnytorun.pl w 2011r. w dziedzi- 
nie film i teatr.

Cena 100 zł; zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są do 
30 października 2020 r. Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decy- 
duje kolejność zgłoszeń.
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 Warsztaty Organizacja imprez dla małej i dużej grupy;
 13-15 listopada

Dla grup małych i dużych
 

Animatorzy kultury, pedagodzy oraz animatorzy społeczni, którzy 
na co dzień organizują różnorodne imprezy dla małych i dużych 
grup mogą wziąć udział w warsztatach z pedagogiki zabawy, które 
w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu poprowadzi 
Alicja Usowicz. Zajęcia odbędą się w dniach 13-15 listopada 2020 r.

Jak mówi prowadząca …zajęcia mają formę praktycznych warszta- 
tów, dzięki czemu pedagogikę zabawy poznaje się poprzez czynne 
uczestnictwo w działaniach z wykorzystaniem prezentowanych metod.

Program trzydniowego spotkania obejmuje zabawy ułatwiające 
wejście w grupę, metody integrowania grupy, oparte na ruchu i tańcu 
zabawy rozluźniające. Alicja Usowicz podzieli się również pomysłami 
na aktywne i twórcze działania z grupami różnej wielkości i grupami 
wielopokoleniowymi. Omówione też będą sprawdzone metody ani- 
macji, m.in. impreza fabularyzowana, impreza „na hasło”, wykorzystanie 
stoisk animacyjnych czy proste działania plastyczne. Jednak, jak 
podkreśla Alicja Usowicz, …główny nacisk położony będzie na dostarczenie 
uczestnikom wiedzy i kształtowanie umiejętności samodzielnego przy- 
gotowywania i realizowania różnorodnych imprez dla grup dużych 
i małych.

Prowadząca warsztaty jest animatorką kultury, animatorką społecz- 
ną, 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 grupą: 
pedagogikę zabawy, dramę, pedagogikę cyrku dziecięcego.

Cena 100 zł, zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są do 6 listopada 
2020 r. Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność 
zgłoszeń.
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 Warsztaty Pedagogika teatru w pracy z dziećmi, czyli jak
 bawić się w teatr?; 28 listopada

Odnaleźć spontaniczną ekspresję dzieci

Podstawą teatru dziecięcego powinna być spontaniczna ekspresja 
dzieci. Jak ją odnaleźć i poprzez zabawę pobudzić, jak potem twórczo 
przetworzyć ją w widowisko teatralne lub inne działanie performatyw- 
ne dowiedzą się uczestnicy warsztatów Pedagogika teatru w pracy 
z dziećmi, czyli jak bawić się w teatr?, które w sobotę 28 listopada 
2020 r. w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu po- 
prowadzi Agnieszka Zakrzewska.

Warsztaty adresowane są zarówno do instruktorów teatralnych 
i animatorów kultury, jak i do wszystkich osób pracujących z dziećmi: 
nauczycieli, wychowawców świetlic, opiekunów w ośrodkach szkolno-
wychowawczych, współpracowników stowarzyszeń i fundacji zaj- 
mujących się opieką nad dziećmi ze środowisk defaworyzowanych, 
studentów kierunków pedagogicznych i wszystkich osób poszukują- 
cych inspiracji do twórczej pracy z dziećmi.

Uczestnicy poznają skuteczne narzędzia parateatralne, m.in.: ćwi- 
czenia i zadania pomagające w pracy z dziećmi, które można  
wykorzystywać zarówno podczas stałych zajęć teatralnych, jak i w róż- 
nych innych formach edukacji.

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń o charakterze warsztato- 
wym – wyjaśnia Agnieszka Zakrzewska. – Polegają na doświadczaniu – 
wchodzeniu w przykładowe ćwiczenia i zadania. Dzięki temu w przystępny 
i przyjazny sposób uczestnicy przyswoją sobie techniki tworzenia teatru 
dziecięcego bazującego na spontanicznej ekspresji dzieci. Dowiedzą się, 
jak poprzez zabawę wprowadzić dzieci w świat teatru, również realizując 
spotkania jednorazowe lub cykliczne. Naładują się nowymi pomysłami 
do twórczego spędzania czasu z dziećmi w domu lub swoim środowisku 
pracy – zapewnia na zakończenie. 

Warsztaty poprowadzi Agnieszka Zakrzewska – pedagog tea- 
tru, animatorka kultury, instruktorka teatralna. Jako specjalistka 
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ds. teatru WOAK realizuje wiele warsztatów teatralnych i teatralno-
plastycznych we współpracy z różnymi instytucjami kultury i pla- 
cówkami 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.

Cena 50 zł, zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są do 20 listo- 
pada 2020 r. Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje 
kolejność zgłoszeń.

Kolejne warsztaty i szkolenia:

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: 4, 18 i 25 listopada

Zajęcia cyrkowe

Na zajęcia zapraszamy wszystkie chętne dzieci (w wieku od 6 lat) 
i młodzież, bez względu na ich sprawność fizyczną, zdolności 
i predyspozycje.
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Celem zajęć jest zapoznawanie uczestników z podstawami 
sztuki cyrkowej: żonglerką, akrobatyką, klaunadą, jazdą na mono- 
cyklach, 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 refleksu oraz wytrwałości w dążeniu 
do celu. 

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

Podczas zajęć uczestnicy będą rozwijali sprawność ruchową, 
koordynację ruchowo-wzrokową, gibkość, zwinność, wzmacniali 
mięśnie. będą kształtowali relacje w grupie, rozwijali umiejętność 
pracy 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  
 możliwości uczestników.

Zajęcia prowadzi Jacek Ruszkowski – pedagog cyrku dzie- 
cięcego, żongler, szczudlarz i mim. Prowadzi zajęcia z dziećmi i mło- 
dzieżą, ucząc pracy z rekwizytami, żonglerki, szczudlarstwa. 
Umiejętności cyrkowe zdobywał w Cyrku Cool-Kids, wraz z zes- 
połem uczestniczył w wielu przeglądach i festiwalach cyr- 
kowych, a następnie był jego instruktorem. Współpracował 
z Teatrem Wiczy.

Cena 5 zł/spotkanie, zgłoszenia przyjmowane są do dnia 
poprzedzającego spotkanie, odpowiednio: 3, 17, i 24 listopada, 
liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
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 Teatralny rozruch. Comiesięczne zajęcia dla dzieci dla dzieci
 w wieku 7-10 lat; 14 listopada

Teatralny rozruch

Spotkania Teatralny rozruch to zaproszenie do krainy teatru, wyobraźni 
i zabawy. Zapraszamy dzieci w wieku 7-11 lat na cykl zajęć, których 
uczestnicy 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 eks- 
presję 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 wykorzystaniem technik teatru wyobraźni oraz inspirujących 
dźwięków.

Cykl Teatralny rozruch jest autorskim przedsięwzięciem Ag- 
nieszki Zakrzewskiej – pedagożki teatru, animatorki kultury 
i instruktorki teatralnej. Jako specjalistka ds. teatru WOAK 
realizuje wiele warsztatów teatralnych i teatralno-plastycznych 
we współpracy z różnymi instytucjami kultury i placówkami 
oświatowymi z regionu dla różnych grup wiekowych. Ukończyła 
pedagogikę teatru – studia współprowadzone przez Instytut Teatralny 
im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytut Kultury Polskiej Uniwersy- 
tetu 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 
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wielu przedsięwzięć kulturalnych; od lat prowadzi warsztaty dla dzieci 
i młodzieży oraz dorosłych w każdym wieku.

Cena 5 zł/dziecko. Zgłoszenia przyjmowane są do 12 listopada, 
liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 Poranne figle, psoty i żarty. Comiesięczne zajęcia dla dzieci
 w wieku 4-6 lat z opiekunami; 14 listopada

Poranne figle, psoty i żarty

Poranne figle, psoty i żarty to cykl comiesięcznych zajęć parateatralnych, 
które odbywają się w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury 
w Toruniu. 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 ekspresję i spontaniczność dzieci z uśmie- 
chem nauczą się współpracy i otwartości na innych. Moim celem jest 
odkrywanie teatralnych i parateatralnych światów  poprzez zabawę 
w teatr, uwalnianie dziecięcej ekspresji i zbudowanie przestrzeni do wspól- 
nych działań opiekuna z dzieckiem. Chciałabym przekonać naj- 
młodszych uczestników zajęć, że twórcą może być każdy i zachęcić 
do rodzinnego spędzenia czasu na działaniach twórczych – dodaje. 
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 wykorzystaniem technik teatru wyobraźni oraz inspirujących 
dźwięków.
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Cykl Poranne figle, psoty i żarty jest autorskim przedsięwzię- 
ciem 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 instytucjami kultury i placówkami oświato- 
wymi z regionu dla różnych grup wiekowych. Ukończyła pedagogi- 
kę teatru – studia współprowadzone przez Instytut Teatralny 
im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytut Kultury Polskiej Uniwersy- 
tetu 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 tea- 
trem Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyła w licznych szkole- 
niach 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 12 listopada, liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje 
kolejność zgłoszeń.

 Piosenkownica – Zajęcia muzyczne dla dzieci w wieku 6-9 lat
 wraz z rodzicami; 28 listopada

Piosenkownica

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

Celem zajęć jest kształtowanie kultury muzycznej naj- 
młodszych, 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 
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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, słu- 
chanie 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 pra- 
cę indywidualną i grupową. Będą dostosowane do zainteresowań, 
oczekiwań i możliwości dzieci i ich rodziców. Chcielibyśmy, aby spot- 
kania 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 
zajęcia muzykoterapii, muzyki ciała i dźwięku naturalnego. Jako 
nauczyciel 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 Wojewódz- 
kim Ośrodku Animacji Kultury projektów edukacyjnych, m.in. Ja 
to mam szczęście,  Coś za coś, Dziękuję, dziękuję bardzo współ- 
finansowanych 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 26 listopada, liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje 
kolejność zgłoszeń.
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 Kto gra i śpiewa troski rozwiewa – zajęcia muzyczne dla dzieci
 w wieku 10-12 lat; 28 listopada

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 
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 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-
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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 26 listopada, liczba 
miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 Prawie dorosłe piosenki – zajęcia muzyczne dla młodzieży
  w wieku 13-15 lat; 28 listopada

Prawie dorosłe piosenki

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

Istotnym elementem zajęć będzie praca  nad swobodną, naturalną 
obecnością na scenie. Każdy będzie miał możliwość przygotowania 
się do udziału w konkursach i festiwalach piosenki m.in. poprzez 
naukę śpiewu do mikrofonu i oswojenie się ze oświetleniem 
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. 
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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 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 26 listopada, liczba miejsc 
ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wykłady, wystawy i spotkania edukacyjne

 Analogowe aparaty fotograficzne z czasów PRL (część II.)
 Multimedialny wykład z cyklu Sztuka fotografii; 25 listopada

Profesjonalne aparaty czasów PRL

Podczas październikowego wykładu o Analogowych aparatach foto- 
graficznych z czasów PRL Stanisław Jasiński przedstawił tło historyczne  
i najważniejsze aparaty fotograficzne produkowane z myślą o foto- 
amatorach. W listopadzie, kontynuując temat, zaprezentuje 
najważniejsze konstrukcje profesjonalne. Kolejny wykład z cyklu 
Sztuka fotografii w sprzyjających okolicznościach wygłoszony 
zostanie „na żywo” w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury 
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w Toruniu w środę 25 listopada o godz. 16:45. Wstęp wolny 
– liczba miejsc ograniczona obowiązują wcześniejsze zapisy przez 
formularz na stronie www.woak.torun.pl. Obszerne fragmenty  wykła- 
du będą również dostępne na profilu WOAK w serwisie YouTube.

Pierwszym skojarzeniem z określeniem profesjonalne aparaty 
fotograficzne są – podążając tropem hasła Sztuka fotografii – narzędzia 
służące twórcom: fotografikom czy szerzej: plastykom, artystom 
wizualnym. Jednak, jak podkreśla Stanisław Jasiński, czas zimnej 
wojny sprzyjał rozwojowi techniki wojskowej i technik szpiegows- 
kich, w tym również narzędzi fotograficznych. Z czasem takie „pro- 
fesjonalne” konstrukcje trafiały w ręce cywili: fotoreporterów, autorów 
fotografii dokumentalnej, ale też  artystów. Oczywiście, nie wszystkie 
konstrukcje miały proweniencję militarną, niektóre aparaty od po- 
czątku były produkowane wyłącznie z myślą o zastosowaniach 
profesjonalnych (np. Pentacon, Kiev 88) w obszarze szeroko pojętej 
fotografii artystycznej. Sprowadzano również doskonałe aparaty 
zachodnie (np. Rolleiflex, Canon). Najważniejsze dokonania inżynierów 
bloku wschodniego w dziedzinie analogowej techniki fotograficznej 
przedstawione zostaną w drugiej części wykładu Analogowe aparaty 
fotograficzne z czasów PRL.

Wykład przygotował i poprowadził Stanisław Jasiński – fotografik 
i instruktor fotografii, członek Związku Polskich Artystów Foto- 
grafików, specjalista ds. fotografii WOAK, znawca historii fotografii 
oraz kolekcjoner zabytkowych aparatów i innych artefaktów związa- 
nych z tą dziedziną sztuki. W latach 2007-2009 był prezesem 
Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZPAF, pełnił funkcję przewodniczą- 
cego a następnie członka Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, 
obecnie jest sekretarzem Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZPAF. Jest 
autorem kilkunastu wystaw indywidualnych, uczestniczył w kilku- 
dziesięciu wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych. Stani- 
sław 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.


