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Szanowni CzytelniCy!

N asze oczekiwania się spełniają: poszerza się obszar naszych 
kontaktów, rośnie poczucie bezpieczeństwa. Pandemia 
koronawirusa wciąż jednak pozostawia sporo niepewności. 

Stopniowo, choć wcale nie powoli, podejmujemy coraz śmielej 
kolejne przedsięwzięcia w dziedzinie kultury w kontakcie bezpośred- 
nim, na razie w grupach liczebnie ograniczonych. Spotykamy się! 
Naturalnie, dbamy o zachowywanie ostrożności. Gdy otworzyły 
się profesjonalne teatry, w całym kraju odbyło się ponad czter- 
dzieści premier. Na premierowe widowiska zapraszają zespoły 
pracujące w placówkach wychowania pozaszkolnego; tam obowiązy- 
wały inne przepisy, aniżeli w instytucjach kultury i młodzi aktorzy 
uczestniczyli w regularnych zajęciach.

Ponieważ możemy się spotykać, zapraszamy uczestników życia 
kulturalnego w różnym wieku, przede wszystkim dzieci i młodzież, 
na różnorakie, organizowane w różnej formie zajęcia wakacyjne. Ich 
przygotowanie w czasie zarazy wymaga ogromnej staranności, jest 
czasochłonne. Cieszymy się na letnie artystyczne przygody!

Życie zespołów amatorskich  w ostatnich miesiącach nie całkiem 
zamarło. W naszym regionie reżyserzy przygotowywali ze swymi 
podopiecznymi spektakle w konwencji teatrów jednego aktora. Nie- 
które można było obejrzeć w czerwcu w Kujawsko-Pomorskim 
Centrum Kultury; piszemy o młodych aktorach solistach, którzy 
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wystąpili na bydgoskiej scenie. Piszemy o XXX Konfrontacjach Amators- 
kiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie fotografii Science 
fiction. W Roku Stanisława Lema. 

Podróżowanie podczas tegorocznych wakacji zapewne nie będzie 
tak swobodne, jak byśmy chcieli. Marzenia o podróżach rozbudzają 
eksponowane w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka 
w Toruniu wystawy meksykańskich linorytów i obrazów przedstawiają- 
cych ogrody na całym świecie.

Piszemy o prezentowanej w Kujawsko-Pomorskim Centrum 
Kultury w Bydgoszczy wystawie Wizjoner Erwin Sówka. Ekspozycja 
jest niezwykła: znakomicie zapoznaje z twórczością jednego 
z najciekawszych współczesnych malarzy – Erwina Sówki, który zmarł 
w styczniu tego roku.  

Wakacje są czasem, który sprzyja lekturze. Kierujemy uwagę 
ku twórczości poetyckiej Franciszka Becińskiego, który mieszkał, 
pracował i tworzył na Kujawach.

Wszystkim organizatorom życia kulturalnego życzymy twórcze- 
go lata, pogody w otoczeniu i w sobie oraz spełnienia nadziei, by ko- 
niec wakacji oznaczał koniec zagrożenia epidemiologicznego i ograni- 
czeń.

Kamil Hoffmann
Jerzy Rochowiak  
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Młodzi aktorzy soliści na bydgoskiej scenie
\\ jerzy rochowiak

M ające wieloletnią tradycję Wojewódzkie Konfrontacje 
Teatralne Teatr bez granic organizowane przez Kujawsko-
Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy – z powodu pan- 

demii uniemożliwiającej zespołom pracującym w szkołach i ośrod- 
kach kultury pracę nad spektaklami – odbywały się w tym roku 
w formie Konfrontacji Teatrów Jednego Aktora: w Salonie Hoffman 
aktorzy-soliści przedstawili monodramy. 

W kategorii wiekowej 7-9 lat wystąpiło pięć dziewczynek, które 
swoje spektakle przygotowały na podstawie utworów poetyckich 
adresowanych do młodego czytelnika. Pchłę Szachrajkę Jana Brze- 
chwy pokazała Kalina Janka ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Nakle nad 
Notecią. Fragmenty utworu przygotowała pod reżyserską opieką 
Marleny Janki. W opowieści o tytułowej Pchle wykorzystała symetry- 
cznie ustawione trzy krzesła, stolik i tablicę. Daktyle według tekstu 
Danuty Wawiłow prezentowała Wisława Wybrańska-Igbal z Nakiels- 
kiego Domu Kultury w Nakle nad Notecią. Spektakl przygotowała 
wespół z Małgorzatą Wybrańską. Scenografię tworzyła kartonowa 
menażeria w szopce ustawionej na stoliku. Wiersz Juliana Tuwima 
O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci posłużył Lenie Podgórskiej 
z Nakielskiego Domu Kultury w Nakle nad Notecią do przy- 
gotowania – pod opieką Magdaleny i Marcina Podgórskich – spektaklu 
z bogatą scenografią. Na scenie stanął kolorowy domek, stanęła 
skrzynka pocztowa, plansza z rysunkami. Młoda aktorka zaczęła 
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i zakończyła przedstawienie w domku a inne elementy scenografii 
pozwalały wybrzmieć puencie wiersza. Koziołeczka według tekstu 
Jana Brzechwy w reżyserii Renaty Bloch pokazała Bianka Berezowska 
z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku. Dziewczynka 
wystąpiła w kolorowym wianku na głowie. Posłużyła się pacyn- 
kami: szmacianą lalką jako postacią tytułową, uszytą z tkaniny sto- 
nogą. Melania Turzyńska z tej samej placówki pokazała monodram 
Mam dziś zły humorek według tekstu Doroty Gellner, również 
w reżyserii Renaty Bloch. O swoim nastroju opowiadała, posługując 
się parasolką… 

Kalina Janka, Pchła Szachrajka. Fot. Jerzy Rochowiak
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Przedstawienia najmłodszych dzieci zalecały się dowcipem. Były 
zabawne. Młode aktorki grały żywo, urzekały wykorzystywaniem w 
kreacjach scenicznych i dekoracji, i rekwizytów. 

Kalina Turzyńska pokazała Lato inspirowane baśnią Hansa Christiana 
Andersena Dziewczynka z zapałkami. Spektakl – i pozostałe w kategorii 
wiekowej 10-13 lat – reżyserowała w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury  
w Więcborku Renata Bloch. Głodna dziewczynka, próbująca sprzedać za- 
pałki, osuwa się na podłogę… Po chwili zrzuca ciemną opończę i śni: 
w białej sukience i wianku tańczy, cieszy się latem. Rozmawia z kotem 
– pacynką, wroną z czarnej chusty… Sen się kończy, ale był tak radosny, 
że ostatnia zapałka jest znakiem nadziei… Bohaterką Pióra – jak Lato we- 
dług scenariusza Renaty Bloch – była dziewczynka, która niesłusznie 
oskarżyła koleżankę o kradzież wiecznego pióra. Aktorka posłużyła 
się atrybutami z codzienności: laptopem, telefonem komórkowym… 
A pióro wypadło jej z plecaka. Mateusz Ostojski opowiedział o Sowie 
z Chotomowa, bohaterce wiersza Hanny Niewiadomskiej. Czapka z uszami  

Bianka Berezowska, Koziołeczek. Fot. Jerzy Rochowiak
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Kalina Turzyńska, Lato. Fot. Jerzy Rochowiak
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Leni Filatova, Pióro. Fot. Jerzy Rochowiak

wystarczyła mu, by wykreować zająca, czarna tkanina i białe piórko 
okazało się sroką… A tytułowa sowa umościła się w zielonej koronie 
drzewa… Perypetiami bohaterki wiersza Samuela Marszaka Bagaż 
zaciekawiła Milena Turzyńska. Wsiadając do pociągu, niosła torbę, 
z której wystawała główka pieska… Wysiadając, trzymała w ręce 
wielkie psisko… 

Monolog Gustawa z IV części Dziadów Adama Mickiewicza za- 
prezentował Marcin Małkowski ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Brze- 

ściu Kujawskim. Mówił tekst 
w skupieniu, klarownie, starając 
się ująć jego problematykę 
w perspektywie współczes- 
nego nastolatka, a więc prze- 
konał, że utwór jest mu bliski, 
że ożywia wyobraźnię, skłania 
do refleksji. Pozostałe spekta- 
kle w kategorii wiekowej 10-13 
lat reżyserował Patryk Nowa- 
kowski w Brzeskim Centrum 
Kultury i Historii Wahadło 
w Brześciu Kujawskim. Karolina 
Niewiadomska wgłębiała się w u- 
twór Krzysztofa Kamila Ba- 
czyńskiego Byłeś jak wielkie 
stare drzewo. Karolina Gralak 
zainscenizowała Miłość szczęśli- 
wą Wisławy Szymborskiej: 
w czerwonej sukience, po- 
służywszy się kosmetycznymi 
akcesoriami umieszczonymi w ko- 
szyczku na stoliku, stworzyła 
postać dziewczyny rozmyślają- 
cej o miłości. Dialog Melisy 
i Collina przekonująco zagrała 
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Marta Lewandowska, Siedem nawyków skutecznego nastolatka. Fot. Jerzy Rochowiak

Marta Lewandowska w spektaklu 
Siedem nawyków skutecznego nas-
tolatka Seana Coveya. Młoda 
aktorka wykreowała postać 
dziewczyny-coacha dającej 
lekcję słuchania.

Spektakle młodzieży 
zapewne poprzedzał 
namysł nad proble-
mami, które podejmo- 
wali w prezentacjach 
scenicznych – i przed- 
stawienia skłaniały do 
rozważań.

Każdy monodram po- 
kazany w Bydgoszczy 
był inny. W każdym 
pierwszoplanowa była 
osoba młodej aktorki 
lub aktora. Bez wąt- 
pienia, odnajdywali się 
w tekstach, w działa- 
niach scenicznych. Co 
warto powtórnie pod- 
kreślić: znakomicie wy- 
korzystywali sceno- 
grafię, kostiumy
i rekwizyty. Niestety, 
niemal wszyscy nieco 
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zbyt śpiesznie mówili. Panując nad tempem, eksponowaliby dramaturgię 
swych krótkich form scenicznych, wybrzmiewałyby puenty scen i całych 
prezentacji, wyrazistsza byłaby artykulacja. Oczywiste jest jednak, że 
główną przyczyną pośpiechu była trema. 

Czerwcowe bydgoskie Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Jed- 
nego Aktora miały charakter konkursowy. Jury w składzie: Teresa 
Stępień-Nowicka, Marta Wierzbiańska i autor tego tekstu, wysoko 
oceniając prezentacje sceniczne, przyznało nagrody i liczne wy- 
różnienia. Nagrodzeni zostali: Bianka Berezowska za Koziołeczka, 
Kalina Turzyńska za Bagaż i Marta Lewandowska za Siedem nawyków 
skutecznego nastolatka.

Marcin Małkowski, salon. Fot. Jerzy Rochowiak
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FotograFia na styku nierzeczywistości
\\ kamil Hoffmann

Miejsce fantastyki naukowej w świecie współczesnej pop-
kultury jest wyjątkowe. Science fiction to nie tylko gatunek 
literacki i filmowy czy gigantyczna gałąź w przemyśle gier 

komputerowych, lecz sposób patrzenia na świat, w pewnym sensie na- 
wet filozofia życiowa. Miłośnicy fantastyki naukowej mają swoje rytu- 
ały (spotkania, konwenty), specyficzny dress code i własny, hermetyczny 
język. Być może popularność niektórych elementów tej subkultury jest 
efektem akcji marketingowych prowadzonych przez sektor przemy- 
słów kreatywnych, jednak nawet pomimo tego służą one budowaniu 
poczucia więzi i tożsamości grupowej fanów science fiction. Kulturo- 
znawcy spoglądając na początki science fiction przywołują zazwyczaj 
nazwiska pisarzy: Cyrano de Bergeraca, H.G. Wellsa czy Juliusza 
Verne’a. Podążając tym tropem, można postawić tezę, że fantastyka 
naukowa to przede wszystkim opowieść. Prozaikiem był też patron 
tegorocznego konkursu fotograficznego – Stanisław Lem, którego 
setna rocznica urodzin przypada w roku 2021. Ponieważ twórczość  
Stanisława Lema wykracza poza ramy opowiastek o przygodach między- 
galaktycznych wędrowców, można określenie „pisarz” wzbogacić 
o kilka innych przydomków: futurolog, profeta czy filozof. Każde 
z tych określeń jest prawdziwe, ale żadne z nich nie wyczerpuje opisu boga- 
tej osobowości Lema. Taką samą trudność literaturoznawcom sprawia 
opis twórczej spuścizny pisarza. Czasem umieszcza się ją na półce z litera- 
turą popularną, ale najczęściej utwory te awansują do działu literatury 
pięknej. Znawca i badacz twórczości Stanisława Lema, prof. Maciej 
Wróblewski z UMK przyznał, że uważa go po prostu za pisarza…
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Proza, opowieść, narracja stanowią zatem medium, w którym za- 
pośredniczone są i wizje futurologiczne, i rozważania natury filo- 
zoficzno-etycznej. Taki charakter ma zarówno twórczość Stanisława 
Lema, jak i wielu innych pisarzy zaliczanych do fantastyki naukowej. 
W tym kontekście warto też oglądać zdjęcia nagrodzone i wyróżnione 
w konkursie fotograficznym Science fiction. Niemal każda praca (lub 
ich zestaw) pokazuje jakiś proces, zjawisko, sytuację zmieniającą się 
w czasie. Niekiedy jest to prostu dzianie się, innym razem oglądając 
obrazy można z nich wysnuć emocjonującą opowieść. Można wręcz 
zaryzykować twierdzenie, że łatwiej zdjęcia te opisać przy użyciu 
czasowników, aniżeli rzeczowników.

Osadzoną w klasycznej fantastyce naukowej opowieść o podróżach 
międzyplanetarnych wykreowała laureatka (ex aequo) pierwszej nagrody  
– Patrycja Moraczewska. Jej Przyszłość to cykl fotomontaży, które można 
potraktować jako dość odległe, lecz dostrzegalne, nawiązanie do Bocianów 
Józefa Chełmońskiego: taka sama łąka, ten sam wiejski krajobraz, 
niebo i ludzie wpatrzeni w przelatujące… już nie ptaki, lecz latające talerze.  
Operując ostrością obrazu na poszczególnych planach, autorka ułożyła 
z kolejnych obrazów spójną sekwencję zdarzeń. Najpierw ktoś stojący 
w polu dostrzega nadlatujące obiekty, następnie statki kosmiczne 
znajdują się tuż nad polem i nad przyglądającymi się im ludźmi, ostatnie 
ogniwo tryptyku poprzez rozmycie pierwszego planu kieruje uwagę o- 
glądających na oddalające się, jak można domniemywać, statki kosmiczne.

Równorzędną drugą nagrodę w konkursie Science fiction otrzymał 
Remigiusz Boruszewski. Neuroplastyczność to cykl czterech zmysłowych 
portretów młodej kobiety wykonanych w technice light painting. 
Subtelnie zarysowana twarz została częściowo ukryta za smugami 
błękitnego światła. Zastosowana przez autora technika dodała 
fotografiom futurologicznego charakteru. Tytuł cyklu można w takim 
kontekście wiązać ze zjawiskiem coraz głębszej i zacieśniającej się 
relacji między człowiekiem i światem wirtualnym. Relacja ta opiera 
się na pojęciu interfejsu, czyli pośrednika między cyfrową maszyną 
i człowiekiem. Już w 1984 roku William Gibson – pisarz science fiction 
i pionier podgatunku cyberpunk przewidział możliwość wszczepiania 
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w układ nerwowy czipów, które mogą służyć komunikacji człowieka 
i komputera. Wtedy wydawało się to mrzonką, ale dziś to jeden z waż- 
nych przedmiotów badań w laboratoriach biocybernetycznych, chociaż 
wydaje się, że dominacja najpopularniejszego interfejsu: ekranu i kla- 
wiatury (lub ekranu dotykowego) na razie jest niezagrożona. Autor 

Remigiusz Boruszewski, Neuroplastyczność.
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Neuroplastyczności podsuwa futurologom pomysł na inny rodzaj inter- 
fejsu, który można by było określić terminem sensualnego: sterowanie 
miałoby się odbywać za pomocą mimiki i wyrazu twarzy. Takie roz-
wiązanie wydaje się co prawda na razie trudne do wprowadzenia, 
gdyż operującą takim „sensualnym” interfejsem sztuczną inteligencję 
musiałaby cechować empatia i duży zasób inteligencji emocjonalnej, 
a na to się na szczęście nie zanosi… Można też na fotografie Remi- 
giusza Boruszewskiego patrzeć w oddzieleniu od kontekstu hasła kon- 
kursowego. Wówczas największą uwagę przyciąga umiejętność ujmo- 
wania w kadrze ulotnych, ale złożonych stanów emocjonalnych. 
Młoda kobieta nie pozuje do zdjęć, niczego nie udaje. Ona po prostu 
jest. Z kolei autor portretów utrwala tę obecność z dużą wrażliwością 
i uważnością. Wszystkie cztery prezentowane na wystawie prace z cy- 
klu Neuroplastyczność cechuje napięcie pomiędzy dynamicznymi smu- 
gami światła omiatającego twarz modelki, a spokojnym, refleksyjnym 
wyrazem twarzy (częściowo być może wymuszonym długim czasem  
naświetlania zdjęcia). Wrażenie spokoju wzmacnia staranna kompozycja  
kadru, która również staje się opozycją do rozedrganych linii światła.

Jedną z cech gatunkowych science fiction jest osadzenie wydarzeń 
w zmyślonym – fantastycznym właśnie – świecie. Czasem są to naj- 
dalsze zakątki kosmosu, czasem planeta Ziemia w odległej przyszłości, 
jeszcze innym razem świat alternatywny, równoległy. Artyści często 
budują bardzo skomplikowane struktury, w których następnie toczą się 
fantastycznonaukowe fabuły powieści, gier czy filmów. W konkursowe 
hasło Science fiction wpisują się zatem zdjęcia w różny sposób kreujące 
przestrzeń zmyśloną. Wiele takich wizjonerskich ujęć zyskało uznanie  
jury i trafiło na wystawę pokonkursową. Efektownym zabiegiem formal- 
nym, stosowanym przez kilkoro autorów jest wykorzystanie makro- 
fotografii do stworzenia autorskiej wizji odległych światów. Szczególnie 
ciekawe w tej grupie wydają się kreacje Marii Juszkiewicz. Autorka 
przenosi abstrakcyjne makrofotografie w przestrzeń kosmiczną, nadając 
swoim wieloznacznym obrazom sugestywne tytuły, nawiązujące do 
zjawisk i obiektów astronomicznych (Pas Kuipera, temperatura Słońca, 
Wielka Mgławica  w Andromedzie) albo do popkultury, fantastyki 
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naukowej (fikcyjna planeta Krypton). Obrazów kreowanych przez 
Marię Juszkiewicz nie można zaliczyć do astrofotografii, są one raczej 
przykładem artystycznej anegdoty, perfekcyjnie zrealizowanej zabawy 
formą, abstrakcją. Mimo to można powiedzieć, że autorka kieruje 
nasz wzrok ku niebu, gdyż dla odczytania zrealizowanych przez nią 
dowcipów trzeba poznać rzeczywisty wygląd zjawisk i obiektów 
astronomicznych, które inspirowały artystkę.

Głębiej w przestrzeń abstrakcji wkracza Klaudia Rutkowska. Chociaż 
nadaje swoim fotografiom „astronomiczne” tytuły (Satelita, Mars 
się chwieje, Czarna dziura, Ciało niebieskie), są to raczej luźne impresje  
wokół  tematów kosmicznych. Silnie zgeometryzowane struktury kojarzą  
się ze zjawiskami z odległych galaktyk, ale nie są to sielankowe pocztówki  
z kosmosu, raczej ilustracje  międzyplanetarnych kataklizmów. Niepokój,  
który można odczuwać, oglądając kolejne prace tworzą zarówno 
kompozycja zdjęć, zwłaszcza dominacja linii ukośnych, jak i operowanie 
silnym kontrastem jaskrawych barw oraz kontrastem walorowym.

Abstrakcyjne formy (najczęściej jak się wydaje wykonywane w tech- 
nice makrofotografii) pokazuje też Małgorzata Mazur, laureatka trzeciej 
nagrody (ex aequo). Jej koncept odwołuje się jednak do zjawisk opisywa- 
nych przez dynamikę płynów: lepkości i napięcia powierzchniowego. 
Chociaż kropla cieczy zazwyczaj dąży do idealnej formy kuli, nie 
zawsze tę formę przybiera. Właśnie taka wielość możliwych kon- 
figuracji i całe bogactwo plastyczne różnych frakcji stało się obiek- 
tem artystycznego zainteresowania autorki. Trójwymiarowość foto-
grafowanych obiektów akcentuje odpowiednie ustawienie światła. 
Dzięki tym zabiegom zdjęcia Małgorzaty Mazur intrygują i – podobnie 
jak prace Klaudii Rutkowskiej oraz Marii Juszkiewicz –  mogą stać się 
inspiracją do stworzenia scenografii filmu albo gry science fiction.

O ile trzy autorki fotografowały zjawiska raczej dynamiczne, 
uchwyciły obraz w decydującym momencie, tak Adam Szewczyk zdaje 
się przyjmować inną strategię fotografowania. Ogląda, analizuje, by 
następnie skomponować właściwy kadr nieruchomych obiektów. 
Nie znaczy to jednak wcale, że jego zdjęcia nie są dynamiczne. 
Wręcz przeciwnie, nawet powierzchnia kamienna wydaje się być 
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taflą bulgoczącej lawy. Takie skojarzenia podsuwa praca Fiasko 2. Na 
pozór abstrakcyjna forma przy dłuższym oglądaniu zamienia się 
w scenę czułości dwóch osób – być może kochanków zbliżających 
swoje usta do pocałunku, być może rodzica całującego dziecko 
w czoło… Autor wykorzystał zjawisko pareidolii, które polega na 
mimowolnym doszukiwaniu się znajomych kształtów w formach 
amorficznych. Szczególnie często ludzki mózg potrafi dostrzegać 
„zaklęte” w kamieniu, czy korze drzew ludzkie twarze. Zjawisko to 
wielokrotnie nakłaniało naszych przodków do przypisywania przyro- 
dzie boskich atrybutów. Motyw pareidolii wykorzystują też autorzy 
science fiction, by nie szukać daleko, np. scenografowie serialu Gra 
o tron, kreując drzewo poświęcone pradawnym bogom.

Ponieważ konkurs odbywał się w stulecie urodzin Stanisława Lema, 
wielu autorów odwoływało się do twórczości najwybitniejszego pols- 
kiego pisarza science fiction. Zdjęcie inspirowane tytułem jednego 
z opowiadań pokazała Agnieszka Kaczorowska. Jej Doradcy króla 
Hydropsa to znakomicie skomponowany kadr pokazujący osamotnienie 
władcy otoczonego chciwymi, mściwymi i małostkowymi dworza- 
nami. Na pierwszym planie widoczna jest idąca drogą samotna pos- 
tać, za którą – w pewnym oddaleniu – podążają kolejne osoby, które 
jednak widzimy do góry nogami. Przyglądając się fotografii, można 
w końcu dostrzec, iż to stojąca na nogach postać jest lustrzanym odbi- 
ciem, wszyscy inni zaś są „prawdziwi”. Tak naprawdę to obraz w kadrze, 
czyli cała rzeczywistość jest odwrócona… Taki zabieg kompozycyjny 
można interpretować na wiele sposobów, ponieważ trudno na pierw- 
szy rzut oka wskazać, co jest rzeczywistością, co zaś złudzeniem. 
Z jednej strony tylko król może być rzeczywisty, gdyż stoi na nogach, 
a wszystko inne jest iluzją, złudzeniem. Czytając obraz w kontekście 
zaczerpniętego od Lema tytułu, można przyjąć, że to król jest tym, 
który kieruje się dobrem ogółu, pozostali zaś są zapatrzeni w siebie 
i w swoje podszyte tchórzem ego. Można też na fotografię spojrzeć 
z innej perspektywy, zapominając o kontekście napisanej przez 
Stanisława Lema bajki. Wówczas zdjęcie jawi się jako przepełniona 
melancholią i smutkiem opowieść o odrzuceniu, samotności, 
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niezrozumieniu przez innych. Pozioma oś kadru staje się granicą, 
która oddziela rzeczywistość od ułudy. Wydaje się, że równoprawnym 
kontekstem interpretacyjnym dla zdjęcia może być Alicja w Krainie 
Czarów Lewisa Corolla czy nawet Platońska jaskinia i wtedy doszukać 
się można wielu różnych konotacji, których bajka Lema nie podsuwa.

Specyficznie modyfikowaną techniką malowania światłem posłużył 
się Sławomir Pietrzykowski. Jego Pilot – co może być nawiązaniem do 
Pirxa – to postać oświetlana stroboskopową lampą, która nie utwo- 
rzyła na matrycy aparatu ciągłej smugi, lecz ułożone rytmicznie 
pojedyncze pręgi oświetlające stojącego w zamyślonej pozie mężczyznę. 
Intrygujący efekt plastyczny przyciąga wzrok od pierwszej sekundy, 
ale patrząc dłużej na fotografię, dostrzegamy rozgwieżdżone niebo 
a w tle – unoszącą się nad miastem łunę. Zebrane razem tak różnorodne  

Agnieszka Kaczorowska, Doradcy króla Hydropsa
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Monika Knapińska, Future is here.
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źródła światła sprawiają, że zdjęcie staje się surrealistyczne. Tytuł pracy 
być może odnosi się do mężczyzny przedstawionego w centrum kadru. 
Jest on jedyną postacią, jedyną żywą istotą na zdjęciu. Jednak jego 
pilotowanie wydaje się być osobliwe, gdyż nie tylko stoi on w miejscu, 
nie rusza się, ale na jego twarzy rysuje się raczej zaduma, wyczekiwanie 
niż napięcie poprzedzające lot. Jednak w kontekście surrealistycznego 
obrazu, jego równie surrealistyczny tytuł nie jest zgrzytem, stanowi 
raczej komplementarne dopełnienie całości.

Statycznej postaci Pilota ze zdjęcia Sławomira Pietrzykowskiego 
można przeciwstawić ujętą w ruchu kobietę na fotografii Future is 
here Moniki Knapińskiej. Jednym z marzeń człowieka, którego echa 
odnaleźć można w wielu różnych wierzeniach i mitologiach jest umie- 
jętność przechodzenia, przenikania przez przeszkody fizyczne, np. przez 
ściany. Niekiedy taką zdolność posiadają bohaterowie science fiction. 
Właśnie do tego tropu, tej tęsknoty zdaje się nawiązywać Monika 
Knapińska. Młoda kobieta energicznym krokiem przechodzi w poprzek 
wąskiego korytarza. Jej sylwetka, kąt, pod jakim się znajduje, dość 
dobitnie sugeruje, że właśnie przed chwilą wbrew prawom fizyki 
przeszła przez ceglany mur. Złudzenie to potęguje kompozycja pracy, 
nawiązująca do fotoreporterskich dokonań fotografów ulicy. Chociaż  
zdjęcie jest precyzyjnie upozowane, wszak trudno przypuszczać, iżby mo- 
delka istotnie przez ścianę przeszła, sprawia wrażenie ujęcia do- 
konanego niemalże przypadkiem. Oszczędna w formie fotografia 
intryguje i zachwyca. Spośród wszystkich prac na tegorocznej wystawie 
jest chyba najpełniejszą realizacją konkursowego hasła: pokazuje sytu- 
ację niemożliwą w sposób jak najbardziej prawdopodobny, nawet 
wiarygodny. Co więcej, odwieczne tęsknoty i marzenia ludzkości 
zostały pokazane z dużą dozą humoru, może nawet z optymistycznym 
przesłaniem, że wszystko jest możliwe.

Abstrakcyjne fotografie Przemysława Przybyła w zamyśle autora 
mają być formą dialogu z astrofotografią. Chociaż w kadrze znajdują 
się obiekty jak najbardziej „ziemskie”, ich plastyczna forma kojarzy się 
ze Wszechświatem. Fotografując w odpowiednim świetle fragment 
kutego ogrodzenia, Przemysław Przybył upodobnił go do tytułowego 
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Układu planetarnego, natomiast okrągły otwór w jaskrawo oświetlonej 
płaszczyźnie staje się symbolem Narodzin Wszechświata. Tylko za 
sprawą wyobraźni można w codzienności zauważać mniej oczywiste 
konotacje plastyczne. Kojarząc formy i kształty tak odległe od siebie 
jak detal architektoniczny i kosmiczny bezmiar, trzeba mieć poczucie 
humoru. Takim fotografem wydaje się być Przemysław Przybył, 
a przynajmniej można tak przypuszczać, patrząc na jego zdjęcia.

Wyjątkowo precyzyjną formę mają prace Dariusza Łenskiego. 
Autor fotografuje w makroskali pojedyncze krople zderzające się 
z powierzchnią wody. W jego ujęciu każdy taki upadek sprawia wra- 
żenie kosmicznej katastrofy. Na zdjęciu Marsjańskie źródła uchwycony 
został moment tuż przed uderzeniem kropli w (mikro)słup wody 
wzbitej przez poprzednią kropelkę. Chwilę tuż po zderzeniu pokazuje 
natomiast Eksplozja. Oba zdjęcia są niezwykle ostre – chociaż to 
makrofotografia, została zachowana głębia ostrości. Precyzyjna 
kompozycja i idealnie dobrany moment uchwycenia ruchliwej cieczy 
świadczą o wyjątkowych umiejętnościach warsztatowych autora. 
Jednak to nie precyzja realizacji fotograficznego zadania najbardziej 
urzeka w pracach Dariusza Łenskiego. Już tytuł Eksplozja sugeruje, jak 
potężne mogą być siły natury. Skoro jedna kropla może wzburzyć 
taflę na wysokość wielokrotnie ją przewyższającą, trudno myśleć bez 
niepokoju o takich zjawiskach jak tsunami czy choćby „zwykły” sztorm.

Warsztatową biegłością wykazał się również Piotr Gutkowski, 
który pokazał wykonaną w technice kolodionu szklaną płytę Kosmos, 
ostateczna granica. Stosowana przed ponad stu laty technika 
współcześnie traktowana jest raczej jako historyczna ciekawostka, 
gdyż proces kolodionowy ma wiele ograniczeń. Wydaje się jednak, że  
autor Kosmosu, ostatecznej granicy świadomie zastosował technikę, aby 
tym lepiej wpisać się hasło konkursowe. Prosty portret, a raczej zdjęcie 
oczu i niewielkiego fragmentu twarzy wokół oczu, dzięki zastosowaniu  
specyficznej techniki przywołuje swoim nastrojem futurystyczne filmy 
z lat 20. minionego stulecia, np. Metropolis Fritza Langa. Te same 
szeroko otwarte oczy – być może przerażone, ten sam lekko rozmyty 
rysunek, charakterystyczne smugi i zacieki kolodionu oraz rysy 
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i pęknięcia zdobiące obraz. W połączeniu wszystkie te elementy tworzą 
obraz niepokojący i sugestywny. Oczywiście, współczesna technologia 
cyfrowa pozwala na realizację fotografii udających dawne, szlachetne 
techniki. Jednak takie sterowane algorytmem – a zatem przewidywalne – 
cyfrowe przetworzenia nie mogą się równać z niepowtarzalną, obarczoną 
niepewnością finalnego efektu techniką analogową. Być może właśnie 
w tej wyjątkowości, niemożności zrobienia dwóch takich samych zdjęć 
zawiera się kwintesencja szlachetnych technik fotograficznych i powracają- 
cej fascynacji niektórymi z nich. W przypadku Piotra Gutkowskiego 
użycie kolodionu jest jednak czymś więcej niż tylko sztuką dla sztuki, to 
świadome wykorzystanie określonych środków wyrazu dla uzyskania 
pożądanego efektu artystycznego, jak najbardziej zbieżnego z dziedzic- 
twem zjawiska science fiction.

Trzydziesta edycja Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej 
Regionu – i trzynasta edycja konkursu KATAR Fotografia – odbywa się 
w specyficznym momencie historycznym. Od wiosny 2020 roku cały 
świat zmaga się z pandemią koronawirusa. Również jubileuszowy dla 
Konfrontacji rok 2021 naznaczony jest niepewnością, może nawet 
niepokojem, na pewno zaś nieprzewidywalnością. Prace nadesłane na 
konkurs Science fiction zapewne często powstały pod wpływem emocji, 
które targały każdym z nas w ostatnich kilkunastu miesiącach. Patronem 
konkursu był Stanisław Lem, gdyż w roku 2021 obchodzimy stulecie 
urodzin tego wybitnego pisarza science fiction. Z drugiej strony często 
wyrażana jest opinia, iż zawężanie jego prozy do ciasnych ram 
gatunkowych fantastyki naukowej jest krzywdzące. Owszem, Lem był 
z pewnością wizjonerem, którego futurologiczne przewidywania nie- 
jednokrotnie się sprawdziły. Jednak przede wszystkim był znakomitym 
obserwatorem ludzkiej duszy. Chociaż opisywał wydarzenia dziejące się 
w odległych galaktykach albo w innym czasie, jego spostrzeżenia 
dotyczące natury człowieka były – i są nadal – bardzo aktualne. Podobnie 
traktować można prace pokazane na wystawie pokonkursowej Science 
fiction. Wiele z nich oddziałuje na widzów niezależnie od mniej lub 
bardziej dosłownych nawiązań do tematu konkursu. Każde z pewnością 
zasługuje, aby się mu wnikliwie i z uwagą przyjrzeć.
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Na konkurs prace nadesłało 41 autorów z całego województwa ku- 
jawsko-pomorskiego. Z tego obszernego zbioru na wystawę konkursową 
Science fiction wybrano zestawy lub pojedyncze zdjęcia 25 osób. Wystawa 
prezentowana jest Galerii Spotkań WOAK oraz w postaci multimedialnej  
na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu. 
 Wyboru fotografii dokonało jury w składzie: dr hab. Anna Kola prof. UMK 
(artystka, wykładowca akademicki, członek ZPAP i ZPAF), Marek Noniewicz 
(artysta, kustosz Muzeum Fotografii w Bydgoszczy, członek ZPAF) i Ireneusz 
Maciejewski (reżyser, filmowiec, specjalista ds. teatru i inter-dyscyplinar- 
nych przedsięwzięć kulturalnych WOAK). Jurorzy w tym roku przyznali 
pierwsze miejsce ex aequo dwojgu autorów: Patrycji Moraczewskiej 
i Remigiuszowi Boruszewskiemu. Nagrodę za II miejsce otrzymała Klaudia 
Rutkowska zaś trzecią ex aequo Małgorzata Mazur i Maria Juszkiewicz.

Przemysław Przybył, Układ planetarny.
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S ztuka Meksyku kojarzy się z piramidami, rzeźbami, płasko- 
rzeźbami, przedstawieniami malarskimi Azteków i Majów, 
katolickimi kościołami i ich wyposażeniem, a także malarstwem 

Fridy Kahlo i Diega Rivery. Sztuka meksykańska to również przed- 
mioty, które współcześnie wytwarzają Indianie. To także dzieła 
wielu ciekawych twórców znanych nie tylko w swoim kraju… Na mało 
znane zjawisko artystyczne, jakim jest plastyka dzieci i młodzieży 
z Meksyku zwraca uwagę prezentowana w maju i czerwcu w Galerii 
i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu wystawa 
Grafika z miasta Meksyk. Pokazywane są na niej linoryty młodych 
autorów związanych z placówkami edukacyjnymi, w których pro- 
wadzi zajęcia znakomity artysta i pedagog Antonio Garcia Del Llano. 
Pod jego kierunkiem uczniowie osiągają biegłość warsztatową 
i uczą się przenoszenia na płaszczyznę swoich wyobrażeń. Tworzą 
prace czarno-białe: z czerni wydobywają kształty, które kreują 
w wyobraźni. 

Większość kompozycji sprawia wrażenie symultanicznie ujętych 
scen. Choć przedstawiana rzeczywistość zwykle jest złożona, to 
zawsze jest uporządkowana, w czym młodym linorytnikom pomaga 
geometryzowanie form, poszukiwanie rytmów na płaszczyźnie.

Tematem eksponowanych prac są przede wszystkim krajobrazy. 
To natura: drzewa, krzewy, góry, pola, pustynie, jeziora, rzeki, 

linoryty z Meksyku
\\ jerzy rochowiak



26

strumienie. To roślinność, zwierzęta. To też świat podwodny. Młodzi 
graficy przedstawiają również architekturę, przede wszystkim nowo- 
czesną zabudowę miast, ale i osiedla wiejskie. Pokazują ulice, drogi, 
ścieżki. W miastach poruszają się na jezdniach samochody, na ulicach 
można zobaczyć przechodniów. Na placach bawią się dzieci.

Niektórzy młodzi meksykańscy graficy ujmują rzeczywistość 
realistycznie, inni nie stronią od fantastyki. Jak się wydaje, bliski 
jest im surrealizm albo – charakterystyczny dla kultury Ameryki 
Łacińskiej – realizm magiczny. W stronę tajemniczej budowli zmierza 
wędrowiec… W gęstwinie drzew można dostrzec skrzydlate smukłe 
wróżki, nad wodą pojawiają się tajemnicze postacie…

Nierzadkie są odniesienia religijne, przede wszystkim u- 
konkretnione w symbolice chrześcijańskiej, ale i nawiązaniach do 
wierzeń Majów i Azteków. Człowiek zdaje się znikomą cząstką 
przedstawianego świata: nie dominuje nad otoczeniem. Wiele tu 
różnorakich dziwów, które nie zdumiewają: zwyczajnie się od- 
słaniają.

Nacechowane stylistyką i nastrojowością wynikającymi z oso- 
bowości nauczyciela prace pokazane na wystawie Grafika z miasta 
Meksyk pozwalają sytuować twórczość ich autorów w świecie, 
w którym łączą się i przenikają przeszłość i współczesność, 
tradycje i nowoczesność, mit czy baśń i realizm.
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uroki ogrodu
\\ jerzy rochowiak

C zy można było nie przyjąć skierowanego do miłośników 
sztuki dzieci i młodzieży przez Galerię i Ośrodek Plastycz- 
nej Twórczości Dziecka w Toruniu Zaproszenia do ogrodu? 

Na wystawie pod takim tytułem zostały pokazane w maju obrazy, 
a także grafiki młodych autorów z różnych krajów. Prezentowane 
były głównie barwne prace malarskie, jak się zdaje często malo- 
wane z natury, w plenerze. Na jednym z obrazów widać dziew- 
czynkę, która w słoneczny dzień ustawiła w ogrodzie sztalugę, 
na niej płótno i maluje widok, który ma przed oczyma: trawę, kwiaty, 
staw, niebo, drzewa. Domyślać się można, że i inni młodzi artyści 
w pogodne dni wychodzili do ogrodu z przyborami malarskimi 
lub szkicownikami i starali się przedstawić to, co ich zaciekawiło, 
zauroczyło, zachwyciło.

Oglądając wystawę, można odnieść wrażenie, że młodzi plastycy 
kojarzą ogród ze słońcem i bogactwem kolorów. Jest dla nich miejscem 
radosnym. W ogrodzie urodziwy wydaje się polny czy raczej ogrodowy 
strach, który stara się  strzec dojrzałe czereśnie. Można tu się wesoło 
bawić, przechadzać, leżeć na trawie i przypatrywać się obłokom, 
przysiąść na ławeczce i rozmyślać, podjadać zerwane owoce. Do 
ogrodu zabiera się psy, koty, ptaszki w klatkach. I praca w ogrodzie 
– pielęgnowanie roślin, zrywanie dojrzałych jabłek – jest przyjemnością. 
Można przypatrywać się krowom skubiącym trawę, żabom, ptakom, 
owadom i roślinom. Właśnie rośliny, przede wszystkim kwiaty, 
dominują pośród tematów eksponowanych prac. 
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Ogrody, do których zapraszali organizatorzy wystawy to raczej 
swojskie przydomowe ogródki i sady, aniżeli rozległe założenia 
ogrodowe typu francuskiego czy angielskiego, choć nie brak tu dróżek 
i ścieżek, ogrodowej architektury: fontann, altan, altanek. Jest 
i basen dla dzieci ustawiony na lato. 

Przyjąwszy zaproszenie do namalowanych ogrodów, można było 
cieszyć się kolorami jaśniejącymi w słońcu i zdumiewać plastyczną 
inwencją młodych artystów: każde spojrzenie było inne, każdy widok 
zalecał się czymś właściwym tylko sobie, odmiennym. Wystawa 
pokazywała różnorodność ogrodów i wcale nierzadko nieco odsłaniała 
ich tajemnice.
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W Salonie Hoffman w Kujawsko-Pomorskim Centrum 
Kultury Bydgoszczy od 27 maja do 27 lipca jest pokazy- 
wana wystawa Wizjoner Erwin Sówka. Eksponowane 

są obrazy i szkice rysunkowe Erwina Sówki z kolekcji Macieja 
Balceraka.

Kierująca Galerią Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej w KPCK 
w Bydgoszczy Katarzyna Wolska, która wespół z Karoliną Triebwasser-
Drzycimską i Jarosławem Pijarowskim organizowała i aranżowała 
ekspozycję, wspomina, że wystawa była omawiana z twórcą: pod- 
czas wernisażu miały być świętowane jego 85 urodziny. Niestety, 
artysta zmarł 21 stycznia tego roku. Na wernisaż przyjechała 
jego żona. 

Erwin Sówka był wybitnym malarzem. Szokował, zaskakiwał, 
fascynował, oczarowywał i zauroczał swoją twórczością i osobowo- 
ścią, nie pozostawiał nikogo obojętnym – mówi Katarzyna Wolska. 

Urodził się 18 czerwca 1936 roku w Katowicach – w Giszowcu, 
później mieszkał w Nikiszowcu. Mając szesnaście lat podjął pracę 
w kopalni Wieczorek. Pracował pod ziemią, jednak dopiero na po- 
wierzchni – zauważa Katarzyna Wolska – wśród ceglanych murów 
Nikiszowca, bujnej zieleni śląskich działkowych ogródków, pośród 
ludzi, których kochał, odnajdywał koloryt, smak istnienia… i piękno. 
(…) Poruszał wszystkie sfery ludzkiego doświadczenia, zmysłową, 

wizjoner erwin sówka
\\ jerzy rochowiak



30

emocjonalną i intelektualną. (…) A także, a może przede wszystkim: 
duchową. 

Mimo iż szybko założył rodzinę, która była dla niego ukochanym 
azylem i wsparciem, każdą wolną chwilę poświęcał sztuce. W 1955 roku 
dołączył do środowiska górników skupionych w kole plastycznym przy 
Domu Kultury kopalni Wieczorek; to grono górników-malarzy Seweryn 
Wisłocki nazwał Grupą Janowską, przewodził jej Teofil Ociepka. 

Obejrzawszy eksponowane obrazy, mam wrażenie udziału w po- 
kazie wyrafinowanego malarstwa surrealistycznego. Fragmenty 
płócien można by uznać za przedstawienia realistyczne. Obok po- 
jawiają się jednak wyobrażenia, które w obrębie poszczególnych 
kompozycji wydają się nierozdzielne z tym, co wydaje się rzeczywiste… 
Są też płótna egzemplifikujące określenie twórcy jako wizjonera.

Można powiedzieć, że Erwin Sówka malował taki świat, jaki wi- 
dział bądź chciał widzieć, w jakim żył. I dodać, że ujmował ten świat 
z powagą, jednocześnie się uśmiechając. W niektórych obszarach 
tego świata chciałoby się pobyć!

Bohaterkami wielu obrazów są kobiety, nagie lub w bieliźnie, na 
przykład obcisłych majtkach, staniku, pończochach, w sięgającej 
bioder halce. Bielizna zawsze jest dopasowana, eksponuje kształty, 
przeważnie krągłe. Erotyzm postaci, również nagich mężczyzn, wydaje 
się naturalny. Z erotyką łączy się ezoteryka. Czasem postacie 
uczestniczą w misteriach, rytuałach, czasem reprezentują rzeczy- 
wistość spoza doświadczeń zmysłowych, czasem są wkomponowane 
w układ symboli, często dalekowschodnich, głównie z religii i kultur 
Indii. Odniesień symbolicznych w obrazach Erwina Sówki jest wiele, 
kierują uwagę ku tajemnicom – i Tajemnicy.

Na jednym z obrazów dziecko biegnie ku mamie, która wyciągnęła 
ręce i za chwilę obejmie synka; za dzieckiem idzie anioł, wyciąga 
ramiona, by je chwycić, gdyby się potknęło; to pewnie pierwsze kroki 
malucha. Nie tylko w tym obrazie ujmuje czułość

Erwin Sówka był Ślązakiem i przedstawiał Śląsk, nie tylko 
w pejzażach, ale i w charakterystycznych dla regionu postaciach, 
jak św. Barbara, górnik. 
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Artysta był, jak chce Katarzyna Wolska, królem życia: był 
ciekaw świata, ciekaw ludzi, zwłaszcza kobiet. Zgłębiał filozofię, mity, 
religie Dalekiego Wschodu. Malował kilkadziesiąt lat, wykształcił 
znakomity warsztat malarski i rozpoznawalny styl. Nie ukoń- 
czył studiów plastycznych, ale malarze z koła plastycznego 
w Domu Kultury kopalni Wieczorek spotykali się i rzetelnie 
omawiali swoje prace. Erwin Sówka przyjaźnił się z twórcami z grupy 
Oneiron – Ligi Spostrzeżeń Duchowych. Mając talent i pasję, 
będąc mądrym i pracowitym człowiekiem, nie potrzebował aka- 
demii sztuk pięknych. Piękno znajdował w malarstwie, a pewnie 
i w życiu, i w świecie, który odkrywał, który się przed nim 
odsłaniał. Tym pięknem urzekają pokazywane w Bydgoszczy 
obrazy. Zdają się esencjami opowieści, zamkniętymi w ramach, 
ale i otwierającymi się poprzez konfigurację postaci, rzeczy, 
znaków, pejzaży… Kierując się ku symetrii, artysta porządkuje 
przedstawiany świat.

Wystawa w Salonie Hoffman pokazuje styl Erwina Sówki, 
różnorodność motywów i tematów, problemów, które podej- 
mował, zmiany, którym poddawało się jego malarstwo. W opisie 
jego obrazów zawodzą uogólnienia.  Malował, zawsze znajdując 
inny punkt widzenia, zawsze własny. Uzewnętrzniał silną oso- 
bowość twórczą, niezależność. Chyba go cieszyło zaskakiwanie 
widza nieoczywistością spojrzeń, ujęć, skojarzeń. Poszczególne 
obrazy, na pewno większość z nich, potrzebowałyby studium, by 
ich opis uwzględniał to, co w nich najistotniejsze, kulturowe kon- 
teksty, tropy interpretacyjne… 

Chciałoby się powiedzieć, że Erwin Sówka był malarzem osob- 
nym, ale jego malarstwo bliskie jest sztuce naiwnej, intuicyjnej. 
Bliskie jest surrealizmowi. Nietrudno byłoby wskazać jego związki 
z ikonografią chrześcijańską, z malarstwem gotyckim, z fantas- 
tyką… Artysta korzystał z nieograniczonej swobody twórczej, skupiał 
się wyłącznie na przedstawianym świecie.

Erwin Sówka osiągnął – jak Teofil Ociepka, którego wizerunek 
można zobaczyć na jednym z obrazów – międzynarodową sławę. 
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Jego prace były prezentowane na wielu wystawach w Polsce 
i poza granicami kraju, znajdują się w zbiorach wielu muzeów, galerii, 
w kolekcjach prywatnych. 

Artysta był pierwowzorem postaci Ewalda, którą w filmie Lecha 
Majewskiego Angelus z 2001 roku grał Grzegorz Stasiak. Erwin 
Sówka, który bywał na planie filmowym, wyrażał zadowolenie 
z kreacji. Film znakomicie oddaje charakter Grupy Janowskiej. 
Erwina Sówkę przedstawiali Mirosława Sikorska w filmie Podróż 
Erwina z 1997 roku i Adam Sikora w filmie dokumentalnym Sówka 
Erwin z 2005 roku. 

Obrazy Erwina Sówki były prezentowane w Galerii Sztuki Ludowej 
i Nieprofesjonalnej w Bydgoszczy już we wrześniu 2010 roku: 
towarzyszyły wystawie obrazów nagrodzonych i wyróżnionych 
w VIII Ogólnopolskim Konkursie im. Teofila Ociepki. Ekspozycja 
Erwin Sówka wizjoner towarzyszy tegorocznej edycji Konkursu, 
na który można nadsyłać obrazy do 10 września; wystawa po- 
konkursowa zostanie otwarta 9 października w Muzeum Ziemi 
Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku – w gmachu Zbiorów 
Sztuki. Jesienią w Salonie Hoffman na wystawie Oblicza art brut. 
Pierwsza odsłona sztuki intuicyjnej zostaną pokazane obrazy malarzy 
z Grupy Janowskiej, wraz z pracami m.in. Adama Nitzgorskiego, 
Władysława Wałęgi. 
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i mię Franciszka Becińskiego mają Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Radziejowie, Liceum Ogólnokształcące w Lubrańcu, 
Szkoła Podstawowa w Paniewie. W Inowrocławiu i Radziejowie 

są ulice Franciszka Becińskiego. Od 1978 odbywa się Konkurs 
Recytatorski Poezji i Prozy Kujawskiej im. Franciszka Becińskiego 
z finałem naprzemiennie w Inowrocławiu i Radziejowie, od 1991 r. 
do 2010 r. radziejowska Biblioteka organizowała Ogólnopolski Kon- 
kurs Literacki im. Franciszka Becińskiego.

Franciszek Beciński: poeta kujawski,
poeta ludowy?

Za cztery lata minie pół wieku od śmierci Franciszka Becińskiego, 
nieco później sto lat od jego literackiego debiutu. Pisał wiersze w 
latach dwudziestych, trzydziestych i czterdziestych, i pod koniec lat 
sześćdziesiątych dwudziestego wieku – do śmierci w 1975 r. Pisał, gdy 
był wolny od innych zajęć: nocami, w dni świąteczne. Na co dzień 
zajmował się kowalstwem i uprawiał rolę w rodzinnym Pilichowie. 
Praca literacka i publicystyczna wypełniała jego czas od 1931 r. do 
wybuchu drugiej wojny światowej; był wtedy stałym współpracownikiem 
ukazującego się w Inowrocławiu Dziennika Kujawskiego. 

Aczkolwiek jego utwory wkomponowują się w swój czas, to 
niezmiennie zachwycają świeżością brzmienia. Urzekają prostotą, 

Franciszek beciński – pieśniarz z kujaw
\\ jerzy rochowiak
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ujmują czułością, zajmują mądrością. Wyrażają spektrum uczuć, 
przedstawiają różne aspekty życia. Choć ta poezja mogłaby za- 
interesować liczne grono czytelników, książki Franciszka Becińs- 
kiego są dostępne tylko w bibliotekach. Ponadto nie przyciągają 
do niej określenia: poezja ludowa, regionalna – kujawska, nurtu 
wiejskiego.  Owszem, to poezja na wskroś wiejska, ale przecież 
do wiejskości – najszerzej pojmowanej – się nie ogranicza. Franciszek 
Beciński pisał o człowieku, sprawach ludzkich, naturze w ujęciu 
znacznie rozleglejszym, aniżeli wyznaczanym granicami czy hory-
zontem wsi.

Można powiedzieć, że był poetą z kujawskiej wsi. Czy jednak 
można go określać jako poetę kujawskiego? Żył na Kujawach, 
ukształtował go kujawski krajobraz i większość jego wierszy od- 
nosi się do regionu, ale przedmiotem czy rdzeniem jego poezji 
jest człowiek i jego świat, niezależnie od miejsca i czasu. Bohater 
jego wierszy doświadcza na kujawskiej wsi tego, co mogłoby być jego 
udziałem gdzie indziej, w innych okolicznościach. To człowiek twardy 
i czuły, serdeczny, pracowity, ujmująco skromny, prawy i niezłomny, 
to ktoś, kto ma ugruntowany system wartości, które nie sposób 
przypisać jednemu miejscu, ale też niepodobna rozdzielać w wierszach 
Franciszka Becińskiego to, co kujawskie i uniwersalne. 

Utwory Franciszka Becińskiego znalazły się w wydanej w 1967 
i 1972 r. Antologii współczesnej poezji ludowej w opracowaniu 
Jana Szczawieja i innych antologiach poezji wiejskiej i ludowej. 
Problematyka i tematyka jego wierszy jest jednak zbyt rozległa, 
by mieściły się w obrębie ludowości. Poza literaturą ludową 
sytuuje jego poezję artystyczne wyrafinowanie. Bohatera wierszy – 
urodzonego, mieszkającego i pracującego na wsi chłopa, a więc ko- 
goś z ludu –  poza kręgiem ludowości umiejscawiają doświad- 
czenia, wiedza i umiejętności zdobyte poprzez samokształcenie, 
oczytanie, intelektualne zainteresowania, sposób przeżywania świata. 
Ciekawi go i zachwyca to, co się przydarza. Przeżywa świat 
wszystkimi zmysłami, a także uczuciami, myślami. Tego świata 
nie zamyka widnokrąg na kujawskiej równinie.
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Poetycka biografia?

Franciszek Beciński pisał bezpośrednio, w sposób, który uważał 
za najwłaściwszy. Każdy wiersz jest osobisty, nie wymuszony ni- 
czym poza nieprzepartą potrzebą wyrażenia tego, co uważał za ważne. 
W tej poezji jest Franciszek Beciński, czasem widoczny jak na 
autoportrecie, czasem ukryty.

Większość wierszy miała początek w jego doświadczeniach, 
przemyśleniach, spostrzeżeniach. Choć jego poetyckim tworzywem 
była biografia, chociaż przywoływał fakty z życia i uogólniał to, co 
było jego udziałem, rzadko umiejscawiał swój życiorys, a więc 
i siebie, na pierwszym planie. Owszem, mówił o sobie, ale po to, 
by wyrazić to, co czuł i myślał, by wyartykułować to, co chciał 
powiedzieć o człowieku, życiu. 

Czy zatem wiersze Franciszka Becińskiego układają się w jego 
poetycki dziennik czy pamiętnik? Jeśli tak, to epizodyczny, 
fragmentaryczny. W Testamencie z 1967 r. pisał, że był zwykłym 
kowalem. Tymczasem w wierszach tylko wspominał o kuźni a pisał o 
orce, siewie, żniwach, o tym, że pracuje, trudzi się, by utrzymać 
rodzinę. Często pisał o chlebie, żytnim chlebie, o polach, sadzie, 
ogrodzie, pasiece, roślinach… O tym, co go poruszało, co umyka 
uwadze – i myślom. 

W wielu wierszach zapewniał o gościnności, napomykał, że 
dręczy go poczucie osamotnienia… Chciałoby się siąść z nim przy 
stole, wyjść razem do ogrodu, sadu, na pole… Chciałoby się z nim 
pomówić – i można: poprzez wiersze. Czyta się je z poczu- 
ciem obecności autora, jakby słyszało się jego głos. Mimo 
to czytając Franciszka Becińskiego, oddzielam – na ile to możliwe – 
bohatera jego wierszy, raczej… narratora niż podmiot liryczny, 
od osoby autora. Oczywiście, to tylko starania, gdyż trudno 
rozdzielić tę poezję i jej autora. Uważam jednak, że wiersze 
z wielką siłą przyciągają uwagę czytelnika również wtedy, gdy nie zna 
biografii poety.
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Poezja, czyli śpiew

Zajmując się sobą, swoim życiem, poeta wskazywał na odmien- 
ność swojego losu od losu innych mieszkańców wsi. Był tym, który 
marzył o śpiewie; w 1970 r. wyznawał: O, gdyby dzień jaki / wątkiem 
mnie uczynił pastuszej ballady / lub w ptaka przemienił, / bym mógł 
się cieszyć / i śpiewać / - - jak ptaki. W 1967 r. pisał: Coś we mnie 
wciąż śpiewa, / - - coś we mnie szumi (…) jak ocean / jak kłosów 
fala – / ale to jest poezja.

Już w utworach publikowanych w latach trzydziestych dwudzies- 
tego wieku Franciszek Beciński mówił własnym głosem – i był 
go świadomy. W Lutni wioskowej w 1934 r. jako źródło poezji, 
którą niezmiennie określał jako śpiew, wskazywał wieś i naturę: 
Niewykwintne me pieśni ani bujne słowem! / Rytm jak ta wiejska 
łąka, gdy przemawia wiosną / Lub jak te chabry polne w żyta łanie 
płowym, // Których nikt nie siał – jednak co rok rosną. Dwa lata 
później dodawał w Impresjach wiosennych: Nie szukaj więc słów wiel- 
kich w prostocie tych wierszy, / sercem jeno się wsłuchuj, / który 
z nich duchem / jest ci bliższy – prostszy i który z nich najszczerszy. 
Szczerość jego wierszy jest naturalna, oczywista, choć też poeta ważył 
i liczył słowa. Umiał powiedzieć wiele, nie wypowiadając zbyt 
licznych słów. 

Franciszek Beciński zawsze dbał o rytm. Większość jego wier- 
szy ma regularną formę stroficzną, w latach trzydziestych jedną 
z ulubionych form poety był sonet. Autor troszczył się o rymy. 
W późnych wierszach pisał frazą swobodniejszą; również w wier- 
szach wolnych, niezmiennie nie zaniedbując rytmu. Śpiewał. Melodie 
pieśni słyszał w przyrodzie, przenikały do jego wierszy.

Franciszek Beciński pisał piękną polszczyzną. Niekiedy w jego wier- 
szach zabrzmi gwara: gdy zamiast niewiele dla rymu pojawi się niewiela, 
gdy zamiast nie wiadomo pojawi się nie wiada, zamiast jak – kiej…

Większość wierszy Franciszka Becińskiego ma kształt zwięzłych 
narracji; to jakby króciuteńkie opowiadania. Mają dramaturgię, 
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mają puenty… Poeta opowiadał także wtedy, kiedy opisywał 
wieś. Jego narracje wciągają jak proza zdarzeniowa, ale też w każ- 
dym wierszu wiele się dzieje – i większość z utworów odnosi się 
do zdarzeń: historycznych, a przede wszystkim osobistych poruszeń 
i zachwyceń.   

Franciszek Beciński wielokroć zaznaczał w wierszach za- 
uroczenie Trylogią Henryka Sienkiewicza. Na postawę poety wpłynęła 
też lektura utworów Juliusza Słowackiego i innych romantyków. 
Wspominał w wierszach Marię Konopnicką, Leopolda Staffa… Ballady, 
zwłaszcza Okno na świat i Pastuszek, mogą wskazywać na zauroczenie 
poezją Bolesława Leśmiana, podobnie jak Osamotnienie z 1949 r.: 
I zazdroszczę liściowi jesienią, którym wiatr pomiata, / nawet 
nieistnienia zazdroszczę nicości! Pobrzmiewają echa Stepów 
akermańskich Adama Mickiewicza: w Rozmowie słychać kędyś 
krzyk donośny żurawi, w Dumaniach bohater wiersza wyznaje: 
Brodziłem w rosach i w kwiatów powodzi.

Wieś 

Poeta patrzył na wieś, żyjąc w niej i zarazem od niej się od- 
dalając. Dystans był możliwy dzięki mądrości, nie takiej, jaką 
określa się jako chłopska, ani takiej, którą zyskuje się dzięki 
wiedzy, a takiej, którą kształtuje myślenie – gruntowny namysł nad 
bliższym i dalszym otoczeniem. Bohaterem wierszy jest mądry 
samouk, człowiek niezłomny, chłop z kujawskiej wsi; ujmuje świat 
jako całość. Mówi w różnych chwilach, w różnych okresach 
swojego życia – wiersze Franciszka Becińskiego można czytać jak 
opowieść o przypadkach człowieka myślącego. Taka lektura po- 
kazuje spójność poetyckiego świata autora Smętnic ziemi.  

Pierwszoosobowy bohater wierszy ujmuje rzeczywistość z punktu 
widzenia gospodarza, dla którego – jak poeta wyznawał w 1971 r. 
w wierszu Ziemia – najważniejsze jest: mieć swą ziemię / i na niej – być 
wolnym człowiekiem! Już w 1935 r. w Zawierusze życia… widząc, 
że go otacza Zawistnych wokół zgraja, uogólniał: Bom prostak 
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Fragment ekspozycji o Franciszku Becińskim w radziejowskiej Bibliotece
Fot. Jerzy Rochowiak
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szary tylko, / wyrosły własnym trudem, / co tęskni za wolnością, / a gar- 
dzi każdym brudem, a w dedykowanym Mojemu Adasiowi wierszu 
Serce w 1935 r. szeptał: naszym szczęściem, to ten okruch chleba, / które- 
go ciągle i ciągle mało…

Wiersze obrazują życie chłopa uprawiającego rolę, zatroskanego 
o utrzymanie rodziny, borykającego się z niedostatkiem, zarazem 
znajdującego radość w pracy, w uprawie ziemi, w przeżywaniu urody 
otoczenia. Ma powody do zmartwień, ale i znajduje możliwość 
cieszenia się tym, co wokół niego się dzieje: zmienność w przyrodzie 
nieustannie daje nadzieję na odmianę losu, na jaśniejszą przyszłość. 

Na wsi było biednie, nieraz głodno. Za chlebem trzeba było wieś 
opuścić, nająć się do pracy w fabryce. Przejmująco zabrzmiało 
wyznanie: Nigdy nie byłaś mi tak, wiosko bliska / Jak w tym zgiełku 
fabrycznym i w samotni mękach. Treść tego zdania z wiersza z 1932 r. 
pozwalają pojąć utwory, w których poeta uzewnętrzniał zachwycenie 
krajobrazem, przyrodą – tym, czego jest cząstką, kiedy świat w swojej 
zwyczajności opowiada – śpiewa – o sobie piękną baśń. Znamienny 
jest hymn Wypoczynek pługa, który kończy się strofą: Kłębi się dymem 
dziś poezja, / głuchym warkotem zgrzyta maszyn; - / lecz jakże inna, 
jakże inna / żyje poezja w pługu naszym. 

Poeta pisał o wsi wkomponowanej w krajobraz, o wsi, w której 
mieszkał, pracował, ale i o wsi, którą znał z opowieści: Wiosko dawna! 
Krwią z serca o tobie bym pisał, / lecz cię nie ma… Nie ma wsi z pasieką 
w ogródku, z jabłonią przed starą chatą, która miała okap do ziemi… 
Nie ma wsi, w której stara Kujawianka – opowiadająca bajki dzieciom 
– przywdziewała ludowy strój, kiedy szła do kościoła lub na jarmark. 
Nie ma wsi, w której przybysz wieczorem snuł w izbie opowieści. Nie 
ma wsi, w której wyprawiano wesela, trzymając się dawnych oby- 
czajów i zwyczajów. Czasy, które można jedynie wspominać 
minęły nie tak dawno… A gościnność tych czasów jeszcze do dziś słynie! 
Dawni ludzie uzasadniali jego wiarę w człowieka. Zanik dawnych 
zwyczajów i obyczajów przyjmował z nostalgią.

Często pisał o biedzie, tymczasem jego poezja zawiera prze- 
ogromne bogactwo spojrzeń na otoczenie a w nim człowieka, tematów 
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i motywów, literackich ujęć problemów, form poetyckich ukon- 
kretniających to, co kształtuje się dzięki uważności, refleksjom, 
przemyśleniom.

Ojczyzna

W Ojczyźnie w 1948 r. poeta opisywał otoczenie wsi: Wokoło 
niebieści się horyzont szeroko otwarty, / lepka woń miodu płynie, osiada 
na ustach. Za horyzontem jest kościół i cmentarz. W krajobrazie 
wyróżnia się wiatrak, krzew dzikiej róży, kopiec tarniny… Słychać 
brzęk kos ostrzonych w żniwa i wozy skrzypiące. Dziewczyna biegnie 
z wiadrami do strugi, studnię otoczyli spragnieni żniwiarze… 
Jest niebiesko od pogody – słodko od kwiatu lip, / sennym powietrzem 
pszczeli brzęk się niesie - / smak chleba świeżego idzie od zżętego 
żyta (…) - to moja Ojczyzna jest, to nasza Rzeczpospolita. W takim 
krajobrazie ma początek patriotyzm, który sytuuje bohatera wierszy 
pośród Polaków stawiających opór zaborcom i później hitlerowskiemu 
okupantowi, podejmujących pracę po wojnie… Ukształtowana przez 
dumę z dziejów, przez lekturę Trylogii postawa wyznacza powinność, 
obowiązek. Patriotyzm ten wydaje się naturalny, oczywisty; w opisie 
wyzbyty jest patetycznych określeń.  

Poeta spoglądał na historię kraju i wyrażał dumę z polskości.
Wspomnienia minionych czasów – po trosze legendarnych, 

po trosze baśniowych – łączyły się z wydarzeniami historycznymi, 
przede wszystkim bitwą wojsk Władysława Łokietka z Krzyżakami 
pod Płowcami 27 września 1331 r. i bitwą oddziału powstańców 
styczniowych pod dowództwem gen. Ludwika Mierosławskiego 
z wojskami rosyjskimi w Krzywosądzy 19 lutego 1863 r. Kontekstem 
tych wydarzeń były odleglejsze czasy. W 1940 r. poeta pisał: Nad 
niżem nadgoplańskim jest cicho, jest smutno / - - w zadumie, przy- 
gnębiony oracz swój prowadzi pług (…) / …tędy szedł święty Wojciech, 
niosąc pierwszy chrzest. / Tędy szedł Chrobry! Mocarnie szedł 
wtedy i zbrojnie; / wieki swój kładły długo władny dziejów czas - - -   
…) Nad Gopłem, nad Notecią, Wartą – u Wisły koryta, / biły 
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dzwony w świątyniach przez długi tysiąc lat - - - / Była Ojczyzna… 
wolna… w samodział lniany okryta / - - krwią, pługiem ryty był 
na niej każdy dziejów ślad. 

Poeta wspominał w 1934 r. legendarny – schowany w łanach 
zbóż – Zdrojek Łokietkowy, w którym król po bitwie pod Płowcami 
umył miecz i dłonie. Zatrzymywał się w 1934 r. przy Mogile powstańców 
w Krzywosądzy. 

Chłopi ograbili z ubrań poległych powstańców, bo byli szlachci- 
cami. Niechęć chłopów do ziemian zaznaczała się boleśnie, ale boha- 
ter wierszy chciał ufać, że obowiązek wobec Ojczyzny znosił od- 
ległość dworu i chłopskiej chaty.

Wiele razy wspominał swój udział w wojnie polsko-bolszewic- 
kiej w 1920 r., także wtedy, kiedy okoliczności nie sprzyjały 
tym wspomnieniom; w 1972 w wierszu Lwowskie Termopile pisał: 
na czele mrowia konnych / na Lwów szedł Budionny / – z wizytą… 
„przyjaźni”. Opisywał nastroje września 1939 r., klęskę wrześnio- 
wą, śmierć gen. Władysława Sikorskiego, powstanie warszawskie, 
walki partyzanckie…

Ballady

Pośród wierszy Franciszka Becińskiego jest cykl Ballad pisanych 
w latach 1935-1936. Bohater ballady O kowalczyku i zaczarowanej 
lutni… naprawił karetę królewny i otrzymał złotą lutnię, która nie 
dała mu spać nocą, / budziła śpiewem z rana. Zadumany, zasmucony 
kiedyś znikł bez wieści / zabrawszy z sobą lutnię. // I tak się odtąd tuła 
/ gdzieś po szerokim świecie / i grywa smętne pieśni / to proste ze wsi 
dziecię. Urodziwa Cyganka przychodziła do wsi z obozowiska, grała 
na harfie, wróżyła, śpiewała – i połowa wsi szalała. Odjechała z tabo- 
rem i nikt nigdy już jej nie widział. Okno na świat pozwala chłopcu 
spoglądać na to, co dzieje się na zewnątrz izby – nocą dostrzega 
pożar we wsi; wtedy matka zapala w oknie gromnicę. O! wiaro, wiaro, 
wiaro - / w to jutro nieznane… / - jak długo śnić się będzie / to okno 
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łzą zalane - !? Osierocony, biedny Pastuszek przemówił głośno do 
Chrystusa - / płaczem wybuchnął w głos otchłannym, bo tylko Bóg 
może pojąć jego nędzę. Jałmużnę wędrownemu grajkowi dali nie ci, 
którzy tłoczyli się, by go posłuchać a ci, którzy z boku spokojnie 
gry słuchali. Fortuna świata objawiła się w osobie dziada, który 
pod stogiem zamarzł na śmierć a kiedyś, kiedyś… / był wielkim 
gdzieś magnatem. Mogiłę otacza opowieść o bitwie powstańców 
styczniowych z liczebniejszym wrogiem, ale nie ludzka troska: Był 
tu kiedyś mur z cegły, / lecz go chłopi rozkradli: / że to samiutka 
szlachta / być mieli, co tu padli. Na dębowym słupie przy polnej 
dróżce stał Święty Antoni, modlił się za biedaków – i za to go biedni 
kochali. Dziewczęta w drugą niedzielę czerwca stroiły corocznie świętego 
/ w wonny tatarak i ziele. // Wreszcie podłe nadeszły czasy - / wszystko 
się w takich czasach dzieje: / - słup ze świętym Antonim / ukradli 
nocą złodzieje!…

W Balladach poeta odwoływał się do wyobraźni ludowej. Tu war- 
to zaznaczyć, że Franciszka Becińskiego żywo zajmowały kujawskie 
zwyczaje i obrzędy. Pisał o nich w tekstach publicystycznych. Wartość 
dokumentu ma dziś napisane prozą w 1935 r. Wesele na Kujawach. 

Natura 

Bodaj głównym motywem wierszy Franciszka Becińskiego jest 
przyroda. Bohater wierszy żyje w rytmie dni i nocy, pór roku, raduje 
się wiosną, poddaje się spokojowi lata, chce pogodnej jesieni, cieszy 
się zimą. Przyroda wyznacza rytm zajęć, rytm życia. 

W 1970 r. poeta notował: Idę w pole miedzą – / zbliża się do mnie 
dal, / a za nią jak zmora / wlecze się żal… / Czemuż nie wiem / chociaż 
tego, / o czym ptaki wiedzą? Żalowi przeciwstawiał zachwy- 
cenia: objaśniał je, słowami dawał im wyraz, przedstawiał je wielo- 
zmysłowo. Uwagę skupiał na konkrecie, opisywał świat bezpośred- 
nio, wprost. Często przedstawiał mijającą chwilę: Kwitnące sady 
zachwycają – i trzeba śpiewać o ich pięknie zanim okwitną i słońce 
przygaśnie.
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Wiersze Franciszka Becińskiego można czytać jako otoczone 
radością św. Franciszka z Asyżu, patrona ekologów. W Słońcu radości 
w 1967 r. pisał: wszędzie pełno jest radości – / i wszędzie słońce – tyle 
słońca / - - bez kresu, bez końca. Poeta przeżywał zachwycenia 
naturą, której czuł się cząstką: zjawiskami, życiem przyrody, wiosen- 
nym rozkwitem roślin, kwiatami, jesienną pogodą, wiatrem, zimą, 
spokojem lata… Zachwycenia naturą, w poczuciu, że się do niej 
należy są niemal mistyczne. To głębokie przeżycia. Poeta też zwy- 
czajnie zachwycał się tym, co się widzi i czuje. W kon- 
templacyjnych zachwyceniach był zapewne odosobniony. W za- 
uroczeniach, gdy podnosił głowę i cieszył się otoczeniem, 

Fragment księgozbioru Franciszka Becińskiego w radziejowskiej Bibliotece
Fot. Jerzy Rochowiak
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łączył się z innymi. W 1969 r. pisał: gdy się rozbrzęczy ciżba 
pszczela / w kwiecie akacji / wołam na wnuczki: / (trzy dziew- 
czyny) / - - - wyjdźcie posłuchać / jak na akacjach gra kapela. 
Zmysłowe opisy natury są dynamiczne.

Z wyrażanego w wierszach szacunku do ziemi i wszystkiego, 
co żyje, co rośnie, z zauroczenia urodą, jaką świat zyskuje dzięki 
przyrodzie można wyprowadzić program, który dziś określałoby się 
jako ekologiczny.

Postawę i charakter bohatera wierszy Franciszka Becińskiego 
doskonale charakteryzuje urocza Bajeczka pisana słońcem z 1967 r. 
„Dziadziuś, opowiedz bajeczkę” - / prosi trzyletnia Sławunia. Prosi o baj- 
kę o wilku, który zagryzł konia i porwał owieczkę… Dziadek od- 
powiada na prośbę wnuczki: „Chodźmy lepiej w szerokie pole / kwiecistą 
miedzą, / tam ci złociste słońce / i zboża szumiące / piękniejszą 
bajkę powiedzą.” A kiedy siedli pod wierzbą rosochatą i dziewczynka 
słuchała opowieści dziadka, Nagle coś w zbożu szeleści: / - - wyszedł 
bruzdą zajączek. /Nie spłoszył się naszym widokiem, / siadł odwrócony 
bokiem. / – „Sławunia! / spojrzyj, co go tak ośmiela?” / A wnuczka: - - / 
„Wyczuł w dziadziusiu przyjaciela.”

Czułość i dobroć wyrażone w Bajeczce pisanej słońcem kierują 
myśli ku Biedaczynie z Asyżu, który był patronem poety. Pieśń 
słoneczną przypomina odpowiedź na pytanie Kto tu jest Panem?! 
sformułowane w 1974 r. Należy …widzieć Go zawsze – wszędzie: / 
w płateczku róży - - - kłosie zboża; / w dworze magnackim / czy 
chłopskiej habendzie. 

Radość i smutek 

Niekiedy poeta się uśmiechał, jak w 1966 r. w Młodości: Leopold 
Staff zapytany o młodzieńczość w podeszłym wieku, odpowiedział: 
Młodość? Ta uskrzydlona? / Przecież ona / przychodzi dopiero z wie- 
kiem - - - Bohater Romansu z aniołami wspomina, że jako 
dziesięciolatek kochał się w dwóch aniołkach w kościele; po latach 
pyta: czy i tamto kochanie - - / ludzkim było też grzechem - ?
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Niedostatek, codzienne troski, najróżniejsze trudności, nie- 
znajdywanie zrozumienia u innych to tylko niektóre przyczyny roz- 
goryczenia… Choć wiersze pisane w poczuciu smutku, odosobnienia, 
często żalu liczebnie przeważają nad wyrażającymi radość, zachwyce- 
nie światem, to wydaje się, że to właśnie one dominują. W 1967 r.  
pisał: mieszkam wprawdzie na ziemi / - - lecz żyję bliżej nieba. Zaz- 
naczają się pisane pod koniec lat sześćdziesiątych wiersze, w których 
Franciszek Beciński wyrażał żal po śmierci syna Henryka. Być może 
poezja pomagała poradzić sobie z cierpieniem… 

Wiersze uczą, że można przyjmować to, czego w codziennych 
zmaganiach z przeciwnościami nie udaje się przezwyciężyć, że godząc 
się z losem, trzeba go kształtować… Co w życiu jest ważne? Jakim 
warto być człowiekiem? Jak przyjmować los? Jak kształtować swoją 
obecność w świecie? Kim i jakim trzeba być, aby w codzienności 
uzewnętrzniało się czy objawiało piękno? Żeby je dostrzec, poczuć 
wszystkimi zmysłami, trzeba otwartości, uważności… Wiersze 
Franciszka Becińskiego zawierają cenną lekcję uważności!

Znaczna część utworów – wyznań, rozmyślań, refleksji – to jakby 
listy, monologi wyjęte z dialogów. Odnosi się wrażenie, że poeta 
wierszami rozmawia: nie z sobą a z czytelnikiem. Czasem go 
konkretyzował; niekiedy zwracał się do swoich dzieci, później do 
wnuków. Dzielił się z innymi tym, co miał – poezją, talentem 
– i ubolewał, że nie odziedziczą po nim majątku, bo go nie 
zgromadził…

Już w 1934 r. w Moich marzeniach poeta prosił, aby nikomu, na- 
prawdę nikomu, / nie była do mnie droga daleka. W późnych wier- 
szach zapraszając do siebie, wskazywał adres: Ja mieszkam po lewo 
– / gdzie kasztan… trochę zieleni / i wielkie suche drzewo… / gdy 
zbłądzisz w te strony / to wstąp – odwiedź pieśniarza - / (…) jest 
bardzo, bardzo samotny! Już w 1966 r. w Mojej drodze wyznawał: 
- - i czegoż mi będzie żal? / Że przez tę plątaninę losu / szedłem cichy 
- że szedłem wciąż samotny, dwa lata później w Obrachunku stwier- 
dzał: bo ja nad pszenice – podziwiałem maki, / w tym się zasłuchując 
– co śpiewały ptaki.
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Z biografii 

Wiersze autora Poezji ziemi wiele mówią o człowieku, ludziach, 
świecie. Sporo dopowiada los poety. 

Franciszek Beciński urodził się 5 września 1897 r. w Pilichowie. 
Czytać i pisać nauczyła go matka. Dużo czytał, piętnaście razy 
przeczytał Trylogię Henryka Sienkiewicza, znał na pamięć obszerne 
jej fragmenty. Przepisywał rozdziały książek, by poznawać polszczyznę 
literacką; próbował też pisać własne utwory. Od czternastego roku 
życia uczył się kowalstwa w kuźni w Sędzinie. Po pięciu latach 
terminowania założył w Pilichowie własną kuźnię. Działał w Kole 
Młodzieży Wiejskiej utworzonym w pobliskiej Byczynie.

Powołany do wojska, po ukończeniu półrocznej Szkoły Pod- 
oficerskiej w Warszawie, brał udział w wojnie polsko-bolszewic- 
kiej jako kawalerzysta w 9 pułku strzelców konnych. Po latach 
wspominał ułańskie szarże na dawnych rycerskich szlakach. Dwu- 
krotnie dostał się do sowieckiej niewoli, stawał przed plutonem 
egzekucyjnym… Służbę wojskową ukończył w stopniu plutonowego. 

Powróciwszy z wojska, ożenił się ze Stanisławą Krysiak z Kwilna, 
kupił w Pilichowie niewielkie gospodarstwo, na nowo otworzył 
kuźnię. Od 1922 społecznie prowadził bibliotekę w Byczynie, działał 
w Kółku Rolniczym, w Ochotniczej Straży Pożarnej. W 1925 r. został 
prezesem Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej im. Franciszka Stef- 
czyka w Byczynie. 

Wieczorami i nocami czytał, m.in. zapoznawał się z twórczością 
polskich romantyków. 

Na łamach inowrocławskiego Dziennika Kujawskiego 5 kwietnia 
1927 r. ukazały się jego wiersz Pogwar wiosny i opowiadanie List 
do matki, w kolejnych miesiącach cztery następne opowiadania. 
Odtąd wiersze i proza Franciszka Becińskiego często pojawiały 
się w Dzienniku Kujawskim, od 1931 r. w literackim dodatku Piast. 
Poeta i prozaik został stałym współpracownikiem pisma. Otrzymy- 
wane honoraria pozwoliły mu zamknąć kuźnię i skupić się na pracy 
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literackiej i dziennikarskiej. Nim jednak ustabilizował swoją 
sytuację materialną, mając troje dzieci, żył w biedzie. W 1930 r. 
ziemianie, księża, inteligenci z Kujaw postanowili ufundować po- 
ecie dwudziestopięciohektarowe gospodarstwo w Płowcach. Fran- 
ciszek Beciński odmówił przyjęcia daru, jak później wyjaśniał: by 
nie utracić niezależności. 

Do chwili wybuchu wojny – pisała Wanda Szkulmowska – ukazało 
się w prasie blisko sześćset jego utworów, w tym połowa wierszy. 
Przedrukowywały je za Piastem czasopisma wielkopolskie i inne. 
Wśród tekstów były m.in. cykl artykułów Onegdajsze obyczaje i zwyczaje 
Kujaw, opracowanie Dawny lud kujawski na tle przesądów i zabobonów, 
teksty na temat historii Kujaw.

Ukazywały się też artykuły o poecie. Jeden z pierwszych 
opublikował w 1933 r. w Ilustracji Polskiej redaktor Dziennika 
Kujawskiego Stanisław Waszak, który również zredagował tomik 
poetycki Modraki i maki z kujawskich równin wydany przez Drukarnię 
Rolniczą Jana Kuglina w Poznaniu w 1934 r. Rok później w Inowrocławiu 
nakładem poznańskiej Księgarni św. Wojciecha ukazał się zbiór 
dwudziestu ośmiu opowiadań i nowel Smętnice ziemi ze wstępem dra 
Romana Gutowskiego. W 1938 r. w Dzienniku Kujawskim była 
drukowana w odcinkach powieść Franciszka Becińskiego Wieś na 
zakręcie drogi. Jego utwory były zamieszczane w Posiewie Poetyckim 
– piśmie literackim wydawanym w Bydgoszczy od początku 1938 r. 
Autor został członkiem powołanego w Bydgoszczy Pomorskiego 
Towarzystwa Literackiego. Współpracował z Pomorską Rozgłośnią 
Radiową. Władze Inowrocławia w 1939 r. przyznały mu nagrodę 
literacką, która miała zostać wręczona w 1941 r. 

W czasie okupacji Franciszek Beciński pracował w cukrowni 
w Dobrem. Działał w konspiracji. Narażając życie swoje i rodziny, 
dawał w swoim domu schronienie uciekinierom z obozów. 

Od chwili zajęcia Polski przez Niemców do połowy 1940 r. pisał 
dziennik – kronikę – pamiętnik Pochód czarnego krzyża. 

Po wojnie nadal pracował w cukrowni w Dobrem. Próbował kon- 
tynuować pracę literacką… W 1948 r. został prezesem Gminnej 
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Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Osięcinach. Choć doskonale 
pełnił swoje obowiązki, został usunięty ze stanowiska, ponieważ 
odmawiał wstąpienia do partii. Był prześladowany przez aparat 
bezpieczeństwa. UB go przesłuchiwało, aresztowało: jakoby ob- 
ciążała go przedwojenna przeszłość… 

Znów podjął pracę w cukrowni w Dobrem. Pod koniec lat 
pięćdziesiątych zbudował nowy dom, na nowo otworzył kuźnię. 

W 1963 r. poetą zainteresowały się Anna Jachnina – redaktorka 
Polskiego Radia w Bydgoszczy i Wanda Szkulmowska – z Wydziału 
Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy. Obie działały 
w Kujawsko-Pomorskim Towarzystwie Kulturalnym, które w połowie 
1963 r. przyznało poecie stypendium artystyczne. W kolejnym roku 
jego wiersze i artykuł Wandy Skulmowskiej o twórczości poety 
opublikowało bydgoskie pismo Pomorze. Jego utwory były za- 
mieszczane w antologiach poezji ludowej. Audycje o poecie realizo- 
wała Anna Jachnina. 

W 1967 r. w Radziejowie świętowano jubileusz czterdziesto- 
lecia twórczości Franciszka Becińskiego. Audycję o uroczystości 
emitowała Telewizja Polska. Rok później nakładem Kujawsko-
Pomorskiego Towarzystwa Kulturalnego ukazał się zbiór wierszy Liść 
polnej gruszy w opracowaniu i ze wstępem Wandy Szkulmowskiej, 
recenzowany wiosną 1969 r. w Życiu Warszawy przez Jarosława 
Iwaszkiewicza. Tom zawierał osiemdziesiąt utworów z całego okresu 
twórczości poety. 

Ciosem dla Franciszka Becińskiego była śmierć syna Henryka, 
który miał odziedziczyć gospodarstwo. Starszy syn, Adam, abso- 
lwent polonistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
uczył w Liceum Ogólnokształcącym w Lubrańcu. Bolesnymi przeży- 
ciami były dla poety śmierć matki i wnuka Krzysztofa. 

Zajmując się gospodarstwem, Franciszek Beciński na pracę 
literacką miał czas jedynie wieczorami, nocami, w niedziele.  

W 1972 r. w Bydgoszczy, Ciechocinku, Inowrocławiu i Włocławku 
świętowano czterdziestopięciolecie twórczości poety. Rok później 
nakładem Ludowej Spółdzielni Wydawniczej został opublikowany 
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tom Melodie ziemi, jak poprzedni przygotowany do druku i opatrzo- 
ny posłowiem przez Wandę Szkulmowską. Książka zawierała pięć- 
dziesiąt utworów nowych, z ostatnich kilku lat. 

Pod koniec życia poeta otrzymał emeryturę twórczą i nagrodę 
literacką im. Jana Pocka ufundowaną przez Chłopską Drogę.

Franciszek Beciński zmarł 3 lipca 1975 r. Został pochowany 
na cmentarzu w Byczynie. 

W 1993 r. nakładem Dobrzyńsko-Kujawskiego Towarzystwa Kul- 
turalnego we Włocławku ukazał się zawierający osiemdziesiąt jeden 
wierszy Franciszka Becińskiego zbiór Z dnia wczorajszego w opraco- 
waniu Adama Becińskiego.

Na scenie Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie 
11 czerwca 1994 r. Zespół Folklorystyczny Kujawy zaprezentował 
Wesele na Kujawach w reżyserii Jana Kalafusa. Widowisko było póź- 
niej wielokrotnie wznawiane. W 1996 r. Wesele na Kujawach zos- 
tało opublikowane nakładem Dobrzyńsko-Kujawskiego Towarzystwa 
Kulturalnego ze wstępem i w opracowaniu naukowym Ewy 
Arszyńskiej, ze zdjęciami Jana Sieraczkiewicza z przedstawienia. 

Wesele na Kujawach Franciszek Beciński napisał w 1935 r. 
Utwór – na dwudziestu aktorów (jedenaście ról kobiecych 
i dziewięć męskich) oraz trzech muzyków – przedstawia kujawskie  
wesele w sześciu aktach; są to: Zwiady, Rainy, Zaprosiny 
na wesele, Odjazd do ślubu, Wesele, Oczepiny. Postacie mówią 
gwarą. Śpiewają kujawskie piosenki i pieśni, wygłaszają okolicznoś- 
ciowe przemówienia… Jak zauważa Ewa Arszyńska, sztuka 
przedstawia wesele wiejskie nie w postaci Becińskiemu współczesnej, 
lecz wcześniejszej, starszej, wciąż pamiętanej. Utwór przyciąga 
uwagą zwartą konstrukcją dramaturgiczną, dowcipem, a przede 
wszystkim – autentyzmem. Nie tylko dokumentuje kujawskie 
wesele, ale i język. Charakteryzuje Kujawiaków, ich poglądy 
na życie, zwyczaje, wierzenia… Aczkolwiek napisane prozą 
i gwarą, Wesele na Kujawach współbrzmi z poezją Franciszka 
Becińskiego.
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Grób Franciszka Becińskiego na cmentarzu w Byczynie
Fot. Jerzy Rochowiak

Adam Beciński, syn autora, pisał o nim w Słowie o weselu 
na Kujawach: Od wczesnego dzieciństwa chłonął wiedzę o regionie 
swym i kraju, bacznie obserwował życie w rodzinnej wsi i okolicy, 
a później, w czasie licznych wędrówek po Kujawach, starał się ocalić 
od zapomnienia ludowe podania i legendy, zwyczaje i wierzenia oraz 
tych, którzy na tej ziemi żyli i ojczyźnie naszej wiernie służyli.

Prapremiera sztu- 
ki odbyła się w 1935 
roku w Osięcinach. 
Utwór prezentowano 
w Brześciu Kujaws-
kim, w Ciechocinku 
i w Gimnazjum 
Sióstr Urszulanek 
we Włocławku. 

Jak podaje 
Wanda Szkul-
mowska, w ręko- 
pisie pozostaje 
szkic dramatyczny 
z 1936 r. rozwijają- 
cy wątki legendy 
o zamku w Raciąż- 
ku: wersja krótsza 
Na strażnickiej ba- 
szcie i rozszerzona 
Zwycięstwo. Za- 
ginęła sztuka Wici 
płoną, którą Franci- 
szek Beciński na- 
pisał w 1935 r.

W 1997 r. w setną rocznicę urodzin poety w Miejskiej i Powiato- 
wej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie 
odbyła się sesja popularnonaukowa poświęcona jego twórczości.
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W 2002 r. nakładem Liceum Ogólnokształcącego im. Franciszka 
Becińskiego w Lubrańcu ukazał się zbiór czterdziestu czterech wierszy 
poety Ja się z niej wiodę w opracowaniu Adama Becińskiego.

W 2003 r. ukazała się płyta To Kujawy z nagraniami Barbary 
Kalinowskiej śpiewającej poezje Franciszka Becińskiego; aranżacji 
utworów dokonał Artur Grudziński, który również akompaniuje 
na fortepianie i instrumentach klawiszowych. Płyta To Kujawy została 
wznowiona w 2006 r.

W 2004 r. nakładem Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicz- 
nej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie ukazał się Wybór 
poezji Franciszka Becińskiego w opracowaniu i ze szkicem o życiu 
i twórczości poety Wandy Szkulmowskiej. W tomie znalazło się 
– pisze Wanda Szkulmowska – dwieście piętnaście utworów. Są 
wśród nich wszystkie wiersze z Liścia polnej gruszy (Bydgoszcz 1968) 
i Melodii ziemi (Warszawa 1973), trzydzieści siedem wierszy 
z tomiku Z dnia powszedniego (Włocławek 1993) oraz sześć ze zbioru 
Ja się z niej wiodę (Lubraniec 2002). Zaznaczyć trzeba, że 
szesnaście wierszy spośród wszystkich znajdujących się w tomie 
pochodzi z pierwszej książki poety Modraki i maki z kujawskich równin 
wydanej w Poznaniu w 1934 r. (…) Wybór poezji zawiera rów- 
nież trzydzieści pięć utworów nie publikowanych w żadnym 
z wymienionych wydawnictw. (…) Pozostałe trzydzieści utworów 
poetyckich Franciszka Becińskiego jest w niniejszej publikacji pre- 
zentowanych po raz pierwszy. W szkicu Franciszek Beciński z Pilichowa. 
Jego życie i twórczość Wanda Szkulmowska w całości przywołuje 
debiutancki wiersz autora Pogwar wiosny.

Do książki została załączona płyta CD zawierająca trzy nagrania 
archiwalne. Pierwszym jest etiuda filmowa Z kim smutek swój podzielę. 
Rzecz o Franciszku Becińskim zrealizowana przez Andrzeja Obiałę 
(obraz), Krzysztofa Walczaka (dźwięk), Michalinę Butkiewicz 
(wybór wierszy), Ryszarda Wolbacha (gra na flecie) i Tadeusza 
Sznuka (czyta wiersze poety). Drugie i trzecie nagranie to audycje 
Anny Jachniny z Rozgłośni Bydgoskiej Polskiego Radia Gdy ziemia 
się rozśpiewa i Gdybym nie czytał Trylogii, obie z 1974 r.
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Film pokazuje gospodarstwo Franciszka Becińskiego: podwórze, 
zabudowania gospodarskie, drób, a także otoczenie domu: pole, 
drzewa, stóg siana, wiatrak… Można zobaczyć przestrzeń, rzeczywistość 
z jego wierszy.

Gospodarz czerpie wodę ze studni, poi ptactwo, wychodzi 
na pole, przerzuca słomę, wiąże w snopy, niesie do obory, ścina 
sierpem liście, wozi taczką… Jest skupiony, mimo blisko osiem- 
dziesięciu lat, krzepki. Jego praca zdaje się nie mieć końca… 
Wreszcie przysiada na kopcu liści, wyjmuje z kieszeni drelichowej 
bluzy kartki i skrawek ołówka i notuje. Wieczorem siada w domu 
przy stole nakrytym białym obrusem, przegląda stare gazety, 
porządkuje rękopisy… Zamyśla się.

I w filmie, i w audycjach radiowych mówi z pewnością siebie, 
miłym, łagodnym głosem, szlachetną polszczyzną. Gdy mówi 
o krzywdach, jakich doznał po wojnie – gdy wyrugowano go 
z życia społecznego, kulturalnego, umysłowego – tylko z żalem 
stwierdza, nie skarży się. To, co mówi zdaje się wypowiedzią 
człowieka medytującego, spokojnego, bo ma swój kawałek ziemi 
i jest na niej wolnym człowiekiem. Napomyka jedynie o trud- 
nych warunkach życia, i to dlatego, że jest odpowiedzialny 
za rodzinę, którą utrzymuje po śmierci syna. 

Wiersze słychać z offu: czyta je poeta, czyta Tadeusz Sznuk. 
W jego interpretacji okazują się jeszcze przejrzystsze i jaśniejsze 
niż podczas cichej lektury, lektor swoją interpretacją uwiary- 
godnia szczerość utworów. Z jego głosem współbrzmi głos poety. 
Recytuje swoje wiersze, wspomina matkę, która uczyła go 
czytać i pisać na kamiennej tabliczce, rozbudzała w nim cieka- 
wość. Mówi, że niełatwo było o książki; parafialną bibliotekę 
w Dąbiu utworzył ks. Henryk Koławski. Podkreśla, że uczył się 
sam. Wspomina dra Romana Gutowskiego z Dobrego; patronował 
młodemu poecie. Mówi, że szanuje każdego człowieka, każdy 
jest mu bratem. Niestety, we wsi ludzie nie umieją mu wyba- 
czyć, że… ich przerasta… Z goryczą stwierdza, że obecnie trudniej 
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mu niż przed wojną: wtedy mógł liczyć na pomoc z każdej strony, 
teraz wszystko trzeba wywalczać… 

Audycje Anny Jachniny są relacjami ze spotkań autorskich we 
włocławskim Muzeum. Podczas pierwszego poeta objaśnia gene- 
zę wiersza Stara wieśniaczka: poproszono go, by napisał wiersz 
o bohaterce obrazu przedstawiającego starą Kujawiankę. Piękny 
wiersz, oprawiony w ramy, długo wisiał pod obrazem… Utwory 
poety – czysto, przejrzyście – recytuje młodzież. Jeden z rozmów- 
ców – nauczyciel przygotowujący recytatorów – podkreśla prostotę 
i komunikatywność wierszy. Młodzi ludzie mówią, że sami po- 
chodzą ze wsi, więc teksty są im bliskie.

W drugiej audycji Franciszek Beciński mówi o atencji do Trylogii. 
Podkreśla wspaniałą wyobraźnię i rozśpiewanie Kujawiaków: muzycy 
na weselach z łatwością improwizowali, w różnych okolicznościach 
słychać było śpiew, ludzie śpiewali przy pracy, podczas zabaw. Pod- 
czas spotkania – z okazji przyznania mu przez Ministerstwo 
Kultury i Sztuki nagrody literackiej – poeta jest dowcipny, 
uśmiechnięty. Anna Jachnina przywołuje opublikowaną w Nowych 
Książkach recenzję Wiesława Sonczyka tomu Melodie ziemi: gdyby 
nie określenie „poeta ludowy”, nikt prawdopodobnie nie potrafiłby 
powiedzieć, że tak dojrzałe utwory wyszły spod pióra chłopa i kowala 
w jednej osobie.

W 2006 r. nakładem Wydawnictwa Urbański w Toruniu ukazał się 
Pochód Czarnego Krzyża pod redakcją Andrzeja Cieśli, z przedmową 
Anny Skrzypińskiej. 

Wszedłszy do przepięknie wyremontowanego, nowoczesnego 
budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie, 
która w 1993 roku otrzymała imię Franciszka Becińskiego, nie sposób 
nie zwrócić uwagi na ekspozycję dokumentującą życie i twórczość 
poety. Prezentowane są fotografie, rękopisy i ich kopie, pierwodruki 
publikacji, dokumenty, różnorakie pamiątki. Ponadto w zbiorach 
regionalnych znajduje się księgozbiór Franciszka Becińskiego.
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w wojewódzkiM ośrodku
aniMacji kultury w toruniu

Warsztaty

Letnia przygoda z fotografią. Warsztaty dla młodzieży; 14-16 lipca

Fotografia – artystyczne  hobby dla każdego

Spośród wszystkich sztuk wizualnych fotografia wydaje się być dziś 
najbardziej powszechnym medium, ale też najpopularniejszych hobby 
wśród młodych osób, które próbują twórczo wyrazić siebie. Fotografią 
artystyczną zajmować się dziś może każdy: każdy ma dziś w smart- 
fonie cyfrowy aparat fotograficzny. Wojewódzki Ośrodek Animacji 
Kultury w Toruniu organizuje w dniach 14-16 lipca warsztaty foto- 
graficzne dla młodzieży Letnia przygoda z fotografią.

Pierwsza część warsztatów poświęcona będzie historii fotografii – 
zachęca Stanisław Jasiński, prowadzący warsztaty. – Na przykładzie 
luksografii uczestnicy poznają procesy fotochemiczne, na których o- 
pierała się dawna fotografia – dodaje. W ciągu trzech kolejnych dni 
warsztatowych młodzi uczestnicy nauczą się patrzeć na świat okiem 
fotografa-artysty i fotoreportera. Początkiem każdego dobrego 
zdjęcia jest przecież dostrzeżenie interesującego obrazu tam, 
gdzie nikt inny go nie widzi. Uczestnicy warsztatów nauczą się 
też komponować niebanalne kadry oraz dobierać ustawienia apa- 
ratu w trybie manualnym. Dzięki tej wiedzy bezstresowo będą 
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mogli kontynuować swoją przygodę z fotografią, zyskując kolejny 
stopień wtajemniczenia. Uczestnicy podczas zajęć korzystają z włas- 
nych aparatów – bez względu na to, czy jest to zaawansowana 
lustrzanka, czy kamera w smartfonie, każdy ma przecież inne pomysły 
na fotografowanie.

Warsztaty poprowadzi Stanisław Jasiński – fotografik i instruk- 
tor fotografii, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, 
specjalista ds. fotografii WOAK. W latach 2007-2009 był preze- 
sem Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZPAF, następnie przewodniczą- 
cym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ZPAF. Jest autorem kilkunastu 
wystaw indywidualnych, uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach 
zbiorowych krajowych i zagranicznych. Znawca historii fotografii oraz 
kolekcjoner zabytkowych aparatów i innych artefaktów związa- 
nych z tą dziedziną sztuki. Stanisław Jasiński publikuje artykuły 
teoretyczne i krytyczne w Fotografii, Krytyce Literackiej oraz Biule- 
tynie Informacji Kulturalnej. Jest też organizatorem i kuratorem wys- 
taw fotograficznych – m.in. Edwarda Hartwiga, Michała Kokota, 
Andrzeja Różyckiego, Wacława Wantucha.

Cena 50 zł, zgłoszenia przyjmowane są do 7 lipca  2021 r. Liczba 
miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

Konkursy

do 10 września  – termin zgłoszeń na konkurs filmowy KATAR Film

Dziesięć lat z Dziesiątą Muzą

Dokładnie dziesięć lat temu WOAK zorganizował pierwszy kon- 
kurs dla filmowców amatorów z regionu: w ramach Konfrontacji 
Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR odbył się 
przegląd Film. W minionej dekadzie rozwój technologiczny uczynił 
z nagrań wideo najpopularniejsze medium służące codziennej ko-
munikacji. Zmiany te wpływają też na kształt amatorskiej twórczości 
filmowej. Konfrontacje w dziedzinie filmu są przestrzenią, w której 
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spotykają się różne wizje artystyczne i różne estetyki, zarówno te 
odwołujące się do tradycji, jak i najbardziej nowatorskie. Adresatami 
konkursu są filmowcy amatorzy: twórcy kina fabularnego i doku- 
mentu, autorzy animacji i artyści eksperymentujący z techniką 
wideo, wszyscy opowiadający o świecie językiem X Muzy. Do kon- 
kursu mogą być zgłoszone filmy, których autor (reżyser, scenarzysta, 
producent) związany jest z województwem kujawsko-pomorskim.

Konkurs odbywa się dwuetapowo. W pierwszym do 10 września 
przyjmowane są zgłoszenia. Spośród wszystkich nadesłanych filmów 
powołana przez WOAK komisja wybierze najlepsze obrazy, które 
zostaną zaprezentowane publiczności 15 października podczas finału 
konkursu. Jeżeli projekcje z udziałem widzów nie będą możliwe, 
prezentacja zostanie przeniesiona na jedną z platform internetowych. 
Bez względu na formę, w jakiej konkurs zostanie przeprowadzony, 
filmy oceni profesjonalne jury, przyznając nagrody finansowe autorom 
najlepszych obrazów.

Udział w konkursie jest bezpłatny zarówno dla autorów, jak i dla 
publiczności. W Konfrontacjach udział mogą brać zarówno osoby 
dorosłe, jak i młodzież, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 
Uczestnicy mogą zgłosić maksymalnie trzy filmy trwające co najmniej 
pięć minut, maksymalnie zaś godzinę. Organizatorzy nie ograniczają 
swobody w zakresie wyboru gatunków, technik czy stylistyki 
zgłaszanych prac, ale oczekują od autorów twórczego podejścia, 
zgodnie z regulaminem: …nadsyłać należy wyłącznie filmy oryginalne, 
przedstawiające autorskie pomysły uczestników.

Szczegóły dotyczące parametrów technicznych zgłaszanych 
materiałów zapisane są w regulaminie, który znaleźć można na stronie 
internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu. 
Tam również znajduje się formularz zgłoszeniowy oraz opis procedury 
nadsyłania (uploudu) filmów na konkurs.


