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C

hociaż placówki kultury latem nie przerywały działalności, wraz
z początkiem roku szkolnego wracamy do działań, które w wakacje się nie odbywały. Wakacje przypominamy omawiając półkolonie artystyczne Wszyscy jesteśmy człekozwierzami, które już
w ostatnich dniach czerwca rozpoczęły się w Wojewódzkim Ośrodku
Animacji Kultury w Toruniu. Zachęcamy do obejrzenia niezwykłej
wystawy obrazów Zbigniewa Wypijewskiego eksponowanych
w Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu. Piszemy o trzech wystawach eksponowanych w Galerii
i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu. Pokazywane
były prace dzieci i młodzieży z bogatych zbiorów placówki. Piszemy
o niezwykłej ekspozycji Trzy stulecia na kartach historii Ciechocinka.
Kierujemy uwagę ku twórczości wybitnego – pamiętanego, a więc
znanego – renesansowego poety Klemensa Janickiego, który przed
pięciuset z górą laty urodził się w Januszkowie na Pałukach. Warto
nie tylko czytać i mówić o Janicjuszu, ale i czytać jego poezje.
Tworzył w języku łacińskim a naszym czasom przybliżają jego utwory
przekłady, zwłaszcza Władysława Kubiaka.
Pozostajemy w nadziei, że urzeczywistniania naszych zamierzeń
nie powstrzymają zakażenia groźnym wirusem.
Kamil Hoffmann
Jerzy Rochowiak

4

Półkolonie artystyczne
Wszyscy jesteśmy człekozwierzami
\\ Grzegorz Kaźmierski

T

uż po zakończeniu roku szkolnego w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury rozpoczęły się dwutygodniowe półkolonie artystyczne Wszyscy jesteśmy człekozwierzami. Projekt
autorstwa Agnieszki Zakrzewskiej przyciągnął na Szpitalną 8 w Toruniu młodych ludzi chcących kreatywnie spędzić wakacyjny czas.
Na uczestników już od pierwszego dnia czekały atrakcje: gry
integracyjne, prace manualne, zabawy z dźwiękiem, wyjścia w plener
oraz nieco dalsze wyjazdy. Każda forma aktywności była ściśle
ukierunkowana na kształtowanie w dzieciach i młodzieży postaw
związanych z ekologią, prawami zwierząt oraz odnajdywaniem swojego miejsca pośród pozostałych stworzeń zamieszkujących naszą
planetę. Każdy z półkolonijnych dni poświęcony został innej grupie
leśnych zwierząt, przez co zwracał uwagę na nowe zagadnienia
związane ze środowiskiem.
Drogę do otrzymania tytułu Człekozwierza rozpoczęliśmy dniem
dzika. Naśladując dziki, uczestnicy zajęć tworzyli chrumkający przekaz dla ludzi. Po wspólnym artystycznym działaniu wybraliśmy
się poza mury Ośrodka, aby na łonie natury każde dziecko mogło
stworzyć już we własnym zakresie indywidualny dziki zachwytnik.
Towarzyszami kolejnego dnia były wilki, rysie, żbiki oraz lisy.
Wraz z pomocą animatorów dzieci nagrały krótką audycję, na
którą składały się leśne dźwięki zarejestrowane podczas wspólnego spaceru. Najmłodsi wcielali się w czworonogi zamieszkujące
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Półkolonie artystyczne, Wszyscy jesteśmy człekozwierzami. Fot. Ireneusz Maciejewski

rodzime lasy oraz poznawali ich zwyczaje, aby na koniec dnia
wykonać dla człekozwierzy norki i legowiska. Czwartek upłynął pod
znakiem wiewiórki, której zwinność wykorzystaliśmy w licznych
zabawach integracyjno-ruchowych, również na świeżym powietrzu.
W piątek natomiast wybraliśmy się na Barbarkę, gdzie ćwiczyliśmy
sarnie odruchy, trenując koncentrację oraz skoczność. Nie zabrakło
także zadań manualnych podczas tworzenia domków dla leśnych
żyjątek oraz piknikowego odpoczynku po całym człekozwierzowym
tygodniu.
Drugi tydzień półkolonii zaczęliśmy wyjazdem: dzięki uprzejmości
Wiejskiego Gospodarstwa Edukacyjnego Baba Luda dzieci miały
możliwość spotkania się oko w oko z kozami rasy barwnej
uszlachetnionej, osłami, kurami zielononóżkami, kaczkami i innymi
zwierzętami, które trudno spotkać w mieście. Przyzwyczajone do

6

kontaktu z człowiekiem zwierzaki niezwykle serdecznie przyjęły
najmłodszych. Nie brakowało radości, chwil wzruszeń, ale przede
wszystkim zachwytu nad szczęściem mieszkańców Baba Ludy. Dzieci
zrozumiały jak ważna jest właściwa opieka nad zwierzętami oraz
jak ogromną rolę dla naszych braci mniejszych pełni przestrzeganie
ich praw przez człowieka. Dzieci uzupełniły swoje dzikie zachwytniki o nowe doświadczenia i przemyślenia i właśnie tym akcentem
zakończyliśmy pełen wrażeń dzień przyrodnika. Wtorkowe atrakcje orbitowały wokół ptaków. Aby móc bliżej poznać swoją
człekozwierzęcość, najmłodsi mieli za zadanie wykonać ptasie przebrania. Wśród kolorowych piór oraz bajecznych masek nagrywaliśmy
kolejny odcinek audycji, tym razem skupionej na podniebnych
dźwiękach. W atmosferze marzeń i zewu wolności przenosiliśmy
się myślami do kolejnego dnia, w którym byliśmy poddanymi
w królestwie owadów. Pośród licznych zabaw znalazł się też
czas na dyskusję na temat praw zwierząt i uporządkowanie zdobytych doświadczeń i wiedzy dzieci. Czwartek natomiast był
dniem pracy nad etiudami oraz podsumowań. Zwieńczeniem półkolonii był spektakl przygotowany przez dzieci dla rodziców.
Zajęcia uwrażliwiały na świadomą obecność człowieka w świecie zwierząt oraz nieograniczone możliwości przetwarzania zastanej
materii w artystyczny sposób. Umożliwiły najmłodszym poznanie
różnych obszarów sztuki poprzez wspólne działanie, a także
zwracały uwagę na istotne problemy, z którymi mierzymy się
niejednokrotnie jako intruzi ingerujący w naturę.
Z radością możemy powiedzieć: rośnie nam świadome i wrażliwe
pokolenie.
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Maski czyli rzeczywistość umowna
Zbigniewa Wypijewskiego
\\ Kamil Hoffmann

W

drugiej połowie 2021 roku w toruńskim Muzeum
Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prűfferowej
prezentowana była wystawa bydgoszczanina Zbigniewa
Wypijewskiego Zbuntowane malarstwo, którą przygotowały: Bożena
Olszewska (autorka scenariusza i kuratorka wystawy) oraz Iwona
Liegmann (odpowiedzialna za koncepcję graficzną wystawy oraz
projekt graficzny katalogu i plakatu).
Urodzony w 1951 roku artysta malować zaczął po zakończeniu
kariery zawodowej, w żaden sposób nie związanej ze sztuką (był
m.in. funkcjonariuszem straży miejskiej). Jak przyznał podczas
wernisażu, pierwsze próby twórcze podejmował podczas zajęć dla
artystów nieprofesjonalnych, lecz szybko z nich zrezygnował, gdyż
nie odpowiadała mu – wzorowana na akademickiej – metoda pracy
twórczej skupiona wyłącznie na aspekcie warsztatowym malarstwa.
Stąd zapewne bierze się inspiracja tytułu wystawy: Zbigniew
Wypijewski buntuje się przeciwko ograniczającym ekspresję kanonom malarstwa zachodnioeuropejskiego. Przyznaje się do fascynacji
kubizmem (chociaż bardziej twórczością Georgesa Braque’a niż
Picassa), ale w jego malarstwie doszukać się można też nawiązań
do pop-artu i sztuki komiksu z jednej strony, a z drugiej podobieństwa
do koptyjskich i etiopskich ikon. Nawet jeśli w pierwszej chwili wydaje
się to oksymoronem, bunt Zbigniewa Wypijewskiego ma charakter pozytywny i twórczy. Buntuje się przeciwko schematom, ale
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poszukuje zarazem własnej drogi – najczęściej odwołując się do
intuicji.
Wystawa w toruńskim Muzeum Etnograficznym jest, co podkreślają organizatorzy,
pierwszą tak wszechstronną prezentacją
twórczości Zbigniewa Wypijewskiego. W przestrzeniach ekspozycyjnych obejrzeć można ponad dwieście prac artysty – obrazy pochodzące ze wszystkich etapów twórczości. Rozmach przedsięwzięcia
może zatem onieśmielać, szczególnie, że cała obszerna ekspozycja została umiejscowiona na niewielkiej powierzchni w budynku
Arsenału. W pewnym sensie taki sposób prezentacji koresponduje
ze specyfiką tego malarstwa – wyznaczaną przez wielopoziomowe zależności pomiędzy poszczególnymi elementami graficznymi
i ogromne, nawet czasem przesadne, zagęszczenie owych elementów.
Twórczość Zbigniewa Wypijewskiego jest intuicyjna i spontaniczna. Nie jest zatem wykluczone, że w przypadku tego artysty
proces malowania ma w sobie pierwiastek transu. Być może
doświadczenie to stało się też udziałem niejednego widza
Zbuntowanego malarstwa…
Obrazy zebrane i w ogromnej liczbie zaprezentowane w toruńskim
Muzeum Etnograficznym umożliwiają publiczności dokładne,
dogłębne poznanie stylu, metody twórczej, może nawet malarskiej
filozofii Zbigniewa Wypijewskiego. Autor bowiem nie sili się na eksperymenty, konsekwentnie stosuje swój charakterystyczny styl.
O sztuce nieprofesjonalnej mówi się niekiedy, że jest to
twórczość intuicyjna. Zapewne ten epitet można również odnieść
do malarstwa bydgoskiego artysty. Jednak nawet spontaniczne
działania twórcze mają swoją, czasem głęboko ukrytą, odległą
inspirację. Być może to naiwne biografizowanie, ale nie od rzeczy
będzie przypomnienie, iż Zbigniew Wypijewski ma wykształcenie
techniczne – w swojej karierze pracował nawet w zakładach
rowerowych Romet. Niewątpliwie w procesie edukacji (i może też
w późniejszej pracy) zetknął się z rysunkiem technicznym, uczył się
nim posługiwać: rysować, rozumieć i odczytywać. Rysunek techniczny
jest konwencją, kodem zrozumiałym dla wtajemniczonych. Jego
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celem nie jest pokazanie, jak dany obiekt wygląda, ale opisanie
wszystkich jego cech (również tych z danej perspektywy
niewidocznych), odwołuje się do wiedzy, a nie do przedstawienia. Cechami charakterystycznymi rysunku technicznego są
schematyczność i uproszczenie, pomijanie mniej istotnych cech
rysowanych przedmiotów. Takie jest również malarstwo Zbigniewa
Wypijewskiego – autor lekceważy perspektywę, upraszcza
malowane obiekty, ale równocześnie uwypukla szczegóły istotne
dla wymowy całej pracy. Co oczywiste, rysunek techniczny – jak
każdy rysunek – posługuje się kreską i konturem. Tak samo jest
w przypadku Zbuntowanego malarstwa: kompozycję tworzą zestawy
skomplikowanych form geometrycznych, figur o jednolitej barwie,
często oddzielonych od siebie konturem. Kolejnym podobieństwem
z rysunkiem technicznym jest stosowanie opisów i komentarzy.
Oczywiście taką praktykę twórczą można odnaleźć w wielu innych miejscach, choćby w komiksie, ikonie czy twórczości Witkacego. Odautorskie teksty na obrazach Zbigniewa Wypijewskiego
mają określone zadanie: poszerzają wiedzę i uzupełniają kontekst,
ułatwiają odczytanie i zrozumienie pracy. Wskazując na podobieństwa
z konwencją rysunku technicznego, trzeba równocześnie podkreślić, iż pokrewieństwo to jest bardzo odległe, gdyż wiąże się
raczej z filozofią malowania, postawą twórcy wobec sztuki: czym
jest obraz dla autora i w konsekwencji czym będzie dla odbiorcy.
Tak jak rysunek techniczny stanowi zapis wizji wynalazcy, konstruktora, którą rzemieślnik czy fabryka materializuje w konkretnym
przedmiocie, tak obrazy te są zapisem stanu emocjonalnego artysty
i mają rezonować analogicznymi emocjami w oglądających.
Rozmach wystawy Zbuntowane malarstwo uświadamia jeszcze
jedną cechę Zbigniewa Wypijewskiego: jego przemożną potrzebę
wyrażania, pokazania (a może nawet opowiedzenia) wszystkiego,
co w danej chwili jest dlań ważne. Na jednej z prac znaleźć można
odautorski komentarz Haos (sic!) jak w życiu. Istotnie, wiele obrazów
staje się swego rodzaju wypowiedzią totalną, bezkompromisową:
wszystko naraz i w tej samej chwili nawet kosztem spójności

10

kompozycji. A „wypowiada się” autor na różne tematy, chociaż
motywem ogniskującym wszystkie wątki jego twórczości są zagmatwane relacje międzyludzkie.
Głównymi bohaterami obrazów Zbigniewa Wypijewskiego są
ludzie. Jednak – co bardzo istotne – człowiek zostaje zredukowany
do twarzy-maski. Ciało pojawia się dość rzadko i to zazwyczaj
w kontekście erotycznym lub nawet perwersyjnym. Artysta pokazuje twarze, skupia się na nich, gdyż w ten sposób może najpełniej wyrazić emocje swoich bohaterów. W tym miejscu jednak
należy zwrócić uwagę na najbardziej charakterystyczny element
zjawiska, jakim jest Zbuntowane malarstwo. Zbigniew Wypijewski
zdaje się utożsamiać maskę i twarz. Porównując np. obrazy Maski I
z 2016 roku i Głowy z 2017 r. trudno wskazać istotne cechy dystynktywne rozróżniające twarz i maskę – mają one te same
atrybuty, oparte są na tym samym schemacie plastycznym. Ponieważ
malarstwo Zbigniewa Wypijewskiego można określić za pomocą
nieostrego, ale dzięki temu wygodnego terminu „twórczość intuicyjna”,
tak samo należałoby traktować poszczególne aspekty tego malarstwa
i w gruncie rzeczy trudno się nie zgodzić z intuicją autora. We
współczesnym świecie tzw. mediów społecznościowych niewiele
jest miejsca na prawdziwą twarz. Większość ludzi kreuje swój wizerunek, a monetyzowanie marki osobistej staje się coraz istotniejszą
gałęzią gospodarki. W tym kontekście nie będzie zatem chyba zbyt
wielkim nadużyciem założenie, iż każda twarz na obrazie Zbigniewa
Wypijewskiego jest de facto maską. Świadczyć o tym może forma
plastyczna, jaką autor im nadaje: każda maska zdobiona jest osobliwym
deseniem i niepowtarzalną teksturą, przy ich kreowaniu autor
wykorzystuje jaskrawe kolory, często zestawiając skontrastowane
ze sobą barwy dopełniające. W Zbuntowanym malarstwie można
odnaleźć wiele różnych konotacji odnoszących się do pojęcia maski.
Po pierwsze maska może zasłaniać twarz, skrywać jak w trakcie
weneckiego karnawału. Po drugie maska może być oszustwem
i w takim znaczeniu słowo to dziś jest najczęściej używane.
Po trzecie w końcu maska ma coś pokazywać, coś znaczyć – tak jest
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w przypadku rytualnych masek z Bali czy Tybetu lub masek
określających charakter postaci w teatrze antycznym czy japońskim
teatrze Nō. Co prawda w tym trzecim znaczeniu termin maska
funkcjonuje nieco rzadziej, ale właśnie ten zakres semantyczny
warto brać pod uwagę, przyglądając się twórczości Zbigniewa
Wypijewskiego. Tak rozumianej masce przypisać można bowiem
konkretne znaczenie i funkcje: może np. określać cechy charakteru,
stany emocjonalne a nawet status społeczny postaci, którą symbolizuje. Prawidłowe zrozumienie „treści” takiej maski wymaga
jednak znajomości kodu, konwencji, którą posługują się zarówno
nadawca komunikatu, jak i jego odbiorcy. Nieco inaczej jest w przypadku masek-twarzy malowanych przez Zbigniewa Wypijewskiego,
gdyż zamiast ustalonego kodu pojawia się raczej szyfr, zestaw
zagadek. Co więcej, raczej nie ma tu miejsca na zrozumienie; sensów
należy szukać poprzez odwołanie do emocjonalności i do empatii.
Podążając tym tropem, można o Zbuntowanym malarstwie mówić,
że jest próbą kreacji umownej rzeczywistości, rozumianej jako spójna
przestrzeń plastyczna, doskonale zorganizowany świat przedstawiony,
którego wygląd nijak się jednak ma do wyglądu otaczającej nas
rzeczywistości. Malarz tej widzialnej rzeczywistości nie pokazuje,
skupia się na nieuchwytnych okiem powiązaniach mentalnych.
Funkcjonalnie Zbigniew Wypijewski jest zatem ekspresjonistą i najbliżej
mu chyba do nowego ekspresjonizmu Jean-Michela Basquiata. Być
może nie jest to nawiązanie świadome. Najprawdopodobniej na styl
Zbuntowanego malarstwa nie miały wpływu dokonania innych artystów,
ale neoekpresjoniści podkreślają ważną rolę intuicji w procesie
twórczym, a przecież każdy obraz Zbigniewa Wypijewskiego sprawia
wrażenie, jakby był efektem spontanicznego działania plastycznego.
Są obszary, w które malarz zapuszcza się częściej i niektóre tematy
eksploruje wyjątkowo intensywnie. Powstają wówczas prace być może
dość podobne do siebie, ale będące wariacjami tej samej struktury
plastycznej. Każda kolejna próba na dany temat jest jednak inna
i przybliża autora do najlepszej (na daną chwilę) ostatecznej wersji
obrazu.
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Zbuntowane malarstwo. Fragment ekspozycji. Fot. Kamil Hoffmann

Konsekwencją spontanicznego, quasi-performatywnego podejścia
do procesu malowania jest prosta kompozycja. Pionowa oś symetrii
zazwyczaj przebiega przez środek obrazu. Nieistotne dla wymowy
pracy są relacje przestrzenne, więc jakakolwiek forma perspektywy
staje się zbyteczna. Trudno też mówić o pierwszym planie i tle:
wszelkie wolne przestrzenie wypełnione są kolejnymi wariacjami
masek-twarzy, niekiedy w zwielokrotnieniu lub z arabeskowymi deseniami. Nawet jeśli niektóre kompozycje mogą się wydawać zbyt
przeładowane tymi wielopiętrowymi formacjami, wszystkie obrazy
pozostają spójne, wręcz syntetyczne. Nie można do nich nic dodać,
gdyż nie ma już miejsca, lecz równocześnie trudno byłoby wskazać
element zbędny czy choćby mniej istotny. Wszystko ma swój sens
i znajduje się na właściwym miejscu.
Cechą charakterystyczną twórczości Zbigniewa Wypijewskiego
jest przepełniony radością zachwyt nad fenomenem życia. Co prawda
na wiele różnych sposobów, ale chyba wszystkie obrazy afirmują
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Otwarcie wystawy 30 czerwca 2021 r. Zbigniew Wypijewski, Hubert Czachowski – dyrektor
Muzeum Etnograficznego oraz Bożena Olszewska – kuratorka.
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witalność. Ich bohaterowie zdają się być radośni i szczęśliwi, bo
takim świat widzi artysta i tak chciałby nam go przedstawić.
Organizatorzy wystawy Zbuntowane malarstwo nazywają autora
…odkryciem artystycznym […] Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego
im. Teofila Ociepki w Bydgoszczy, na którym trzykrotnie, w latach 20152019, zdobył główne nagrody. Obrazy Zbigniewa Wypijewskiego mogą
się wyróżniać na tle twórczości innych artystów nieprofesjonalnych
nie tylko wspomnianą już afirmacją życia, lecz również konsekwencją,
z jaką autor materializuje swoje kolejne pomysły. Można już bowiem powiedzieć, że ma on niepowtarzalny, bardzo wyrazisty
i charakterystyczny styl, który łatwo rozpoznać, a jeszcze łatwiej
zauważyć na tle twórczości innych współczesnych plastyków (i to
nie tylko nieprofesjonalnych). Autor podczas wernisażu przyznał,
że kieruje się dewizą …to co brzydkie jest piękne, ale prace prezentowane w toruńskim Muzeum Etnograficznym nie są przecież
brzydkie. Oglądając kolejne obrazy, można się jednak domyślać, jak
tę przewrotną maksymę wyjaśnić. Zbuntowane malarstwo to przecież
protest przeciwko sztampowym obrazom (czy raczej: obrazkom)
powstającym podczas zajęć plastycznych dla artystów amatorów.
Zbigniew Wypijewski szybko z uczestnictwa w takich spotkaniach
zrezygnował – na pewno z wielką korzyścią dla swojej sztuki.
Obdarzony poczuciem humoru artysta wszelkie wyrazy uznania i konkursowe laury odbiera ze skromnością, lecz nie bez kokieterii. Można
chyba przyjąć, że umowność sztuki Zbigniewa Wypijewskiego ma
jeszcze jeden wymiar: autor umawia się z publicznością, że jest wielkim twórcą i z radością reaguje na pozytywne reakcje i zachwyty
płynące ze strony oglądających, a publiczność obdarza go atencją,
udając, że ekspresyjny rozmach jego malarstwa jest w stanie przykryć
ewentualne potknięcia warsztatowe, tautologie czy autoplagiaty.
Wystawa Zbuntowane malarstwo jest w pewnością ważnym
wydarzeniem w artystycznym życiu województwa kujawskopomorskiego choćby ze względu na liczbę zebranych prac. Twórczość
Zbigniewa Wypijewskiego znać trzeba, a oglądając ekspozycję warto
poddać się hipnotyzującej sile i transowej ekspresji obrazów.
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Prace dzieci z Serbii
\\ Jerzy Rochowiak

W

Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu latem była prezentowana wystawa Mila, Luka, Vuk
i inni, czyli prace dzieci z Serbii. Tematykę eksponowanych
prac malarskich, linorytów i suchorytów zdominowały sceny przedstawiające życie na wsi i przyrodę.
Młodzi Serbowie w ludowych strojach tańczą, bawią się, uczestniczą w obrzędach. Mieszkańcy wsi zajęci są codziennymi obowiązkami
w domu, w zagrodzie, na polu. Dziewczyna ubija w kierzance masło,
inna szyje, następna haftuje, kolejna poi konie. Rybacy łowią ryby,
ogrodnicy pielęgnują rośliny, zrywają owoce… Ludziom towarzyszą
domowe zwierzęta: psy, koty, konie, drób. Widać, że Serbowie lubią
zwierzęta, dbają o nie, są wobec nich czuli.
W wiejskim krajobrazie widać bociany, które swoje gniazdo zbudowały
na nieużywanym kominie. Na łące pasie się bydło. Po stawie pływają
kaczki, gęsi. Ptaszki śpiewają. Na gałązkach przysiadają owady. W pejzażu
wiejskim młodzi plastycy kierują spojrzenia na cerkiewki, chatki, wiatrak…
Liczne były przedstawienia fantastyczne. Nad dachami domów
płynie ryba. W powietrzu, również nad dachami, galopuje rumak.
Dziewczyna przemienia się w drzewo: już ma na sobie korę, zamiast
rąk gałęzie i liście. Wyobraźnie młodych malarzy i grafików ożywiały
zapewne baśnie i legendy.
Młodzi autorzy zaciekawiali zarówno formą – oryginalnymi
pomysłami, zwartą kompozycją – jak i przedstawianym światem,
i zaobserwowanym, i wyobrażonym. Dzieła młodych Serbów były
pogodne, ujmowały wzajemną serdecznością postaci i otoczenia.
Eksponowane prace nadsyłały do Torunia szkoły i pracownie
plastyczne na międzynarodowe konkursy.
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Do biedronki Przyszedł Żuk…
\\ Jerzy Rochowiak

P

ierwszy wers wiersza Jana Brzechwy Żuk dał początek tytułowi
wystawy prezentowanej latem w Galerii i Ośrodku Plastycznej
Twórczości Dziecka w Toruniu Do biedronki przyszedł żuk…, czyli
malarskie, rysunkowe i graficzne opowieści o owadach. Bohaterami blisko
stu eksponowanych prac plastycznych autorstwa dzieci z różnych krajów
europejskich, a także z Chin, Egiptu, Iranu, Tajlandii, Sri Lanki, są przede
wszystkim pszczoły, biedronki i motyle. Zobaczyć też można trzmiele, pasikoniki, żuki, chrabąszcze, ważki. Są i inne owady, a także poczwarki i gąsienice. Owady latają pojedynczo i w grupach, poruszają się na gałązkach, liściach, pniach drzew. Pszczoły przysiadają na kwiatach. Motyle
zatrzymują się, by pokazać swą urodę, pysznią się kolorami pośród
kwiatów.
Prace malarskie są wesoło kolorowe a owady – mające oczy, nosy
i usta – czasem upodabniają się do postaci znanych z animowanych filmów dla dzieci. Jednego z pasikoników – wyprostowanego, w szerokim
płaszczu – można by wziąć za… uczestnika balu maskowego.
Czarno-białe rysunki i grafiki można uznać za studia owadzich postaci.
Niektóre mogłyby trafić do entomologicznych opracowań. Na jednej z grafik owady bielą się na ciemnym tle, jakby nocą zostały nagle oświetlone.
Scenerią plastycznych opowieści o owadach są ogrody, parki, lasy
i łąki, gdzieniegdzie w oddali widać zabudowania. A ponieważ czasem akcji
są wiosna i lato, większość narracji rozwija się w otoczeniu bujnej roślinności. Obrazy są ekspresyjne. Oglądając je, czuje się ciepło słońca, trzepot
owadzich skrzydełek, bzyczenie…
I obrazy, i rysunki, i grafiki świadczą o umiejętności obserwowania
otoczenia przez dzieci i młodzież, o zaciekawieniu naturą, o urzekającej
wrażliwości przyrodniczej i plastycznej.
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W trosce o naturę
\\ Jerzy Rochowiak

P

rócz ekspozycji Do biedronki przyszedł żuk…, czyli malarskie,
rysunkowe i graficzne opowieści o owadach w Galerii i Ośrodku
Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu latem była pokazywana druga wystawa przyrodnicza: W trosce o naturę. Prace o
tematyce ekologicznej ze zbiorów własnych Galerii. Pierwsza była
pogodna, nawet radosna, druga w części była ponura i smutna:
autorzy dają wyraz zatroskaniu o naturę, o środowisko. Pokazują je
jako przestrzeń przyjazną roślinom, zwierzętom i ludziom i pokazują
naturę zdegradowaną. Na jednym z obrazów grupa wycieczkowiczów idzie przez las. Po jednej stronie drogi zielenią się trawy,
krzewy, fruwają ptaki, hasają zwierzęta, po drugiej na wyschniętej ziemi walają się głowy zabitych zwierząt, sterczą kikuty bezlistnych drzew, wystają z ziemi pnie po ściętych drzewach.
Młodzi plastycy pokazują ludzi, którzy cieszą się urodą roślin,
zażywają kąpieli, sadzą drzewa, pielęgnują je. Pokazują też zszarzałe
krajobrazy, niebo w kłębach dymu wyziewanego przez fabryczne
kominy. Pokazują krajobraz industrialny, hałdy odpadów, zaśmiecone
przestrzenie, pnie po ściętych lasach, zanieczyszczone powietrze.
Pokazują ptaki uwięzione w klatkach, ptaki ginące w dymie,
myśliwych strzelających do zwierząt. Przedstawiają szkielety ryb,
ptaków. Spoglądają na morskie głębiny, w których zalegają przedmioty zagrażające mieszkańcom wód. Pokazują walące się domy,
ogromne maszyny niwelujące wzniesienia…
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Wystawa W trosce o naturę była wołaniem dzieci i młodzieży
do dorosłych o zaprzestanie niszczenia środowiska naturalnego.
W tym wołaniu donośnie brzmiała przestroga: ludzie na jednym
z obrazów żyją… w dantejskim piekle… Nie troszcząc się o naturę,
stają się sobie nieprzyjaźni.
Wystawa przygnębiała. Były wprawdzie przedstawienia bujnej przyrody, uchwycone przejawy troski o naturę, ale tylko
potęgowały wymowę obrazów, których celem jest zwracanie uwagi
na zagrożenia… Ponieważ autorami eksponowanych obrazów są młodzi twórcy z różnych kontynentów, wystawa przypominała,
że zagrożony jest niemal każdy zakątek naszego świata.
Codziennie słyszymy o zmianach klimatu, oglądamy susze, pożary
lasów, powodzie, nawałnice… Już nikt nie może powiedzieć, że się
nie zmierzymy ze skutkami nieprzewidywalnych zjawisk. Wystawa
W trosce o naturę pokazywała, jak poważne jest zagrożenie
naszego środowiska. Była bardzo sugestywnym apelem o to, by
każdy z nas dbał o swoje otoczenie – o siebie. Jak pisali organizatorzy, obok tych prac nie można przejść obojętnie. Mocny kolor
dominujący we wszystkich prezentowanych w galerii rysunkach, obrazach, grafikach komputerowych dodatkowo uwypukla dramatyzm
niektórych scen. Ponadto apelując o właściwy stosunek do
natury, młodzi plastycy posługują się słowem: niektóre obrazy to
plakaty młodych ekologów. Pojawiają się na nich hasła, jak na
transparentach.
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Trzy stulecia na kartach
historii Ciechocinka
\\ Jerzy Rochowiak

W

Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie –
w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w czerwcu była eksponowana wystawa Trzy stulecia na kartach historii Ciechocinka. Na trzydziestu wielkoformatowych
fotogramach zostały pokazane dzieje kujawskiego kurortu od
dziewiętnastego do dwudziestego pierwszego wieku. Wiele z tych
zdjęć, zwłaszcza przedstawiających ludzi, zarówno kuracjuszy, jak
i pracowników uzdrowiska, ciechocinian, zdawało się egzemplifikować powiedzenie, że obraz to więcej niż tysiąc słów. Nie tylko
dokumentują przeszłość, ale i poprzez nastrój ożywiają wyobraźnię,
opowiadają o życiu kurortu i w kurorcie.
Wystawa wzbudziła wielkie zaciekawienie, zwłaszcza gości
ciechocińskich sanatoriów. Przebywając w mieście, zachwycają się
urodą tego miasta kwiatów i zieleni. Oglądając wystawę, odkrywali
je na nowo, mogąc porównać jego dzisiejszy wygląd z dawnym,
poznawać jego rozwój, a także odkrywać dzieje uzdrowiska. Uwagę
przyciągały na przykład plansze z okresu okupacji, gdy Ciechocinek, nazywany Hermannsbadem, służył tylko Niemcom, przede
wszystkim żołnierzom; okupanci utworzyli tu szpital wojskowy.
Można było zobaczyć jak miasto zmieniało się w powojennych latach, by z dekady na dekadę zyskiwać obecny kształt
i wygląd.
Dokumentowane dzieje Ciechocinka sięgają trzynastego wieku:
Konrad Mazowiecki przekazał Krzyżakom dwie warzelnie soli.
W okresie Królestwa Polskiego powstały projekty wykorzysty-
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wania do produkcji soli źródeł solankowych. W latach 1824-1833
zbudowano dwie pierwsze tężnie, w 1859 roku trzecią. Już w latach
trzydziestych XIX wieku warzono sól na skalę przemysłową.
Na 1836 rok datuje się początek uzdrowiska: wtedy goście
tutejszego zajazdu mogli zażywać solankowych kąpieli w czterech
wannach. Lecznicze źródła zyskiwały coraz szerszą sławę,
przybywało kuracjuszy – i powstawały nowe obiekty. Ważna
była budowa bocznicy kolei warszawsko-bydgoskiej i dworca
w 1867 roku. Rozrastająca się miejscowość w 1916 roku otrzymała
prawa miejskie. W 2017 roku zespół tężni i warzelni soli wraz
z parkami Tężniowym i Zdrojowym zyskał status Pomnika historii.
W Nieszawie można było obejrzeć trzydzieści ze stu trzydziestu
plansz tworzących ekspozycję Trzy stulecia na kartach historii
Ciechocinka, złożoną z ponad pięciuset zdjęć, w większości unikatowych, reprodukcji widokówek, dokumentów. Najstarsze zdjęcia
pochodzą z drugiej połowy dziewiętnastego wieku, ostatnie
wykonał Bogumił Roman Korzeniewski w październiku 2020 roku,
również z użyciem drona. Dawne zdjęcia są monochromatyczne,
z ostatniego okresu barwne, co można uznać za metaforę: z biegiem
lat miasto zyskiwało nowe kolory i dziś zaleca się niepowszednią
urodą.
Wystawa jest własnością Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka,
w całości można ją oglądać od lipca w Galerii Pod Dachem Nieba
w 22 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym.
Wernisaż wystawy odbył się 6 czerwca w kawiarni Irenka;
zaprezentowano trzydzieści pięć fotogramów.
Autorem wystawy jest Bogumił Roman Korzeniewski – podróżnik,
regionalista, przewodnik Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, fotografik, publicysta, autor przewodników turystycznych, opracowań krajoznawczych, artykułów o tematyce uzdrowiskowej, znawca tężni, kolekcjoner artefaktów związanych z historią
Ciechocinka, a przede wszystkim miłośnik tego miasta.
Bogumił R. Korzeniewski nie tylko opracował wystawę, ale i własnym sumptem opublikował album Trzy stulecia na kartach historii
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Ciechocinka. Album jest w istocie książkową wersją ekspozycji.
Porządek prezentacji fotogramów wyznaczają odsłony: Tężnie
i Warzelnia Soli, czyli u zarania uzdrowiska; Lecznictwo uzdrowiskowe;
Hotele, pensjonaty, wille; Parki, ulice, pomniki, komunikacja; Basen
termalno-solankowy; Mieszkańcy i ich profesje, sport i moda; Prasa
ciechocińska, reklama, widokówki, korespondencja; Poczta, modernizm ciechociński, grafika, exlibris, ciekawostki; Życie kulturalne
– Ciechocinek w literaturze i filmach; Dworzec kolejowy, kościół,
cerkiew; Znane osobistości; Kuracja śmiechem; Retrospektywa
i powrót do współczesności.
Album jest więc ujętym w obrazach kompendium wiedzy
o Ciechocinku. Autor podkreśla, że ostatnie stulecia są dobrze
udokumentowane w formie grafik, obrazów, rysunków, miedziorytów, albumów i zdjęć (…). Zwraca uwagę na wysokonakładowy
album „Ciechocinek” autorstwa Jana Bułhaka, ojca polskiej fotografii, wykonany w Drukarni Narodowej w Krakowie techniką druku
wklęsłego, zwaną rotograwiurą. O europejskim wymiarze popularności
Ciechocinka w latach mody na „wyjazdy do wód” świadczą barwne
opisy widokówek w językach: polskim, rosyjskim, niemieckim i francuskim. (…) Wiele o przemianach obyczajowych, kulturowych i ewolucji
w pisowni języka polskiego mówi otwarta korespondencja na kartach
pocztowych. Wreszcie wystawa i album pokazują jak zmieniała
się fotografia.
Bogumił R. Korzeniewski jest również autorem niezwykłej
autobiografii: książki Moje Curriculum vitae, w której przedstawia
siebie, swoje życie, dokonania poprzez reprodukcje zdjęć, dokumentów, wycinków prasowych, pamiątek.
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Janicjusz z Januszkowa
\\ Jerzy Rochowiak

U

rodzonego w Januszkowie koło Żnina wybitnego poetę renesansowego upamiętniają obelisk z jego popiersiem oraz
tablica z napisem: Klemensowi Janickiemu 1516-1543 synowi
chłopa z Januszkowa utalentowanemu poecie polskiemu w roku 1952
ten pomnik postawiło społeczeństwo powiatu żnińskiego. Wspomnieć
trzeba, że najbardziej znanym wizerunkiem Janicjusza jest rzeźba
Xawerego Dunikowskiego z 1953 r. z cyklu Głowy wawelskie; można
ją oglądać w warszawskiej Królikarni.
Klemens Janicki – Janicjusz, Ianicius, Ianitius – jest jedną
z wybitnych postaci z naszego regionu. Choć jest autorem obecnym
w opracowaniach dziejów literatury polskiej, to pewnie czytają
go dziś, przede wszystkim w przekładach, głównie literaturoznawcy,
zwłaszcza zajmujący się literaturą staropolską oraz studenci polonistyki. Pisał w języku łacińskim; najbardziej znane są translacje jego
poezji autorstwa Władysława Kubiaka, ale przekładali go na język
polski m.in. Emil Jędrkiewicz, Władysław Syrokomla, Józef Sygiert,
Józef Birkenmajer. Przekłady Władysława Kubiaka i Emila Jędrkiewicza uprzystępniają współczesnemu czytelnikowi poezję Klemensa
Janickiego, jakby przenosiły ją ze staropolszczyzny do współczesności. Oczywiście, powstawała w okresie renesansu, wymaga od
czytelnika pewnej wiedzy z zakresu mitologii i literatury greckiej
i rzymskiej, na pewno zaznajomienia się z twórczością Owidiusza,
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do której Klemens Janicki nawiązywał. Tristia Owidiusza
były inspiracją czy wzorem
dla cyklu elegii Żale Janicjusza.
Czym dla Owidiusza było
Sulmo, tym dla niego Januszkowo. Przemiany Owidiusza zapewne były jednym ze źródeł jego wiedzy o mitologii
greckiej.
Na pewno nie można powiedzieć, że wiersze Klemensa Janickiego są hermetyczne
czy tak odległe od naszych
czasów, że należy je uznawać
za literacki zabytek. Przeciwnie, czytanie Klemensa Janickiego, zresztą jak i wielu innych poetów staropolskich,
okazuje się zajmujące i insTablica na frontonie Szkoły Podstawowej
pirujące… Pomimo odwołań
im. Klemensa Janickiego w Januszkowie
Fot. Jerzy Rochowiak
do antyku, aluzji i dygresji,
utwory Janicjusza zalecają się
zwięzłością. Autor jest znakomitym narratorem. Do lektury zachęcają wątki autobiograficzne
i związana z nimi bezpośredniość wypowiedzi, jakby monologów
kierowanych do konkretnych adresatów.
Czytając utwory Klemensa Janickiego, sporo o nim się
dowiadujemy. Autobiograficzna jest przede wszystkim Elegia VII
O sobie samym do potomności, pisana jesienią 1541 r.
Urodził się w Januszkowie, w chłopskiej rodzinie 17 listopada
1516 r. Jego rodzice byli wtedy w żałobie: ich dzieci zmarły
w czasie zarazy – dżumy. Nieznane jest imię jego ojca i matki;
wiadomo, że miał młodszego brata.
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Wysoko leży wieś nad żnińskim bagnem,
Od niejakiego Januszka nazwana;
Tamtędy ponoć jeździli od Gniezna
Nasi królowie do swych pruskich włości – pisał.
Wspominał ojca pracującego na roli. By uchronić syna przed losem chłopa, posłał pięcioletniego chłopca do szkoły w Żninie. Po
latach poeta odnotowywał początki nauk od mistrzów niewprawnych.
Inni mistrzowie uczyli go w poznańskiej Akademii Lubrańskiego,
założonej w 1519 r. przez biskupa Jana Lubrańskiego. Spotkał
tu nauczyciela, który odkrył przed nim wiedzę Latynów i Greków,
I podał lutnię. Jakże ją tuliłem,
Ćwiczyłem palce z uporem, z radością,
Dzień mi nie mijał ani noc bez lutni –
Przecież pamiętam. Nie pożałowałem
Trudu, by rosnąć z latami w nauce.
Nauczycielem tym był zapewne humanista Krzysztof Hegendorf. Ważnym wydarzeniem w życiu Klemensa Janickiego było
odczytanie przed salą utworu poświęconego Janowi Lubrańskiemu.
Debiut poetycki szesnastoletniego ucznia został przyjęty z aplauzem,
rozbudził w nim marzenia:
Zakosztowawszy sławy, miłowanej
Już dawniej, tak ją uwielbiałem w duszy,
Że co dzień większe roiłem zamiary
I wszelkich do niej dróg poszukiwałem.
Biskup Jan Lubrański polecił utalentowanego młodzieńca
arcybiskupowi gnieźnieńskiemu prymasowi Andrzejowi Krzyckiemu,
który w 1536 r. przyjął go na swój dwór. Tutaj Klemens Janicki
pełniąc funkcję bibliotekarza i zapewne sekretarza arcybiskupa,
pracował nad epigramatycznymi Żywotami arcybiskupów gnieź- nieńskich.
Ukazały się drukiem w 1574 r.
Po śmierci możnego protektora Klemens Janicki trafił na dwór
wojewody krakowskiego Piotra Kmity. Pisał o tym w epigramatach
Andrzej Kromer do Klemensa Janicjusza i Klemens Janicjusz do Andrzeja
Kromera. W Elegii VII wspominał prócz Andrzeja Kromera innego
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przyjaciela: Augustyna Rotundusa. Zachęcony przez Piotra Kmitę,
podjął pracę nad Żywotami królów polskich wierszem elegijnym
pisanymi. Drukiem ukazały się w 1563 r. w Antwerpii i dwa lata
później w Krakowie. Wydawane były wiele razy. Były też przerabiane,
m.in. przez Sebastiana Klonowica.
Wiosną 1536 r. Klemens Janicki wyjechał do Padwy. Tu słuchał
wykładów Lazzara Bonamika, przyjaźnił się z innymi studentami
z Polski, a także z młodymi Włochami; wśród nich był Lodovico
Dolce, któremu poświęcił epigramat, wyrażając wdzięczność za pomoc, opiekę w chorobie. Młodego poetę nękała bowiem puchlina
wodna; uważał że przyczyną choroby było to, iż do dwudziestego
roku życia pił tylko wodę; na puchlinę wodną zmarł ojciec poety.
Zapewne ze względu na stan zdrowia 22 lipca 1540 r. Klemens Janicki
poza uniwersytetem zdawał egzamin i otrzymał tytuł doktora sztuk
wyzwolonych i filozofii. Otrzymał również papieski wawrzyn oraz
tytuł poeta laureatus. To wyróżnienie było wówczas najwyżej cenioną
w Europie nagrodą literacką.
Ponieważ wkrótce nieco poprawił się stan zdrowia poety, wyruszył
w podróż do Polski.
Mając niższe święcenia kapłańskie, po przyjeździe do kraju objął
probostwo w Gołaczewach pod Wolbromiem. Niektórzy badacze
uważają, że zamieszkał na plebanii w Gołaczewach i niekiedy jeździł
do Krakowa, inni że mieszkał w Krakowie, u opiekującego się nim Jana
Antonina, lekarza Zygmunta Starego.
Stanisław Czernik w opublikowanej w 1954 r. Opowieści o Klemensie
Janickim opisywał wizytę dzierżawcy Gołaszewskich dóbr parafialnych
u przebywającego w Krakowie chorego Janicjusza: przywiózł proboszczowi czynsz dzierżawny za całe pół roku – dziewięć grzywien (…). A jako
dodatek do czynszu złożył wieniec świeżo złowionych przepiórek. Warto
zauważyć, że o tych ptakach Janicjusz pisał w miłosnym epigramacie
Przepiórki przesłane w darze przyjaciółce. W ostatnich kilkunastu
miesiącach z coraz bardziej słabnącym poetą mieszkała jego matka.
W elegii O sobie samym do potomności pisał o swoim wątłym
zdrowiu. Pisał o sobie, że był urodziwy i wesoły, choć też nieśmiały.
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Pomnik Klemensa Janickiego w Januszkowie. Fot. Jerzy Rochowiak

Drażliwy, skory do złości, nie ukrywał niechęci, gdy ją żywił do kogoś,
ale też sam do niej nie dawał powodów. Był stały w przyjaźni, którą
uznawał za największy skarb. Gdyby był bogaty, żyłby wspaniale, byłby
hojny, niezrównanie szczodry… Trwożliwy, był przeciwnikiem przemocy,
wojny. Cenił wytworne stroje, wykwintne dania. Lubił śpiewy i żarty, co
stwarzało pozory, iż bywał rozpustny; w chłopięctwie już opiewał miłość.
Młodzieńcze wiersze spalił; teraz świadom rychłej śmierci wyznawał:
I nie wysławię ciebie, jak pragnąłem,
Ojczyzno, dawnych dziejów twych i królów,
I tego, co na sławę zasługuje (…).
W 1542 r. w drukarni Unglerowej, wdowy po cenionym krakowskim drukarzu Florianie Unglerze, ukazała się książka Clementis
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Tablica upamiętniająca Klemensa Janickiego w Januszkowie. Fot. Jerzy Rochowiak
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Ianitii Poetae Laureati. Tristum Liber I. Variarum elegiarum Liber I.
Epigrammatum Liber I (Żale, Elegie, Epigramaty). W Księdze Żalów znalazło się dziesięć elegii, inne w Księdze elegii różnych; uzupełnieniem
były epigramaty.
Gdy ukazywał się tom, Klemens Janicki pisał satyryczny Dialog
o różnorodności i zmienności polskich strojów: z królem Władysławem
Jagiełłą rozmawia błazen Stańczyk. Utwór został wydrukowany
w Antwerpii wraz z Żywotami królów. Pod koniec 1542 r. poeta
napisał z okazji planowanego na maj 1543 r. ślubu Zygmunta II
Augusta, syna króla Zygmunta I Starego, i Elżbiety, córki Ferdynanda I,
króla Czech i Węgier Epitalamium I, kierowane do Zygmunta I Starego
i Epitalamium II, kierowane do Zygmunta II Augusta. Już po śmierci
autora publikowali te utwory Jan Antonin i Augustyn Rotundus.
Klemens Janicki zmarł na początku 1543 r. Pochowany został
najprawdopodobniej w Krakowie.
Związki poety z miejscem urodzenia, z ziemią rodzinną były silne.
Wielokroć je zaznaczał w swojej twórczości. W Elegii X – Do Rafała
Wagrowskiego ubolewał, że osłabiony chorobą nie może towarzyszyć
przyjacielowi w podróży na Pałuki:
Pierwszym brzemieniem byłbym twego wozu
I z jakąż wielką radością te pola,
Które zrodziły cię, radości moja,
Witałbym. Ty zaś mógłbyś wieś zobaczyć
(Bo niedaleka jest od twojej ziemi),
Tę wieś, co swego Janicjusza, którym
Chlubi się, siedem lat nie oglądała,
Gdy on tak tęskni; by ją znowu ujrzeć,
Wzdycha i błaga, dniem i nocą, niebian.
Z troską wspominał matkę i brata; opłakując zmarłego ojca,
myślał o tym, by uczcić go nagrobkiem z napisem oznajmiającym,
że tu został pochowany nieznany kmieć, którego synem był sławny
poeta.
W wierszu Na sen poobiedni. W związku ze śmiercią brata pisał
zrozpaczony, że skoro ojciec i brat nie żyją:
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Po cóż bym teraz, Wielkopolsko, ciebie
Odwiedzał? Cóż tam mojego? Bądź zdrowa!
To, co o rodzinnej wsi koło Żnina pisał przed śmiercią w elegii
Do Rafała Wagrowskiego ujmuje czułością. Wzruszają uczucia, z jakimi
pisał o ojcu i bracie.
Poetyckich zamierzeń Klemens Janicki nie urzeczywistnił, umarł
mając zaledwie dwadzieścia siedem lat. Wśród utworów, które
pozostawił jest Księga żalów – elegii, poprzez które możemy się
z nim spotkać, poznać jego życie, otoczenie, świat. Są i inne
wiersze, zapewniające mu sławę, o której marzył.
Dbając o zwięzłość, mówił to, co uznawał za najważniejsze.
Będąc znakomicie wykształconym humanistą, biegłym w grece i łacinie,
wypowiadał się bezpośrednio, precyzyjnie, jasno formułując myśli
i łącząc je z uczuciami. Nawiązując do starożytności, pozostawał
poetą swojej epoki; dziś odwołania do mitologii i literatury antycznej sprawiają wrażenie ornamentów. Oczywiście, wpływają na
tok myśli, obraz świata. Kreując swój wizerunek, Janicjusz pozostawał autentyczny. Podejmując zarówno aktualną problematykę,
jak i pisząc o historii, śmiało wyrażał swoje poglądy. Inne miał
Piotr Kmita, więc stosunki z protektorem nie układały się przez
to dobrze, co oczywiście wpływało na sytuację finansową poety…
Klemens Janicki nie opisywał swojej wsi, wskazywał tylko,
że leżała na wzgórzu, nad bagnami, przy trakcie. Można przypuszczać, że Januszkowo było miejscem, w którym zatrzymywali
się podróżni, że dzięki ich opowieściom mieszkańcy wsi sporo
wiedzieli o świecie… Być może słysząc o tym, jak gdzie indziej
żyją ludzie, ojciec Klemensa – zapewne wykazującego od wczesnych lat nieprzeciętne zdolności – starał się zapewnić mu
wykształcenie…
Gdy się czyta wiersze Janicjusza, nietrudno oddzielić w nich to,
co należy do czasu, w którym powstawały od tego, co ten czas
przekracza, co trafia do wrażliwości dzisiejszego czytelnika… Będąc
w Januszkowie, które pamięta o poecie, ma się wrażenie, że jest to
ta sama wieś, którą była przed pięciuset laty. Oczywiście, zmieniła
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się, próżno by szukać śladów sprzed pięciuset lat, ale podobny jest
nastrój pałuckiego krajobrazu…
Znakiem pamięci o poecie był w Januszkowie, zniszczony
w czasie wojny, obelisk z napisem: Klemens Janicki ur. 1516 +1543
w Januszkowie pod Żninem, najznakomitszy łaciński poeta wieku XVI
przez Papieża Pawła III w Padwie uwieńczony. Ku czci czterechsetnej
rocznicy urodzin w r. p. 1916 ziomkowie powiatu żnińskiego. Upamiętniają
poetę wspomniane na początku tekstu pomnik autorstwa Piotra
Krieblera, odsłonięty 4 maja 1952 r. i tablica. Plac, na którym znajdują
się pomnik tablica z 1952 r. oraz gablota z biogramem Klemensa Janickiego i tekstem Elegii VII, jest okolony płotem. Rosną przy nim drzewa.
W ich koronach skryte pośród liści ptaki nieprzerwanie śpiewają. Są ich
pewnie setki, słychać je już z oddali.
Podczas obchodów 725. rocznicy nadania Żninowi praw miejskich
w Januszkowie została odsłonięta przedstawiająca postać poety
drewniana rzeźba autorstwa Mariusza Niewolskiego.
Imię poety nosi miejscowa Szkoła Podstawowa. Na jej froncie jest
umieszczona tablica z napisem: Klemensowi Janickiemu 1516-1543 synowi
Januszkowskiej ziemi wybitnemu twórcy poezji łacińskiej ozdobionemu
najwyższym tytułem „poeta laureatus” doktorowi nauk humanistycznych i filozofii wychowankowi Akademii Lubrańskiego w Poznaniu
i Uniwersytetu w Padwie patronowi szkoły na pamiątkę 500. rocznicy
urodzin 17. 11. 2016 r. społeczność szkolna i pałucka. Honorowy Patronat Burmistrz Żnina Robert Luchowski. W Inowrocławiu, Kcyni,
Krakowie, Lesznie, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu są ulice Klemensa Janickiego.
W Poznaniu w 2015 r. został odsłonięty pomnik Janicjusza
zaprojektowany przez Joannę Buczak i Dariusza Wieczerzaka; na cokole – na kufrze poeta siedzi, w jednej ręce trzyma otwartą księgę,
w drugiej gęsie pióro.
Cytaty z utworów Klemensa Janickiego w przekładzie Władysława
Kubiaka pochodzą z tomu Klemens Janicjusz, Poezje wybrane. Państwowy Instytut
Wydawniczy Warszawa 1975
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w Wojewódzkim Ośrodku
Animacji Kultury w Toruniu

Warsztaty
To nas kręci! Warsztaty filmowe dla początkujących;
2-3 października
Filmowe abecadło
Krótkie nagrania wideo są we współczesnym świecie podstawową
formą komunikacji, przekazywania informacji i wyrażania uczuć.
Różnej jakości filmiki można znaleźć w mediach społecznościowych,
na różnych platformach komunikacyjnych. Wśród niektórych
autorów takich nagrań rodzi się tęsknota za formą bardziej złożoną
i lepiej dopracowaną, która w przestrzeni wirtualnej przetrwa dłużej
niż kilka chwil. Przygodę z filmem można rozpocząć od warsztatów
To nas kręci!, które w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury
w Toruniu w dniach 2-3 października poprowadzą Grzegorz Kaźmierski
i Wojciech Budny.
Do udziału zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tworzeniem materiałów audiowizualnych, a szczególnie zachęcamy animatorów i menedżerów kultury, nauczycieli, pedagogów i studentów.
Podczas dwudniowego szkolenia uczestnicy krok po kroku nauczą
się realizować materiały wideo, poznają zasady kompozycji obrazu,
oświetlania planu, rejestracji dźwięku i podstawy montażu filmowego.
Warsztaty poprowadzą:
Grzegorz Kaźmierski – filmoznawca, teatrolog, realizator dźwięku,
muzyk, animator kultury. Absolwent teatrologii i filmoznawstwa na
UKW w Bydgoszczy oraz filmoznawstwa i animacji kultury na UMK
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w Toruniu. Jest założycielem i liderem improwizacyjnego projektu
muzyczno-poetyckiego 3. Piętro, którego debiutancki album „Improwokacja” ukazał się w czerwcu 2021 r. nakładem Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich oraz Domu Literatury w Łodzi. Wraz z artystą wizualnym Tomaszem Wlaźlakiem tworzy projekty artystyczne zderzające
muzykę eksperymentalną z nowymi mediami, jako kompozytor
współpracuje z reżyserką teatralną Aleksandrą Skorupą, ich najnowszą
wspólną realizacją jest „Królowa Maab”. Jest też autorem wideoklipów oraz miniatur filmowych.
Wojciech Budny – filmowiec dokumentalista w Wojewódzkim
Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu. Swoją przygodę z kamerą zaczynał
na początku lat 90. w Niemczech w Münster w regionalnej telewizji TV Münster. Absolwent Camerimage Film School. Współpracował
z Telewizją Polską S.A., TVN i OwsiakTV. Obecnie operator obrazu
w TV Toruń. Współpracował z Yachem Paszkiewiczem przy realizacji
wielu wideoklipów. Jest producentem i współautorem programu
Muzyczny Kram oraz autorem i współautorem filmów dokumentalnych i reportaży.
Cena: 150 zł, zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są do 24 września 2021 r. Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Jak pracować z tekstem literackim, aby odnosić sukcesy
na scenie, warsztaty teatralne; 9-10 października
Poszukiwanie scenicznej wiarygodności
Aktorzy teatrów amatorskich, uczniowie i studenci przygotowujący
się do konkursów recytatorskich a także instruktorzy teatralni
i opiekunowie recytatorów są adresatami warsztatów Jak pracować z tekstem literackim, aby odnosić sukcesy na scenie, które w dniach
9-10 października w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu poprowadzi Ireneusz Maciejewski.
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Uczestnicy dwudniowych warsztatów poznają tajniki pięknego
mówienia oraz świadomego występowania na scenie. Prowadzący
warsztaty jest zarazem reżyserem, aktorem teatralnym, mimem,
poetą, autorem sztuk teatralnych a także wieloletnim jurorem przeglądów teatralnych, poetyckich i recytatorskich. W oparciu o swoje
różnorodne doświadczenia przygotował autorski program warsztatów, który uwzględnia specyfikę konkursów recytatorskich i teatralnych a także stosowane przez jurorów kryteria oceny.
W pierwszej części uczestnicy przeprowadzą wraz z prowadzącym
ćwiczenia analityczne wybranych tekstów poetyckich, monologów
pisanych prozą oraz fragmentów sztuk dramatycznych. Poprzez graficzną
analizę tekstu dokonają jego rozbioru pod względem konstrukcji
dramaturgicznej, struktur uczuciowych i interpretacyjnych. Dzięki
temu nauczą się odnajdywać w tekście intencjonalne, emocjonalne
i dramaturgiczne punkty przedstawianego utworu. Kolejne ćwiczenia
doprowadzą do uświadomienia uczestnikom, na czym polegają
„prawda” i „fałsz” na scenie. Na podstawie nagrań fragmentów
monologów aktorskich prowadzący zwróci uwagę na świadomie
wprowadzone przez artystów elementy przykuwające uwagę widza.
W części drugiej uczestnicy wykonają ćwiczenia obejmujące
najważniejsze zadania aktorskie (w tym odwołujące się do zasad
Diderota), ćwiczenia z poetyki, intencjonalnego mówienia, dykcji,
emisji głosu i impostacji. Warsztaty uzupełnią podstawowe ćwiczenia
z zakresu ruchu, biomechaniki i świadomego gestu inspirowane
klasycznymi ćwiczeniami z metod aktorskich Michaiła Czechowa.
Warsztaty poprowadzi Ireneusz Maciejewski – reżyser teatralny,
aktor lalkarz, filmowiec, montażysta, performer, kiedyś mim,
z zamiłowania fotograf – człowiek orkiestra. Jest też autorem sztuk,
adaptacji teatralnych oraz tekstów piosenek. Ukończył Akademię
Teatralną im. Zelwerowicza w Warszawie (Wydział Lalkarski
w Białymstoku, kierunek reżyseria oraz kierunek aktorski),
Akademię Filmu i Telewizji w Warszawie oraz SGH w Warszawie
na Kierunku Menedżer Kultury. Zrealizował ponad 40 spektakli
teatralnych. Jest autorem projekcji multimedialnych i form filmowych
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wykorzystanych w przedstawieniach. Prowadzi też liczne edukacyjne
warsztaty artystyczne, teatralne i multimedialne dla dzieci, młodzieży
i dorosłych. Juror w wielu konkursach recytatorskich, interpretacji
teatralnych.
Cena: 200 zł, zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są do
1 października 2021 r. Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

WarsztaTY twórcze. Świadomie projektuj swoje zajęcia
23-24 października
Warsztatowo o warsztatach
Warsztaty twórcze to jedna z chętniej stosowanych przez animatorów kultury form edukacyjnych. Uczestnicy warsztatów podnoszą swoje kompetencje, wiedzę i umiejętności w procesie opartym na indywidualnym doświadczaniu. Warsztaty w swojej pracy
z powodzeniem mogą wykorzystywać zarówno nauczyciele czy
animatorzy kultury, jak i bibliotekarze. Jednak zaplanowane na
23-24 października w WarsztaTY twórcze kierowane są do wszystkich osób przygotowujących i realizujących warsztaty. Zajęcia
odbędą się w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu.
Całość przygotowała i poprowadzi Agnieszka Zakrzewska.
Jeśli uważasz, że prowadząc warsztaty działasz zbyt intuicyjnie
i potrzebujesz wsparcia metodycznego, jeśli chcesz odświeżyć lub
usystematyzować wiedzę dotyczącą projektowania swoich zajęć i nie
wiesz, jak zaplanować i rozłożyć w czasie konkretne działania, zapraszamy
na warsztaty świadomego projektowania i realizowania zajęć twórczych
– zachęca prowadząca. W programie zajęć są m.in. zagadnienia dotyczące sposobów wzbudzania i podtrzymywania ciekawości, która
jest jednym z warunków sukcesu, planowania działań odpowiadających kolejnym etapom skutecznych warsztatów oraz organizacji
czasu i przestrzeni zajęć. Jak podkreśla Agnieszka Zakrzewska
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– udział w warsztatach wzmocni kompetencje w prowadzeniu warsztatów
metodami twórczymi. Uczestnicy będą mogli stworzyć scenariusz swoich
wymarzonych warsztatów i przetestować go w przyjaznej i bezpiecznej
atmosferze.
Prowadząca zajęcia Agnieszka Zakrzewska jest pedagożką teatru,
animatorką kultury i trenerką, specjalistką ds. teatru w Wojewódzkim
Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu, jurorką konkursów recytatorskich
i przeglądów teatralnych. Prowadzi autorskie cykle i pojedyncze
warsztaty dla nauczycieli, kadr kultury oraz dla dzieci od lat 3, młodzieży
i studentów, dorosłych, seniorów, grup międzypokoleniowych. Udziela
konsultacji i innych form merytorycznego wsparcia grupom teatralnym i indywidualnym twórcom z regionu. Posiada doświadczenie
w realizacji przedsięwzięć wykorzystujących media społecznościowe
oraz inne formy działań on-line. Prowadząc warsztaty pedagogicznoteatralne, współpracowała z Teatrem im. W. Horzycy, Teatrem Baj
Pomorski w Toruniu oraz ze Śląskim Teatrem Lalki i Aktora Ateneum
w Katowicach. Absolwentka pedagogiki teatru (IT, UW), Podyplomowych Studiów Reżyserii Teatrów Dzieci i Młodzieży (AST, Filia
we Wrocławiu) oraz Policealnego Studium Edukacji i Praktyk
Teatralnych w Toruniu. W trakcie certyfikacji 23. Szkoły Trenerów
Organizacji Pozarządowych w Warszawie.
Cena: 100 zł, zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są
do 15 października 2021 r. Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu
decyduje kolejność zgłoszeń.
Kolejne warsztaty i szkolenia:
l 6-7 listopada 2021 r. – Budowanie zespołu i praca z grupą (nie
tylko teatralną), zajęcia prowadzi Agnieszka Zakrzewska, cena 100 zł,
termin zgłoszeń: 29 października 2021 r.
l 20-21 listopada 2021 r. – Magia głosu. Twój dźwiękowy wizerunek,
zajęcia prowadzi Erwin Regosz, cena 80 zł, termin zgłoszeń:
12 listopada 2021 r.
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l 26-28 listopada 2021 r. – Od słowa do dźwięku. Warsztaty tworzenia słuchowisk, zajęcia prowadzą: Agnieszka Zakrzewska i Grzegorz
Kaźmierski, cena 150 zł, termin zgłoszeń: 19 listopada 2021 r.
l 11-12 grudnia 2021 r. – Muzykoterapia, zajęcia prowadzą: dr Lucyna
Matuszak i Erwin Regosz, cena 150 zł, termin zgłoszeń: 3 grudnia
2021 r.

Konkursy
Konkurs filmowy KATAR Film; termin zgłoszeń: 31 października
Dziesięć lat z Dziesiątą Muzą
Dokładnie dziesięć lat temu WOAK zorganizował pierwszy konkurs
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 komunikacji. Zmiany te wpływają też na kształt amatorskiej twórczości
filmowej. Konfrontacje w dziedzinie filmu są przestrzenią, w której
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 dokumentu,
autorzy animacji i artyści eksperymentujący z techniką wideo, wszyscy
opowiadający o świecie językiem X Muzy. Do konkursu mogą być
zgłoszone filmy, których autor (reżyser, scenarzysta, producent)
związany jest z województwem kujawsko-pomorskim.
Konkurs odbywa się dwuetapowo. W pierwszym do 31 października
przyjmowane są zgłoszenia. Spośród wszystkich nadesłanych
filmów powołana przez WOAK komisja wybierze najlepsze obrazy,
które zostaną zaprezentowane publiczności w listopadzie podczas
finału konkursu. Jeżeli projekcje z udziałem widzów nie będą
możliwe, prezentacja zostanie przeniesiona na jedną z platform
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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.
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