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SZANOWNI CZYTELNICY!

Oczywiście, nie tylko na czas 
ograniczeń wyni- 
kających z pan- 

demii znakomitą propozycją są lektury. W ostatnim w tym roku 
Biuletynie kierujemy uwagę ku wydanemu przez Kujawsko- 
-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy w serii Kierunek 
kujawsko-pomorskie przewodnikowi Szlakiem wyjątkowych miejsc. 
Pomniki historii. Książka zachęca do podróży, gdy staramy się wy- 
chodzić z domów tylko, kiedy to jest konieczne. Trudno w takim 
czasie planować wyjazdy, choć mamy nadzieję, wiemy, że będziemy wę-
drowali. Przedstawiane w przewodniku miejsca są niezwykłe, 
warte zwiedzania a nie jedynie zwiedzenia. Mają ciekawą historię, 
którą autorzy publikacji zwięźle przedstawiają. Może więc warto 
do zwiedzania się przygotować, sięgnąć też do czterech przewod- 
ników wydanych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Byd- 
goszczy w poprzednich latach. 

Do refleksji skłaniają wiersze zamieszczone w Jednodniówce 2. Pra-
cowni Literacko-Artystycznej działającej w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Czytając te utwory, pozosta-
jemy w dialogu z autorami.

Do refleksji skłania również niepowszednia wystawa w Gale-
rii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu. Pande-
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mia uniemożliwiła w tym roku zorganizowanie Międzynarodowe-
go Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży i pokazanie pokonkursowej 
wystawy. Wyeksponowane zostały prace nagrodzone w poprzed-
nich Konkursach. Nawet, gdy ktoś je pamięta, warto je obejrzeć po raz 
wtóry, w nowym kontekście – oczywiście dopiero wtedy, kiedy 
będziemy mogli wchodzić do sal wystawowych.

Możemy czytać, oglądać na ekranach… Nie możemy się spoty- 
kać. Wielokrotnie podkreślaliśmy znaczenie spotkań. Mówimy, że 
w naszej pracy są najważniejsze. Trudny czas pandemii upewnia nas,  
że tak jest, że organizujemy przedsięwzięcia kulturalne, by się 
spotykać. Wiele z tych spotkań wynika… Obecnie spotykamy się 
w nielicznych grupach bądź za pośrednictwem rozmaitych komunikato-
rów. I czekamy… 

Bądźmy ostrożni, bądźmy cierpliwi, bądźmy razem!

Kamil Hoffmann
Jerzy Rochowiak
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ARLEKINADA 2020

\\ Jerzy Rochowiak

Na 
XVIII Ogólnopolski Festiwal Małych Form Teatralnych 
Arlekinada w Inowrocławiu na początku roku zespoły 
z całego kraju nadesłały zgłoszenia spektakli, które 

przygotowała młodzież w ośrodkach kultury, szkołach średnich i in- 
nych placówkach oświatowych. Dziewięć przedstawień otrzymało 
zaproszenia do udziału w przeglądzie konkursowym zaplanowanym 
na 27-28 marca. Epidemia koronawirusa uniemożliwiła to teatralne 
spotkanie. Okazało się niemożliwe także w drugiej części roku. 

Dyrektor artystyczna Festiwalu Elżbieta Piniewska zapropono- 
wała, by każdy zespół zaproszony na marcowe teatralne święto 
do Teatru Miejskiego w Inowrocławiu został uhonorowany ty- 
tułem laureata Arlekinady 2020. W tym postanowieniu Elżbietę 
Piniewską upewnili jurorzy tegorocznego Festiwalu: Aleksandra 
Konieczna, Łukasz Maciejewski i autor tego tekstu. 

Gdyby prezentacje konkursowe się odbyły, okazałoby się, że 
festiwalowe propozycje młodzieży są różnorodne w formie, 
tematyce, problematyce. Łączy je sceniczna żarliwość młodych 
aktorów, czułość artystycznych opiekunów. Każde jest teatralną 
wypowiedzią a nie jedynie kreacją sceniczną, pokazem formy, choć 
forma często urzekała, zaciekawiała, intrygowała. Zawsze była 
podporządkowana artykulacji ważnych dla zespołów treści. 

Teatr Rampa z I Liceum Ogólnokształcącego w Kętrzynie  
przygotował spektakl Pif paf! Jesteś trup! według sztuki Williama Mastro- 
simone, w reżyserii Jarosława Olejnika. Inscenizacja jest skromna: 
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łóżko, krzesło, zakratowane okno sugerujące więzienną celę, w której 
Josh wspomina tragiczne wydarzenia. Nawiedzają go młodzi ludzie, 
których zastrzelił w szkolnej kawiarence. Dlaczego ja? – pytają. Reżyser 
i młodzi aktorzy w scenicznych działaniach analizują to, co się stało – 
Josh dokonuje wiwisekcji. 

Teatr Rampa spektaklem według sztuki Williama Mastrosimone 
zwrócił uwagę na problem przemocy. Autor tekstu odnosi się do 
wydarzeń z kwietnia 1999 roku w Columbine High School w Stanach 
Zjednoczonych: dwaj uczniowie, Eric Harris i Dylan Klebold, zastrzelili 
dwunastu rówieśników i nauczyciela, ranili dwadzieścia cztery osoby. 
Mordercy popełnili samobójstwo. Kętrzyńskie przedstawienie pokazuje 
problem przemocy z różnych stron, odwołując się do poczucia 
odpowiedzialności i wrażliwości widzów.  

Do autentycznych wydarzeń odwołała się Alicja Chyżak-Fitas 
z zespołem Avis z Nowosolskiego Domu Kultury w Nowej Soli 
w spektaklu Dziewczyna chmury. Tytułowa bohaterka to Marzena  
Skotnicka. W 1929 roku osiemnastolatka i jej młodsza siostra Lida 
wspinały się na Zamarłą Turnię – i odpadły od ściany. Na- 
uczycielem Marzeny Skotnickiej był Julian Przyboś, autor wiersza 
Z Tatr. Pamięci taterniczki, która zginęła na Zamarłej Turni. Poezja 
i wspomnienia Juliana Przybosia, Przygody ze skałą, dziewczyną 
i śmiercią Jana Alfreda Szczepańskiego i Uśmiech Tatr Marzy  
Ostrawickiej (matki Marzeny Skotnickiej) zainspirowały Alicję Chyżak- 
-Fitas do opracowania scenariusza widowiska o taternictwie, zwła- 
szcza kobiet, o nastroju dwudziestolecia międzywojennego, aspira-
cjach i marzeniach… 

Nasuwające skojarzenia z figurą geometryczną jasne wstęgi  
zapętlone u sufitu i umocowane przy podłodze mogą kojarzyć 
się z górami, z namiotem… Przekształcają się w formy, które 
określają czy wyznaczają ruch aktorów na scenie, kształtują 
przestrzeń sceniczną. Taki pomysł inscenizacyjny i otwartość 
scenariusza umożliwiły nowosolskim aktorom stworzenie spektaklu 
mającego charakter kolażu scen, wątków, a zarazem pokazanie 
swoich umiejętności: mówienia, śpiewu, tańca. 
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Świetnie przygotowany aktorsko zespół Teatru Bez (pre)Tekstu 
z I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu dynamicznie i zaskakująco połączył sceny i sekwencje 
w przedstawieniu Szkoda gadać według scenariusza Wiesławy Wój- 
cik, w reżyserii Wiesławy Wójcik i Anny Rozmianiec. W przed- 
stawieniu tekstu było sporo: aktorzy monologowali, dialogowali, 
śpiewali… Wykonywali wiele różnych czynności, w duchu sur- 
realnym, eksponując bogactwo pomysłów na formowanie 
i formułowanie wypowiedzi scenicznej. Wbrew tytułowi spektaklu, 
bez mówienia ani rusz. Świat składa się ze słów – konstatują twórcy 
przedstawienia. – Chcąc zrozumieć drugiego człowieka, należy poznać 
jego język, wejść w system znaczeń i wartości jego słów. Nasze doświad- 
czanie świata, relacji międzyludzkich i emocji dostępne jest jedynie 
za pomocą języka. 

Alicja Wojnarowska, uczestniczka zajęć teatralnych w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Dębicy, przygotowała pod kierunkiem Dominiki 
Migoń – według jej scenariusza na podstawie Bajki o Wojnie Joanny 
Rudniańskiej oraz Olesia i Pani Róży Anny Janko – monodram Rzecz 
o Wojnie. 

Drobna dziewczynka w czarnej bluzie, czarnych spodniach przy- 
szła z walizką. Kiedy ją otworzyła, okazało się, że wieko walizki 
jest ekranem. Na nim, posługując się lalkami, w technice chińskich 
cieni, młoda aktorka pokazała postacie opowieści o dziewczynce, 
która miała na imię Wojna i lubiła defilady. Chodziła na nie z tatą. 
Ojciec wyruszył na wojnę a jego córka przeżyła wojnę w miasteczku, 
w którym została… Głodowała, chroniła się przed bombami…

Alicja Wojnarowska w skupieniu, subtelnie, precyzyjnie posługu- 
jąc się głosem – mówiąc spokojnie, ale i krzycząc – urokliwie animując 
lalki pokazała grozę wojny, czym jest dla zwykłych ludzi.

Teatr Witraż z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Byd- 
goszczy przygotował spektakl Za ogrodzeniem według scenariusza 
na podstawie powieści Tomie Oohary Nazywano ją En i w reżyserii 
Wioletty Górskiej-Nowik. Tytułowa bohaterka opowieści do czter- 
dziestego roku życia przebywała wraz z bliskimi w areszcie 
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domowym: rodzina została ukarana za winy ojca En. Twórcy przed- 
stawienia pokazują jak En znosi uwięzienie, jak kształtują się jej 
relacje z bliskimi, jak przyjmuje ułaskawienie… 

Aktorzy grali w czarnych trykotach, posługując się metalowymi 
stelażami, przywodzącymi na pamięć tkackie krosna, kraty… Wskazy- 
wali zadziwiające koleje losu bohaterów… Skromna inscenizacja 
uniwersalizowała historię umiejscowioną w japońskiej kulturze.

Grupa Pod wiszącym kotem z VII Liceum Ogólnokształcącego 
im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie zainscenizowała fragmenty 
Hamleta Wiliama Szekspira w reżyserii Beaty Gendek-Barhoumi. 
Młodzi aktorzy grali w strojach współczesnych, za jedyny rekwizyt 
mając czaszkę. W spektaklu Remember me skupili uwagę na postaci 
Hamleta. To młody intelektualista przymuszony do wypełnienia 
misji – pisali – rozdarty między własnym sumieniem a koniecznością 
i pragnieniem zemsty. Każda sytuacja przypomina słowa ojca, każdy 
życiowy epizod to projekcja własnych, obsesyjnych myśli o morderstwie 
i wewnętrzny imperatyw, który każe być mścicielem. Kolejno prowa- 
dzone rozmowy ze stryjem, Poloniuszem, szkolnymi przyjaciółmi, 
Laertesem to następujące po sobie sceny komedii życia Hamleta – komedii, 
która ukazuje ironię egzystencjalnego scenariusza. Bohaterowie padają 
ofiarami Hamleta, a może Hamlet pada ofiarą samego siebie. W skrom- 
nej inscenizacji, precyzyjnych dialogach, poprzez wyraziście 
określone relacje postaci aktorzy pokazali dylematy duńskiego księcia. 

Teatr Pięć złotych z Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie 
wystawił Szklarnię według sztuki Concord Floral Jordana Tannahila 
w reżyserii Małgorzaty Adamczyk. Młodzi aktorzy ubrani byli 
starannie i skromnie – dziewczyny w spódnice w kratę, ciemne bluzki 
i rajstopy, chłopcy spodnie popielate lub w kratę, ładne koszule – jak 
przystało na uczniów dobrej szkoły. Scenografię komponowali 
z wysokich prostokątnych stelaży na kółkach. Służyły one kom- 
ponowaniu przestrzeni scenicznej – kolejnych miejsc akcji.

Młodzi ludzie spotykają się w tytułowej szklarni, opuszczonej, 
zaniedbanej. Znajdują tam ciało dziewczyny. Dociekają: kim jest, 
dlaczego nikt jej nie szuka. Ustalają, że to Biała. Jedna z dziewczyn 
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rozmawia z nią przez telefon… Zanurzają się w akwarium… Analizują 
przeszłość, przyglądają się swojemu środowisku, sobie. Okazuje się, 
że Biała nocą poszła do szklarni z dwoma dziewczynami. Opowiadają 
jej, że przychodzą tu, rozbierają się, biegają. Namawiają do tego Białą. 
Zabierają jej buty i uciekają. Zawala się dach. Biała ginie. Zawsze czuła 
się nieobecna, nigdy nie była dostrzegana… Może więc koleżanki 
i koledzy są współodpowiedzialni za to, co się stało? Jacy są naprawdę? 

Zespół dokonując pod kierunkiem Małgorzaty Adamczyk adaptacji 
tekstu, ograniczył wypowiedzi postaci i zastąpił je sytuacjami scenicz- 
nymi komponowanymi za pomocą ruchu scenicznego, plastyki scenicz- 
nej i światła. Miejsce i wydarzenia stają się metaforyczne 
– a pierwszoplanowe jest to, co dzieje się wśród młodych ludzi. 

Teatr Ekspozycja z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Poznaniu 
przygotował spektakl W imię Ojców według dramatu Mariusa von 
Mayenburga Męczennicy w reżyserii Adama Brzezińskiego. Aktorzy 
tworzą przestrzeń gry, posługując się metalowymi klatkami. Przesuwają 
je, siadają na nich. Nastrój tworzą precyzyjne światła i rozdzielająca 
sceny piosenka, którą powtarza – z offu – protagonistka: uczennica 
średniej szkoły Barbara Górna: nikt nie zna dnia ani godziny, tylko Bóg 
je zna. Modli się, cytuje Pismo Święte, głównie Nowy Testament. 
Kiedy zwraca się do Boga, próbuje z Nim rozmawiać, widać jedynie 
jej oświetloną od dołu twarz. Rodzicom ma za złe, że się rozwiedli: 
zgrzeszyli. W basenie pływa w ubraniu, bo pokazywanie ciała jest 
grzechem. Za niedopuszczalne uznaje używanie prezerwatywy. Nie 
akceptuje teorii ewolucji… Nie udaje jej się uzdrowić chromej 
koleżanki, która doznała urazu, gdy matka badała wody płodowe, 
chcąc usunąć ciążę. Modli się o siłę, bo będzie musiała zadać innym 
ból. Radykalna w wierze, okazuje się antysemitką: nauczycielka 
biologii i chemii panna Bauman jest żydowskiego pochodzenia… Barbara  
włącza koleżankę w zbrodniczy zamysł: podmienia ciecz w butelce, 
podczas eksperymentu panna Bauman zginie. Oskarża nauczycielkę 
o pobicie. Co ciekawe, antysemitą okazuje się dyrektor szkoły… Koleżanka 
ujawnia, że Barbara zamierzała uśmiercić nauczycielkę… Kiedy Barbara 
zostaje z panną Bauman, wyciąga z torby karnister z benzyną… 
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To tylko pobieżne streszczenie sztuki: dramatu, który ma wciągającą 
akcję, pokazuje zakłamanie głównej bohaterki, jest dyskursem o religij- 
nym fundamentalizmie. Wyraziste postacie, klarowny tok opowieści, za- 
razem jej sceniczna uroda, ścierające się racje skłaniają do dyskusji…  

Teatr Nameless z Centrum Kultury w Siechnicach do prezentacji 
na Arlekinadzie zaproponował Siostry według fragmentu Traktatu o łus- 
kaniu fasoli Wiesława Myśliwskiego w reżyserii Pawła Wilamowskiego.  
Narrator – chłopak, ubogo ubrany – siedzi przy stoliku i opowiada. Do  
wioski, w której mieszkał, przychodzili partyzanci. Pewnej nocy zabrali  
go z sobą. W lesie udawał, że jest niemową. Nawiązał bliski kontakt 
z sanitariuszką, którą wszyscy nazywali Siostrą. Mając go za dzie- 
ciaka, nie krępowała się przy nim: rozbierała się, opowiadała o tym, 
co czuje… Razem pływali w jeziorze. Siostra bała się śmierci, chciała, 
żeby chłopak ją zapamiętał. Postrzelona w potyczce, umiera.

Narrator pije wódkę i opowiada, spokojnie, jakby mówił nie 
o sobie, jakby pozostawał poza uczuciami. A jednak wyznaje, że wciąż 
czeka na dziewczynę.

Płynną opowieść ilustrują sceny, w których inny aktor gra jego postać. 
Te sceny odtwarzają się w pamięci Narratora. Rozgrywane są w pustej 
 przestrzeni, aczkolwiek kostiumy aktorów nie pozostawiają wąt- 
pliwości: to partyzanci. Czasem pojawiają się elementy scenografii, 
na przykład polana sugerujące ognisko… 

Siostra to przedstawienie o potrzebie bliskości, o nieodkrywaniu 
uczuć – i o miłości, o świecie wewnętrznym bohatera. 

Większość przedstawień tegorocznej Arlekinady miała u podstaw 
utwory literackie: dramaty, opracowane na potrzeby inscenizacji lub 
prozę i poezję, zaadaptowane na potrzeby spektakli. Scenariusze 
przedstawień tworzyli na scenie młodzi aktorzy pod kierunkiem swych 
artystycznych opiekunów. Podejmowali problemy, które uznają za 
ważne. Każdy spektakl mógł być początkiem ciekawej i ważnej 
rozmowy… Ponieważ w tym roku do teatralnego spotkania 
w Inowrocławiu nie doszło, pozostają wrażenia z rejestracji kamerą 
wideo – dokumentacji przedstawień. 
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RETROSPECJA DOJRZEWANIA

\\ Kamil Hoffmann

Od ponad 
czterdziestu lat Galeria 
i Ośrodek Plastycznej 
Twórczości Dziecka 

w Toruniu organizuje Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Mło- 
dzieży. Na jesień 2020 roku zaplanowano 22. edycję konkursu. 
Z powodu epidemii Biennale niestety się nie odbyło, zostało prze- 
niesione na rok 2021. W miejsce odwołanej prezentacji po- 
konkursowej Galeria przygotowała retrospektywną ekspozycję, 
na którą złożyły się prace graficzne nagrodzone w kilku poprzed-
nich edycjach Biennale. Wystawa Prac Laureatów Międzynarodo-
wych Konkursów Graficznych Zorganizowanych Przez Galerię i Ośrodek 
Plastycznej Twórczości Dziecka w Latach 2008-2018 była prezentowana 
na przełomie października i listopada w Galerii przy Rynku Nowo- 
miejskim.

Każda praca pokazana na wystawie podpisana została imieniem 
i nazwiskiem (co oczywiste) i uzupełniona informacją o wieku autor-
ki lub autora. Oczywiście, po dekadzie informacja taka ma zupełnie 
inny charakter, laureaci poprzednich konkursów czasem wkroczyli 
już nawet w dorosłość, zazwyczaj zaś awansowali do starszej 
kategorii wiekowej. Informacje o wieku autorów tworzą natomiast 
bardzo ważny kontekst, w którym warto wystawę oglądać. Ponieważ 
znalazły się na niej tylko prace laureatów, każdą grafikę cechuje naj- 
wyższy poziom realizacji, każda jest doskonała warsztatowo. W każ- 
dej kolejnej edycji Biennale nagradzani są szczególnie utalentowa-
ni młodzi twórcy, obdarzeni nie tylko zdolnościami plastycznymi, ale 
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przede wszystkim wrażliwością, umiejętnością patrzenia na świat 
i potrzebą pokazywania własnej wizji tego świata.

Przemiany, swoistą ewolucję tej umiejętności można analizować 
porównując kolejne kategorie wiekowe autorów. Niektóre aspekty 
tego zagadnienia są dość szeroko opisane: wszak już studenci peda- 
gogiki wiedzą, od kiedy dzieci potrafią widzieć i rysować przestrzen- 
nie, stosować perspektywę, kiedy pojawia się umiejętność u- 
miejscawiania istotnych elementów w kontekście całej kompozycji 
albo pokazywania relacji przestrzennych pomiędzy poszczególny-
mi obiektami. Jednak wystawa retrospektywna – ponieważ tworzą 
ją prace, które można chyba uznać za wybitne – odzwierciedla jesz-
cze jeden aspekt dojrzewania młodych artystów: rozwój wrażliwo-
ści na świat i potrzeby prezentowania (a z czasem również manifesto- 
wania) własnego stosunku emocjonalnego wobec otaczającej rzeczywi-
stości. 

Grafika Natalii Mandrysz (lat 19)
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Najmłodsze dzieci ze szczególnym upodobaniem portretują zwie- 
rzęta. Najczęściej są to domowi ulubieńcy: psy, koty czasem 
też papużki czy rybki. Oglądając te grafiki można wyraźnie od-
czuć czułość, którą mali artyści obdarzają swoich podopiecznych.  
Znacznie trudniej dzieciom pokazać relacje albo uczucia. Wydaje się, że wła- 
śnie portretując ukochanego psa czy kota chcą wyrazić swoje emocje, 
bo jak można nie kochać takiego pupila… Pierwsze próby pokazy- 
wania relacji między osobami, najczęściej członkami rodziny, albo 
ludźmi i światem przyrody pojawiają się w drugiej grupie wiekowej 
(8-10 lat). Czasem prace pokazują jedynie sytuacje, pozostawiając 
świat uczuć bardziej w domyśle. Jednak wiele autorek, zazwy-
czaj właśnie dziewczynek, stara się oddać gesty i pozy wyrażające 
miłość: matka tuli swoje dziecko albo dziewczynka przytula lalkę, 
ale też starsza pani głaszcze kota zwiniętego na jej kolanach.

Co ważne, najmłodsi autorzy najczęściej pokazują wydarzenia 
toczące się w domu, w obrębie najbliższych. Można przyjąć, 
że w tym wieku dom i rodzina stanowią prawie cały świat 
i wszystko, co najważniejsze rozgrywa się w tej bezpiecznej i oswojo- 
nej przestrzeni. Trzecią grupę wiekową wyznacza przedział 11-13 lat 
– to już prawie młodzież… Tu pojawia się też po raz pierwszy wyra- 
źnie pokazany osobisty stosunek do świata. Wśród prac laureatów 
często pojawiają się motywy odnoszące się do pasji, zainteresowań 
i fascynacji: sportu, muzyki albo tańca. Autorzy z fascynacją pod- 
patrują też świat dorosłych: chętnie pokazują swoich rodzicówb w pra- 
cy albo podczas codziennych zajęć. Zaczynają budować swoją auto- 
nomię, zaczynają własnymi oczami patrzeć na świat i – w konsekwen- 
cji – zaczynają też zapewne dostrzegać ułomności tego świata, 
chociaż nie przekłada się to jeszcze na ich twórczość.

Temat buntu pojawia się natomiast w pracach młodzieży, czyli 
w grupie czwartej (14-16 lat). Jednak tu przede wszystkim zachwy-
ca precyzja i biegłość warsztatowa nagradzanych autorów. Więk-
szość laureatów w tej grupie miała okazję doskonalić swoje umie- 
jętności plastyczne przez wiele lat. Równocześnie są to osoby o nie- 
poskromionej jeszcze ekspresji, potrafiące przełamywać schematy 
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i czerpać ze swojej spontaniczności. Te dwie cechy przesądzają, że 
w twórczości tej grupy wiekowej uczucia są najsilniej obecne. 
Młodzi artyści już je widzą i pokazują w swoich pracach, ale jeszcze 
nie poddają się autocenzurze, która nakazywałaby im powściągli- 
wość emocjonalną. Kompozycja wielu grafik opiera się na kontra- 
ście. Być może w ten sposób autorzy chcą pokazać swoje rozterki, wy-
razić targające nimi uczucia: równoczesne rozczarowanie i zachwyt 
tym samym światem i tymi samymi ludźmi. Młodzi twórcy pokazują 
swój niepokój, czasem nawet strach. W ten sposób być może sublimu- 
ją lęki i obawy o przyszłość. Oczywiście, równie często odnajdują 
w otaczającej rzeczywistości jasne strony. Pokazują w mniej lub bar- 
dziej zawoalowanej formie swoje zakochanie, pierwszą miłość albo por-
tretują dziewczynę lub chłopaka.

Laureaci toruńskiego Międzynarodowego Biennale Grafiki Dzieci 
i Młodzieży w najstarszej kategorii wiekowej to najczęściej uformo- 
wani i bardzo świadomi autorzy – osoby przygotowujące się do egza-
minów na uczelnie lub wydziały artystyczne, osoby planujące zwią- 
zać swoją przyszłość z zawodem artysty. Ich dogłębnie przemyślane 
i znakomicie zrealizowane prace różnią się od spontanicznej twórczo- 
ści młodszych uczestników. Oczywiście, podobnie jak pozosta-
li uczestnicy, wyrażają swoje emocje, ale czynią to zupełnie inaczej: 
kierują się np. w stronę abstrakcji albo surrealizmu. Przemyślane i świa-
domie zastosowane aspekty formalne pokazywanych grafik świadczą o 
prawdziwym zaangażowaniu w pracę twórczą – to kolejny dowód doj-
rzałości artystycznej autorek i autorów.

Wystawa prac nagrodzonych w kolejnych konkursach pokazu-
je, jak bogatym i pojemnym w gruncie rzeczy terminem jest plastycz- 
na twórczość dziecka. Niektóre grafiki mogłyby zainspirować doro- 
słych artystów; większość na pewno poruszy dorosłych widzów 
i skłoni do refleksji nad światem widzianym z perspektywy dziecka, 
przez pryzmat jego uczuć i doświadczeń. Międzynarodowy zasięg 
Biennale sprawia natomiast, że można porównać, jak przemiany 
twórczej wrażliwości i emocjonalności przebiegają w różnych 
kulturach. Jak do swoich uczuć odnoszą się dzieci z Europy, a jak 
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z Bliskiego czy Dale- 
kiego Wschodu.

Zbiory toruńs- 
kiej Galerii i O- 
środka Plastycznej 
Twórczości Dziec- 
ka liczą około 
550 tysięcy prac  
plastycznych dzieci  
i młodzieży ze 
108 krajów świa-
ta. Na pewno wielu 
młodych artystów  
uczestniczyło w kil- 
ku edycjach organizo- 
wanych przez Ga-
lerię konkursów. 
Ciekawym eks- 
perymentem mo- 
głaby być z kolei 
prezentacja twór- 
czego rozwoju tych 
osób w oparciu 
o znajdujące się 
w zbiorach prace. 
Być może pro- 
wadzona wciąż 
digitalizacja zbio- 
rów umożliwi re- 

alizację takiego przedsięwzięcia. Tymczasem wszystkim mło-
dym artystom i ich opiekunom pozostaje nadzieja, że zaplanowany 
na bieżący rok konkurs odbędzie się w roku przyszłym.

Grafika Kingi Konik (lat 10)
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POMNIKI HISTORII W WOJEWÓDZTWIE 
KUJAWSKO-POMORSKIM

\\ Jerzy Rochowiak

W 
wydawanej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury 
w Bydgoszczy serii przewodników Kierunek kujawsko-
pomorskie ukazała się w tym roku książka Szlakiem 

wyjątkowych miejsc. Pomniki historii. 
Czym jest pomnik historii? To zabytek nieruchomy o wyjątkowej 

wartości historycznej, naukowej i artystycznej, utrwalony w powszechnej 
świadomości, o dużym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego Polski – 
objaśnia Bogna Derkowska-Kostkowska we Wprowadzeniu do publi- 
kacji. (…) Uzyskanie tego statusu wiąże się z przejściem długiej procedury  
mającej za zadanie zweryfikowanie, czy obiekt pretendujący do miana 
Pomnika historii spełnia określone kryteria. Proces ten przebiega pod 
nadzorem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Rady Ochrony 
Zabytków, a także Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Podstawowe warun- 
ki, które muszą spełniać zabytki nieruchome, zawarto w kilku punktach: 
są zachowane w pierwotnej kompozycji przestrzennej lub nieznacznie 
przekształcone; są jednorodne stylowo lub o czytelnych i zharmonizowa- 
nych ze sobą nawarstwieniach; są należycie wyeksponowane w przestrzeni  
miejskiej lub krajobrazie i zachowały pierwotne relacje z otoczeniem; są dzie- 
łami wybitnych twórców, na przykład: architektów, planistów, architektów 
krajobrazu, ogrodników; są dobrze zachowane lub w stanie pozwalającym 
na ich rewaloryzację; są przedmiotem troski konserwatorskiej. Zabytek staje 
się Pomnikiem historii na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej Polskiej. 

Chociaż o Pomnikach historii mowa w ustawie o ochronie dóbr 
kultury z 1962 roku, pierwsze zabytki uzyskały taki status dopiero 
w 1994 roku, wśród nich rezerwat archeologiczny Biskupin i Toruń 
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– Stare i Nowe Miasto. Kolejnymi pomnikami historii w województwie  
kujawsko-pomorskim są: Chełmno – Stare Miasto od 2005 roku, 
Ciechocinek – zespół tężni i warzelni soli wraz z parkami Tężniowym 
i Zdrojowym i Grudziądz – zespół zabytkowych spichlerzy wraz 
z panoramą od strony Wisły od 2017 roku oraz Strzelno – zespół 
dawnego klasztoru Norbertanek i Włocławek – katedra pod wez- 
waniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny od 2018 roku. 
Trzeba dodać, że w 1997 roku zabytkowy Toruń znalazł się na liście 
światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. 

Książka o Pomnikach historii w województwie kujawsko-pomorskim  
zawiera zwięzły i gruntowny opis każdego z nich. Publikowane 
opracowania zabytków i zespołów zabytków pokazują ich kulturową 
wartość. Przybliżają ich dzieje, wskazują na co należy zwracać uwagę 
podczas zwiedzania. Opracowania są bowiem zaproszeniem do 
odwiedzania wyjątkowych miejsc. Autorzy przyjmują postawę prze- 
wodników wycieczek po wyjątkowych miejscach i odkrywają przed  
czytelnikami niezwykłość siedmiu miejsc w regionie. Chociaż w książce  
ważne są liczne fotografie, to jednak za opowieściami należy podążyć 
i samemu zobaczyć czy raczej oglądać każdy z siedmiu Pomników historii.

Zespół tężni i warzelni soli wraz z parkami Tężniowym i Zdrojo- 
wym w Ciechocinku omawia Bogna Derkowska-Kostkowska. Ten Pom- 
nik historii tworzy (…) kilka obiektów o indywidualnie wyznaczonych grani- 
cach, składających się na kompleks funkcjonalnie powiązany z procesem 
fabrykacji soli i uzdrowiskiem. Autorka pokazuje początki ciechocińskie- 
go warzelnictwa w dziewiętnastym stuleciu, budowę warzelni, ujęcia 
solanki i pierwszej tężni oraz uruchomienie produkcji w 1832 roku. Pisze 
o budowie kolejnych tężni oraz rozwoju Ciechocinka jako uzdrowiska, 
o zmianach w krajobrazie miejscowości – od 1916 roku miasta. 
Wspomina o życiu kulturalnym w kurorcie. 

Do rezerwatu archeologicznego Biskupin czytelnik wędruje 
z Krystianem Straussem. Autor barwnie opowiada o odkryciu 
w Biskupinie w 1933 roku przez Walentego Szwajcera – zachowanych  
w wodzie i odsłoniętych, gdy poziom jeziora się obniżył – pozostałości  
drewnianej osady sprzed 2700 lat, o badaniach archeologicznych 
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pod kierunkiem prof. Józefa Kostrzewskiego i prof. Zdzisława Rajewskie- 
go, losach wykopalisk, stopniowym udostępnianiu zwiedzającym budzą- 
cych wielkie zainteresowanie znalezisk. Krystian Strauss charakteryzuje 
biskupińską osadę. Przedstawia biskupiński rezerwat archeologiczny:  
krok po kroku prowadzi trasą zwiedzania, wskazując i opisując re- 
konstrukcje i iine eksponaty. Podkreśla znaczenie rezerwatu i wpisania  
go na listę Pomników historii. Decyzję tę podjęto – pisze – aby zachować 
istniejące pod ziemią pozostałości osady obronnej wybudowanej przez 
ludność kultury łużyckiej. Te ukryte przed ludzkim okiem zabytki mają 
bowiem unikatowy charakter.  

Przewodnikiem po Chełmnie – Starym Mieście jest Piotr Winter. 
Chełmno – pisze – ze swoją bogatą historią, unikalną architekturą 
i wyjątkowym układem urbanistycznym Starego Miasta, jest jednym z naj- 
piękniejszych miast Polski, położonym malowniczo na dziewięciu nad- 
wiślańskich wzgórzach. Symbolem miasta jest właśnie dominująca ponad 
doliną Wisły przepiękna panorama, którą tworzą średniowieczne mury 
miejskie i wysoko wznoszące się wieże chełmińskich kościołów. Jest wyjąt- 
kowa, ponieważ można ją podziwiać ze wszystkich stron świata. Chełmno 
jest też jednym z nielicznych, a może jedynym miastem w Polsce, które nie 
tylko utrzymało dawną zabudowę i średniowieczny układ, ale również nie 
zostało skażone współczesną architekturą. 8 grudnia 1233 roku Krzyżacy 
wydali dokument lokacyjny miasta, nazywany pierwotnym przywilejem 
chełmińskim. Ponieważ dokument spłonął, 1 października 1251 roku 
Krzyżacy wydali tzw. odnowiony przywilej chełmiński. Przywilej okre- 
ślał zasady życia społeczno-gospodarczego i politycznego miasta. Na  
jego podstawie – odnotowuje Piotr Winter – aż do XVIII wieku Chełmno  
było wzorcem prawnym do lokowania 225 polskich miast (między innymi  
Warszawy, Gdańska, Torunia czy Wadowic) oraz ponad 1364 wsi i osad. 

Autor przedstawia dzieje miasta i je opisuje. Omawia poszczególne za- 
bytki. Zatrzymuje się przy nich, opowiada… Podążając za Piotrem Winte- 
rem, czytelnik poznaje Chełmno nie tylko jako perłę architektury nad- 
wiślańskiej, ale i jedno z najbardziej niezwykłych miast, nie tylko w Polsce. 

Po Starym i Nowym Mieście Toruniu oprowadza Lech Łbik. Autor 
przedstawia dzieje Torunia, kierując uwagę na te wydarzenia, które 
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miały wpływ na kształt miasta,  
przede wszystkim jego archi- 
tekturę. Opowiada o przybyciu  
tutaj Krzyżaków w 1228 roku,  
lokowaniu warowni, następnie  
miasta na prawie chełmińskim,  
wkrótce Nowego Miasta 
Toruń, również na prawie 
chełmińskim, połączonych 
w jeden organizm ze Starym  
Miastem Toruń w 1454 roku,  
co trzy lata później potwierdził  
król Kazimierz Jagiellończyk.  
W przeszłość autor wyprawia  
się, przystając przed kolejnymi  
obiektami czy ich pozos- 
tałościami. Wchodzi do kościo- 
łów, na chwilę zagląda do in- 
nych wnętrz. Pokazuje, przy- 
bliża to, czego w Toruniu nie  
wolno pominąć. Narracja Lecha 
Łbika pozwala czytelnikowi 
zrozumieć własny zachwyt. 

Grudziądz – zespół zabyt- 
kowych spichlerzy wraz 
z panoramą od strony Wisły  
omawia Iwona Jastrzębska-
Puzowska. Zarysowuje dzieje  
miasta. Wspomina o osadach 
z początków pierwszego tysiąc- 

lecia naszej ery. Skupia się na czasach od 1231 roku, gdy przybyli 
tu Krzyżacy, zbudowali zamek, później miasto na prawie chełmińskim. 
Rozwijało się jako ośrodek handlowy. Rozwijał się głównie handel zbo- 
żem; od czternastego stulecia budowano tu spichlerze, w czternastym 
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i piętnastym stuleciu zbudowano ich czternaście. Po pożarze 
w 1659 roku odbudowano je, dzieląc parcele na mniejsze; w osiem- 
nastym wieku naliczono trzydzieści spichlerzy. Obecnie jest ich dwa- 
dzieścia sześć. Pięć zajmuje Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi, 
część jest zaadaptowana na mieszkania, część na magazyny, część 
jest nieużywana. Ciągną się wzdłuż Wisły. Oglądane z mostu lub dru- 
giego brzegu rzeki tworzą, wraz z wieżą Klimek, Bramą Wodną i in- 
nymi zabudowaniami niezwykłej urody panoramę. Ale Grudziądz to nie  
tylko spichlerze, ale i urokliwe uliczki, budowle – i obiekty wojskowe.

Autorka opracowania kieruje w miejsca, z których można spoglądać  
na miasto, by zobaczyć je w pełni jego urody, podpowiada jak patrzeć. 

Iwona Jastrzębska-Puzowska odkrywa też skarb, jakim jest katedra  
pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Włoc- 
ławku. I ta gotycka, trójnawowa budowla bazylikowa o konstrukcji filarowo- 
-przyporowej, z dwuwieżowym masywem zachodnim kształtuje widok  
miasta. Wzniesiona została w drugiej połowie czternastego wieku, kon- 
sekrowana była w 1411 roku. Była rozbudowywana aż do początków 
siedemnastego wieku, później również – już nie w stylu gotyckim, ale 
barokowym. Autorka przedstawia prace podejmowane w katedrze 
aż do dwudziestego wieku. Na to, jak katedra wygląda obecnie – zaznacza 
– zasadniczy wpływ miały prace konserwatorskie i budowlane prze- 
prowadzone na przełomie XIX i XX wieku. Iwona Jastrzębska-Puzowska  
charakteryzuje katedrę, wskazuje najcenniejsze zabytki, wśród nich 
późnogotycki obraz nazywany Wniebowzięciem Marii z Warty (prze- 
niesiony z ołtarza kościoła w Warcie), przypisywany malarzowi Janowi  
Wielkiemu z Krakowa, na krucyfiks nazywany Krzyżem Tumskim. 
Włocławska katedra – konkluduje autorka – przepełniona jest cennymi 
pamiątkami historycznymi i dziełami sztuki, których nie sposób wyliczyć. 

Zespół dawnego klasztoru Norbertanek zwiedza z czytelnikami 
Agnieszka Wysocka. Pomnik historii w Strzelnie – precyzuje – to teren 
wzgórza klasztornego z kościołem pod wezwaniem świętego Prokopa, 
kościołem pod wezwaniem Świętej Trójcy, klasztorem, dworem prepozytów 
(obecnie plebania) i starodrzewem oraz ogrodzenie i otoczenie. Autorka 
opowiada o norbertankach, które w pierwszej połowie dwunastego 
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wieku utworzyły w Strzelnie klasztor, wzniosły słynną rotundę 
świętego Prokopa. To bezcenny zabytek romański. Romański jest 
również kościół Świętej Trójcy, w osiemnastym wieku przebudowany 
w stylu barokowym. Autorka opisuje słynne kolumny z przełomu dwu- 
nastego i trzynastego wieku. Dwie z nich zdobione są płaskorzeźbami 
– postaciami w arkadach, niosącymi lekcję dobra i zła… Agnieszka 
Wysocka pisze nie tylko o zabytkach romańskich, pokazuje też dzieła 
barokowe, wśród nich ołtarz relikwiarzowy Świętego Krzyża. Jak 
obliczył Lech Łbik, Strzelno ma 1032 relikwie.    

Agnieszka Wysocka kończy swoją opowieść informacją o opusz- 
czeniu Strzelna przez norbertanki, rozebraniu przez Prusaków trzech 
skrzydeł klasztornych zabudowań i kasacie zakonu w 1834 roku.

W każdą opowieść wkomponowane zostały fotografie, zarówno 
współczesne, po części wykonane na potrzeby przewodnika – przez 
autorki i autorów tekstów oraz Elżbietę Pawelec, Annę Soborską- 
-Zielińską, Pawła Bogdana Gąsiorowskiego, Wojciecha Gąsiorows- 
kiego  i Wojciecha Woźniaka – a także zdjęcia archiwalne.  

Tom zredagowali – według koncepcji koordynatorki serii Ewy 
Krupy – Agnieszka Wysocka i Lech Łbik. 

Przewodnik Szlakiem wyjątkowych miejsc. Pomniki historii jest pią- 
tym opracowaniem ukazującym kulturowe dziedzictwo naszego 
regionu opublikowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury 
w Bydgoszczy; w roku 2016 ukazała się książka Madonny i Piety. Szla- 
kiem gotyckich figur, w roku 2017 Dwory i Pałace. Szlakiem rezydencji 
wiejskich, w roku 2018 Szlakiem miejsc pamięci. Przełomowe lata 
1918-1920 i w roku 2019 Szlakiem architektury drewnianej. Świątynie. 

Zwykle mówimy o pomnikach historii jako obiektach czy grupach 
obiektów ważnych dla naszych dziejów, związanych z przełomowymi 
wydarzeniami, z kulturą. Takich miejsc w województwie kujawsko- 
-pomorskim jest wiele i na pewno niektóre mogłyby – i powinny 
– zyskać status Pomników historii. Zdziwienie może budzić, że – jeszcze 
– nim nie jest Pałac Lubostroń, spełniający wszystkie kryteria 
przewidziane dla zabytku wpisywanego na nobilitująca listę.
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ANTROPOCENOWY PANEL POETYCKI

\\ Grzegorz Kaźmierski

Toruńska 
Orkiestra Improwizowana 
wraz z Rolnictwem Miejs- 
kim ruszyła na zbiory w O- 

grodzie Muzyków. Kalendarzowa jesień przychodząca w Święto 
Plonów została przywitana dźwiękami i słowami lokalnych artys- 
tów uczestniczących w trzeciej już edycji Nano Festivalu.

Rolnictwo Miejskie, Nano Festival to działania w myśl zasady za- 
siać i zostawić. W tym szale poezji skrywają się animatorzy kultury. 
Grupa ludzi, „rolników” związanych z ziemią toruńską, atakuje aktywiza- 
cją. Ona zaś odbywa się wielowymiarowo: poprzez funkcjonowanie 
w przestrzeni publicznej/miejskiej oraz on-line.

Tegoroczny festiwal organizowany pod wodzą Michała Pranke, 
Tomasza Dalasińskiego i Magdy Górskiej ponownie udostępnił 
poetom oraz muzykom przestrzeń do wymiany myśli, słów i dźwię- 
ków. Za sprawą akompaniamentu Toruńskiej Orkiestry Impro- 
wizowanej mogliśmy poczuć powiew world music. Każdy wiersz, 
który zaistniał podczas wydarzenia stawał się iskrą zapalną dla Or- 
kiestry. W momencie pojawienia się pierwszych słów następowało 
natychmiastowe zdjęcie kajdan i oddawanie się nieograniczonej 
improwizacji, znajdującej punkty zaczepienia w formie wiersza 
czy tembrze głosu odczytującego. Wokalista Błażej Monkiewicz 
posługując się własnym językiem, głosem wprowadzał w trans, 
mantrą przywołującą poetów na scenę. Podczas improwizacji wy- 
czytywał numery przypisane każdemu z poetów, którzy niczym 
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w sztafecie przekazywali sobie pałeczkę, by wspólnie prowadzić 
artystyczny bieg. 

Poezja Nano Festivalu odznaczyła się niebywałą różnorodnością 
oraz mnogością tematów, które koncentrowały się wokół psychiki 
współczesnej jednostki. Wśród zaprezentowanych utworów 
pojawiły się wiersze traktujące o kondycji człowieka (Jurzysta, 
Giedrys, Pranke, Ago Calipso), poezji ulicznej (Głowania) czy utwory 
prowokujące pytanie: kim jest Bóg?

Antropocenowy panel poetycki został pozbawiony aspektu ry- 
walizacji, ale pozostał naznaczony artystyczną walką o wspólne 
dobro. Nano Festiwal jest inicjatywą oddolną, realizowaną przez ludzi 
ściśle związanych z kulturą czy światem uniwersyteckim miasta. 
Generują oni wspólną przestrzeń, nie posiadając żadnej i łamiąc 
zasady barowych slamów, zapraszają do kolektywnego kon- 
templowania sztuki w strefie miejskiej. W odpowiedzi na sytuację 
epidemiologiczną wydarzenie dodatkowo transmitowano na żywo 
na antenie Radia Kapitał oraz poprzez Facebooka.
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POEZJA W INOWROCŁAWIU

\\ Jerzy Rochowiak

Opublikowana  
 
 

w październiku tego roku Jednodniówka 2. Pracowni Literacko- 
-Artystycznej działającej w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Ka-
sprowicza w Inowrocławiu prezentuje twórczość autorów, 
którzy od dziesięciu lat co miesiąc spotykają się, by rozmawiać 
o literaturze, plastyce, muzyce, życiu i świecie, a przede wszystkim 
o tekstach, które piszą. Pracownię prowadzi dr Michał Siewkowski, lite-
raturoznawca, pedagog, poeta. Jak pisze, Pracownia stała się przyjaz- 
nym miejscem dla spotkań warsztatowych, na których autorzy i miłośnicy li-
teratury rozwijają swoje artystyczne zainteresowania. Pracownia włącza 
się w prezentacje literackie oraz działania o charakterze promocyjnym. Orga-
nizowane są wieczory autorskie oraz wystawy malarstwa. Wprowadziliśmy 
do kalendarza wydarzeń kulturalnych obchody Świato- 
wego Dnia Poezji. 

Publikacja zawiera wiersze ośmiorga autorów. Każdy jest reprezen-
towany kilku tekstami, układającymi się w spójne formalnie 
i treściowo zestawy utworów. Naturalnie, poszczególni autorzy mają 
różne zainteresowania literackie, piszą wiersze w różnych poetykach, 
prezentują różne postawy. 

Wiersze Doroty Dominiczak-Głowackiej łączy odwoływanie się au-
torki do malarstwa. Nie ono jest tematem utworów a świat przedstawio-
ny w obrazach. W ujęciu autorki opis akwareli staje 
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się opowieścią o oczekiwaniu. Opis mężczyzny służy wyznaniu miłosne-
mu. Opis niedokończonego autoportretu jest opowieścią 
o przemijaniu. Opisywana kreska okazuje się alegorią kobiecego 
ciała. Malarskie reminiscencje Dorota Dominiczak-Głowacka zamyka 
w ramach rymów, podobnie jak Bogumiła Czajkowska muzyczne skoja-
rzenia. Rymami wiąże wersy Józef Szczepański, przedstawiając nostal-
giczne rozważania o urokliwych chwilach i ich przemijaniu. Wpatrując 
się w kwitnące róże, bohater wiersza uświadamia sobie piękno chwili, 
piękno świata. Wspominając doznania z młodości, 
ożywia to, co minęło. Zachwyca się więcławickimi dębami. Z adresatką 
wyznania dialoguje o miłości… Rymowanymi strofami, szeroką 
frazą, z narracyjną swadą stara się opanowywać literacką wyobraźnię 
Grzegorz Pozimka. Wersy, sformułowania wywołują skojarzenia, wy-
znaczające narracyjny tok rozważań o przemijaniu postaci świata, 
o samotności w zaśmieconym mieście, pośród internetowych reklam… 

Ludzkim zachowaniom w rymowanych dystychach – fraszkach przy-
patruje się Jan Junkiert. 

Stając wobec przeszłości, Barbara Freygant odnajduje siebie 
w portrecie ze swych młodych lat. Z tego, co było, ze wspomnień 
autorka snuje i tka melodię piosenki o sobie i swoim życiu. Słowami przy-
bliża minione zdarzenia, kiedy całą sobą przeżywała świat. Teraz tęskni 
o poranku… 

Anna Pułaczewska z wielką starannością dobiera słowa, staran- 
nie konstruuje zwięzłe wiersze, z dbałością o nieoczywiste puenty, 
by paru wyrazami przedstawić sytuacje liryczne – świat przeżyć 
kobiety nieco sentymentalnej, uwielbiającej róże, które w jej domu 
stoją w wazonie, leżą na półkach, zasuszone wciskają się między 
kartki książek, w rozmaite zakamarki. Liryczna bohaterka zwierza 
się z doznań i uczuć. 

Piotr Sobczak rozmyśla o niespełnieniu czy niedokonaniu się 
tego, co kreowała wyobraźnia. Świat nie daje się uporządkować…

Dwa wiersze opublikował w jednodniówce Michał Siewkowski. 
W Szkicu o koncercie Jana Ignacego Paderewskiego pokazuje nieprzeni-
kanie się dwóch rzeczywistości: muzyki i słuchaczy. Obie 
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dają się ująć w porównaniach do kwiatów, zdają się jednym, 
a jednak słuchacze są jakby odpodmiotowieni przez konwencję… 
W Spacerze pokazuje las jako krainę ponurą, straszną, pomimo wiosny 
i cytrynowych motyli. 

Zamieszczone w jednodniówce wiersze są tyleż formą osobis- 
tej refleksji, co i artystycznej kreacji. Można się domyślać, 
że prowadząc zajęcia, dr Michał Siewkowski stara się raczej roz- 
wijać twórcze osobowości, aniżeli nauczać określonej formy czy 
metody literackiej. Inspiruje, zachęca… I chyba nie postępy w literac- 
kim rzemiośle są celem spotkań a rozprzestrzenianie się autorów 
w poezji, rozpoznawanie jej nie tylko w słowach, ale i otoczeniu. 
Jak się wydaje, autorzy odebrali lekcję zwięzłości, starają się wystrze- 
gać nadmiaru słów. Dbają o konstrukcję utworów, o efektowność 
fraz. Niekiedy jednak się zapominają i nie dość troszczą o stylistyczną 
i gramatyczną poprawność. Tak jednak dzieje się rzadko.

Wiersze z Jednodniówki 2. Pracowni Literacko-Artystycznej 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Kasprowicza w Ino- 
wrocławiu podejmują problematykę relacji dziś i tego, co minęło. 
To jakby rozrachunki z przeszłością mające u podstaw namysł 
nad życiem. 

Wierszom towarzyszą czarno-białe i barwne monotypie Michała 
Siewkowskiego. Współbrzmią z wierszami: barwne to jakby dziś, 
czarno-białe to jakieś kiedyś… 

Jednodniówka dokumentuje twórczą obecność autorów. Jest 
trzecią publikacją prezentującą środowisko Pracowni Literacko- 
-Artystycznej: po jednodniówce Inowrocław wierszem pisany 
wydanej w 2018 r. i antologii Kolory szarości wydanej w 2015 r. 


