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W

październikowym Biuletynie wracamy do wrześniowych
Europejskich Dni Dziedzictwa. W naszym regionie odbyło
się wiele imprez, prezentacji, spotkań, wystaw pod
wspólnym hasłem Smaki Dziedzictwa. W Kujawsko-Pomorskim
Centrum Kultury w Bydgoszczy odbywało się plenerowe spotkanie
Z zabytkiem w tle, wśród zamków i miejsc chmielem pachnących. Tego
dnia zaprezentowana została opublikowana nakładem Centrum
książka Szlakiem architektury militarnej. Zamki gotyckie. Omawiając
ten przewodnik po pozostałościach warowni polskich i krzyżackich
na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, myślimy o zapachach z zamkowych kuchni… Zapach i smak świeżo upieczonego
chleba zapamiętaliśmy z wernisażu wystawy Mąka Ziarno Chleb.
Młyny województwa kujawsko-pomorskiego w Wojewódzkim Ośrodku
Animacji Kultury w Toruniu… Podążyliśmy do Skłudzewa, gdzie
w Fundacji Piękniejszego Świata cieszyliśmy się kolejną odsłoną spotkania artystów w Przestrzeni przyrody. Zatrzymaliśmy się w Galerii
i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu na wystawie Kolorowe jak Morze Czarne. Przyjmowaliśmy w Galerii
Pozdrowienia z Kosmosu. Oglądaliśmy wystawę Monotypia jako
zapowiedź pokonkursowej wystawy XXII Międzynarodowego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży, o której napiszemy w następnym
numerze Biuletynu.
Kamil Hoffmann
Jerzy Rochowiak
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Żywe tradycje młynarstwa
\\ Kamil Hoffmann

O

rganizowane od trzydziestu lat Europejskie Dni Dziedzictwa
są wyjątkowym przedsięwzięciem. Podczas dwóch wrześniowych weekendów na całym Starym Kontynencie
organizowane są w wielu miejscach spotkania, warsztaty, wystawy
i inne wydarzenia pokazujące historię w sposób nieszablonowy,
przypominający równocześnie o wspólnej tożsamości i lokalnym
zróżnicowaniu kulturowego dziedzictwa Europy. Co roku przedsięwzięcie realizowane jest pod innym hasłem przewodnim.
W 2021 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa, ogólnopolski koordynator Europejskich Dni Dziedzictwa zaproponował hasło Smaki
Dziedzictwa, pisząc: …Tradycje kulinarne, przepisy przekazywane
z pokolenia na pokolenie, lokalne obyczaje […] – to dziedzictwo szczególnie ważne dla tożsamości narodu […]. Wzbogacona wpływami innych kultur i religii, polska kuchnia dla każdego z nas pachnie i smakuje
inaczej – wspomnieniami, potrawami przygotowywanymi przez nasze
babcie, regionalnymi produktami, smakami dzieciństwa. Tegoroczne
Europejskie Dni Dziedzictwa zabiorą nas w sentymentalną podróż pełną
wydarzeń upowszechniających wiedzę o dziedzictwie kulinarnym, które
– choć tak różne w zależności od regionu – zawsze jednoczy nas przy
wspólnym stole i stanowi nieodłączny, niezwykle ważny element naszej
historii i kultury.
Chociaż kulinarne tradycje Europy są bardzo różnorodne, ich
wspólnym elementem jest chleb. Ze względu na istotną rolę, jaką pełni
dla wyznawców chrześcijaństwa, można go też uznać za fundament
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Koronowo – koło nasiębrne młyna wodnego z połowy XIX w. Fot. Kuba Krakowski

europejskiej kultury, jeden z najważniejszych wyznaczników całej
europejskiej tożsamości. Oczywiście, w zależności od kraju, w którym
jest wypiekany, od warunków klimatycznych i gatunku uprawianych
zbóż, chleb może mieć bardzo zróżnicowaną formę. Jednak bez względu
na to, czy będzie to pszenny podpłomyk, przaśna maca, drożdżowa
pita z Lewantu czy żytni chleb na zakwasie, zawsze podstawowym składnikiem chleba jest mąka, czyli produkt przemiału bogatego
w skrobię ziarna zbóż. Początki chleba są ściśle powiązane z początkami rolnictwa, według najnowszych badań to właśnie wynalazek
chleba przyczynił się do rozwoju upraw i osiadłego trybu życia.
Najstarsze ślady chleba – 24 zwęglone kawałeczki podpłomyków,
odkryto na Pustyni Syryjskiej, na terenie północno-wschodniej
Jordanii. Zdaniem archeologów mają około 14400 lat. Zostały
zatem upieczone ponad cztery tysiące lat przed przypuszczalną
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Słupski Młyn – młyn wodny o konstrukcji szkieletowej, II poł. XIX w. Fot. Przemysław Przybył

datą narodzin rolnictwa. Stanowisko Shubayqa 1 znajduje na Pustyni
Czarnej w północno-wschodniej Jordanii w pobliżu granicy z Syrią
i Izraelem. W latach 2012-2015 było eksplorowane przez archeologów z Uniwersytetu Kopenhaskiego pod kierunkiem prof. Tobiasa
Richtera. Oglądając pod mikroskopem elektronowym odnalezione
w Shubayqa 1 resztki pokarmu, Lara Gonzalez Carratero z University College London odkryła, że: …ziarna dzikiej pszenicy i jęczmienia
znalezione w paleniskach posiadały charakterystyczne wybrzuszenia
na krawędziach. Ten wzór powstaje, gdy ziarna są przed zwęgleniem
zmielone. Można zatem na tej podstawie wysnuć wniosek, że na
powstanie i rozwój rolnictwa istotny wpływ miało wynalezienie
młynarstwa. Innymi słowy, najpierw zaczęto rozdrabniać nasiona,
aby zawarta w nich skrobia stała się łatwiej przyswajalna, dopiero
potem odkryto możliwość pozyskiwania większej ilość tych nasion
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w sposób zorganizowany i zaplanowany – dziś powiedzielibyśmy:
„przemysłowy”.
Przez tysiąclecia mąkę wytwarzano w żarnach. Pierwotnie były
to po prostu dwa kamienie: na większym rozsypywano porcję ziaren,
mniejszym natomiast, trzymanym w dłoni, rozcierano je na gruby śrut,
przypominający kaszę. Dość szybko dostrzeżono, że lepiej dopasowane
kamienie gwarantują drobniejszy i bardziej równomierny przemiał.
Dolny kamień zazwyczaj posiadał zagłębienie, zaś do rozcierania
używano lekko wybrzuszonego, bochenkowatego otoczaka. Około
I wieku przed naszą erą zaczęto wykorzystywać żarna obrotowe.
W najprostszej formie były to dwa płaskie, ułożone jeden na drugim, kamienne kręgi, z których górny zwany biegunem się obracał,
zaś dolny, zwany leżakiem był nieruchomy. Obracanie żarnami
wymagało wysiłku, dlatego dość szybko zaczęto wykorzystywać
energię pozyskiwaną przy użyciu innego genialnego wynalazku: koła
wodnego. W ten sposób narodziły się pierwsze młyny mechaniczne
– wyspecjalizowane miejsca, w których ziarno zbóż przetwarzano na
mąkę.
Jak pisze Bohdan Baranowski w książce Polskie młynarstwo,
pierwsze młyny wodne pojawiły się w Europie we wczesnym
średniowieczu: …miało to miejsce w Galii nad jednym z dopływów
Moseli około 500 r. […] Na terenie Wielkiej Brytanii najdawniejsza
wzmianka o młynie wodnym pochodzi z 838 r. W Niemczech młyny pojawiły się prawdopodobnie w końcu VIII w. Na ziemiach polskich
pierwsze młyny mogły się pojawić już na przełomie XI i XII wieku.
Na początku były nieliczne, ale …już w ostatnich latach XII lub
w pierwszych latach XIII w. we wszystkich dzielnicach Polski czynne
były młyny wodne.
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu włączył się
w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa 2021, organizując
poplenerową wystawę fotograficzną Ziarno Mąka Chleb. Młyny
województwa kujawsko-pomorskiego. Zdjęcia wiosną i latem 2021 roku
wykonali: Weronika Droszcz, Karol Gierad, Stanisław Jasiński, Kuba
Krakowski, Michał Lewandowski i Przemysław Przybył. Wystawa

8

Zgniłobłoty – młyn gazowy z początku XX w., obecnie budynek mieszkalny. Fot. Karol Gierad

obejmuje 59 fotografii prezentujących różne ujęcia kilkunastu dawnych obiektów młyńskich i wciąż działających przedsiębiorstw
młynarskich. Zdjęcia pokazują budynki i ich otoczenie, wnętrza
niektórych obiektów zabytkowych oraz ludzi z nimi związanych.
Fotografie są zróżnicowane, gdyż autorzy każdy młyn pokazują
w nieszablonowym ujęciu, starannie komponując kadr, skupiając
się na obiektach i zjawiskach naprawdę istotnych dla wymowy obrazu.
Chociaż większość z nas jako pierwsze skojarzenie ze słowem
młyn przywołuje wiatrak, w naszym regionie przez wieki przeważały
młyny wodne. Fotografie tych właśnie obiektów zdominowały
wystawę Ziarno Mąka Chleb. Koło wodne wynaleziono w starożytnej
Grecji około III wieku przed naszą erą, początkowo – podobnie jak
śruba Archimedesa – służyło do podnoszenia wody. Dopiero we
wczesnośredniowiecznej Europie zaczęto koła wodne stosować do
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pozyskiwania energii, właśnie na potrzeby młynów. Najprostszą
wersją maszyny jest koło podsiębrne, umieszczone ponad
strumieniem czy rzeką i poruszane od spodu przez przepływający
nurt. Dopiero około XIII wieku zaczęto konstruować koła nasiębrne,
które wykorzystywały energię wody spływającej w dół. Jak jednak
podkreśla Bohdan Baranowski: …początkowo umiano je stosować
tylko przy odpowiednich warunkach terenowych, w więc wtedy, gdy
bez większego trudu można było korzystać z dość dużej różnicy poziomów wody. Dopiero pod koniec średniowiecza zaczęto budować
młyny z kołami nasiębrnymi wykorzystującymi wodę spiętrzoną
w stawie młyńskim. W kumulujących energię zbiornikach wodnych hodowano ryby, np. sprowadzone do Polski przez cystersów
karpie. Całą bardzo złożoną infrastrukturą opiekowali się młynarze.
Ponownie cytując Bohdana Baranowskiego: …dobry młynarz musiał
znać się nie tylko na samym młynarstwie, ale także umieć konstruować urządzenia wodne, przekopywać rowy odprowadzające lub
doprowadzające wodę, spiętrzać ją itp. […] musiał też umieć […] wykonać
samemu dość szybko niszczące się w użyciu różne skomplikowane
drewniane części urządzenia młyńskiego. […] W środowisku wiejskim
młynarz cieszył się zwykle dużym szacunkiem. Był on przeważnie
nie tylko najzamożniejszym człowiekiem na wsi, ale również i posiadającym najwyższą wiedzę fachową. […] chłopi dość często zwracali się
do młynarzy o radę w sprawach dla nich trudnych […]. Z pewnością
obok proboszcza, nauczyciela i organisty młynarz uważany był za jeden
z najpoważniejszych autorytetów w środowisku wiejskim.
Spektakularnym przykładem wykorzystania koła nasiębrnego
jest sfotografowany przez Weronikę Droszcz pochodzący z połowy
XIX wieku młyn w Koronowie, którego koło ma średnicę około
trzech pięter. Co prawda obecnie w budynku znajduje się restauracja,
ale zachowane zostały elementy poświadczające dawną świetność
obiektu. W zbliżeniu samo koło koronowskiego młyna pokazał też
Kuba Krakowski. Na innej fotografii przedstawił przeniesiony do
toruńskiego skansenu Muzeum Etnograficznego drewniany młyn
wodny z początku XX wieku. Tutaj koło wodne nie ma aż tak
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dużej średnicy, konstrukcja przypomina bardziej turbinę – jest
szerokie z gęsto ułożonymi łopatkami. Dzięki temu pozwalało
uzyskać równie duży moment obrotowy. Żywioł wody, jej energię
pokazuje też fotografia elementów infrastruktury młyna w Rużu
autorstwa – ponownie – Kuby Krakowskiego oraz ujęty w kadrze
przez Weronikę Droszcz widok na młyn wodny w Tłuchówku.
Utrzymywany w doskonałym stanie staw w Słupskim Młynie
pokazał Przemysław Przybył. Woda z tego stawu nie zasila dziś
urządzeń młyńskich, lecz małą, lokalną elektrownię wodną. O tym,
jak rozległe musiały być stawy młyńskie przekonać się można,
oglądając zdjęcie Stanisława Jasińskiego, na którym pokazany jest
dawny budynek młyna wodnego w Długiem i fragment stawu.
Porównanie obu znajdujących się w kadrze elementów uświadamia
skalę przedsięwzięcia hydrotechnicznego, jakim była większość
młyńskich stawów. Energia pozyskana dzięki zastosowaniu koła
wodnego przekazywana była systemem przekładni i wałów do kamieni
rozdrabniających ziarno na mąkę. Pozostałości takiego mechanizmu
z Orzelskiego Młyna sfotografował Stanisław Jasiński. Wał napędzający urządzenia we wciąż czynnym młynie w Nietrzebie
pokazał Kuba Krakowski, natomiast przekładnię pasową – Weronika
Droszcz.
Wiele fotografii pokazuje zabytkowe i nowoczesne urządzenia
młyńskie. Na ziemiach polskich do dziś nie zachowało się zbyt wiele
maszyn z manufaktury Antona Wetziga w Wittenberdze. Jedną z nich
uczestnicy pleneru odkryli w Słupskim Młynie, a na wystawie można
ją oglądach na fotografiach Michała Lewandowskiego i Stanisława
Jasińskiego. W Pokrzydowie na Pojezierzu Brodnickim od prawie
czterdziestu lat działa gospodarstwo ekologiczne BIO Babalscy.
Jest to pierwsze w Polsce certyfikowane ekologiczne gospodarstwo
rolne. Jego właściciel Mieczysław Babalski uprawia dawne gatunki
zbóż (m.in. pszenicę płaskurkę i samopszę), samodzielnie swoje
zbiory miele, część mąki sprzedając, z części natomiast produkuje
makaron. Nowoczesny i rozbudowany park maszynowy gospodarstwa
z Pokrzydowa ujęli w kadrach m.in. Weronika Droszcz i Stanisław

11

Gruczno – wnętrze młyna wodnego. Fot. Michał Lewandowski

Jasiński. Na nowoczesny młyn Szczepanki uczestnicy pleneru spojrzeli
jedynie z oddali. Wielkie przedsiębiorstwo wtopione w łany pszenicy
sfotografował Kuba Krakowski.
Do naszych czasów nie zachowało się zbyt wiele wiatraków,
chociaż w połowie wieku XIX bardzo się rozpowszechniły, gdyż były
tańsze i prostsze w konstrukcji, natomiast w wielu miejscach młyny
wodne upadały, gdyż – jak zauważa Bohdan Baranowski – Chaotycznie
przeprowadzane melioracje wodne, drenowanie pól itp. powodowały,
że w niektórych strumieniach zmniejszała się ilość wody. Przez
większą część roku brak jej było do poruszania koła wodnego.
Na terenach zaboru pruskiego pod koniec XIX wieku wiatraki
stanowiły ponad połowę wszystkich czynnych młynów. Ponieważ
ich drewniana konstrukcja była nietrwała, do naszych czasów zachowały się ich nieliczne okazy w skansenach (np. w Toruniu i Kłóbce)
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lub współczesne rekonstrukcje (w Bierzgłowie). Wszystkie trzy
wiatraki zostały oczywiście sfotografowane przez uczestników
pleneru, a na wystawie znalazły się zdjęcia Weroniki Droszcz,
Stanisława Jasińskiego, Kuby Krakowskiego i Przemysława Przybyła.
Znacznie rzadziej do napędzania urządzeń młyńskich wykorzystywano siłę zwierząt pociągowych. Tego typu konstrukcje
lokowano głównie w miastach, w których było zbyt ciasno dla
wiatraków, a warunki hydrologiczne uniemożliwiały budowę młynów
wodnych. Młyny poruszane siłą zwierząt stanowiły zaledwie kilka
procent wszystkich młynów. Ze względu na niewielką wydajność,
ich udział w tej gałęzi gospodarki był jeszcze mniejszy. Dopiero
wynalezienie silnika parowego, następnie spalinowego i elektrycznego
umożliwiło budowanie dużych przedsiębiorstw młynarskich w miastach. Z początku XX w. pochodzą prezentowane na wystawie
bydgoskie Młyny Rothera i toruńskie Młyny Richtera. Oba obiekty
od lat nie pełnią swojej pierwotnej funkcji, ale w obu znalazły
swoje siedziby instytucje upowszechniające kulturę i naukę.
Już niedługo w zrewitalizowanym młynie w Bydgoszczy rozpocznie działalność Park Kultury, w Toruniu od lat naukę
upowszechnia Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, w najbliższym czasie w ostatniej rewitalizowanej części swoją
siedzibę znajdzie Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
oraz oddziały Książnicy Kopernikańskiej i Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka. Trochę dłużej na rewitalizację Młyna
Nagórnego poczekają mieszkańcy Grudziądza, ale również ten obiekt
w przyszłości będzie tętnił życiem kulturalnym i artystycznym.
Te trzy obiekty zostały sfotografowane przez uczestników
pleneru i wybrane zdjęcia można oglądać na wystawie Ziarno
Mąka Chleb. Bydgoski młyn oraz jego otoczenie pokazali: Weronika
Droszcz, Przemysław Przybył i Stanisław Jasiński, natomiast bryłę
grudziądzkiego Młyna Nagórnego – Karol Gierad i Przemysław
Przybył. Kolejne etapy przebudowy toruńskiego Młyna Richtera
udokumentowali Karol Gierad i Stanisław Jasiński, wcześniejsze
zdjęcia, sprzed dwóch lat, nie powstały rzecz jasna w ramach pleneru.
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Waganiec – młyn zbożowy z 1921 r. Fot. Weronika Droszcz

Nie tylko dawne młyny przemysłowe w Toruniu, Bydgoszczy czy
Grudziądzu zyskały swoje drugie życie. W wielu miejscach regionu
charakterystyczne zabytkowe budynki młyńskie są odnawiane
i przekształcane na hotele, restauracje, ośrodki kultury czy domy
mieszkalne. Niekiedy ich nowa funkcja w pewnym stopniu wiąże
się z przeszłością, gdy młyn wodny zostaje zamieniony na niewielkiej mocy elektrownię. Przykładem takiej ewolucji jest choćby
obiekt w Słupskim Młynie.
Wystawa Ziarno Mąka Chleb przedstawia przede wszystkim
obiekty: budynki w ich obecnym stanie, czasem przekształcone
i dostosowane do innej funkcji, czasem opuszczone i niszczejące,
niekiedy tylko wciąż wykorzystywane zgodnie ze swoją pierwotną
funkcją. Rzadko bohaterami zdjęć są ludzie. Obok wspomnianego
już Mieczysława Babalskiego sportretowany też został Tomasz
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Witkowski, właściciel młyna w Nietrzebie oraz Bogdan Templin,
sprawujący nadzór nad elektrownią wodną w Słupskim Młynie.
Zawód młynarza nie jest już tak nobilitujący jak przed wiekami,
o czym wspominał cytowany wyżej Bohdan Baranowski. Chociaż
zabobonni chłopi zazwyczaj darzyli młynarzy szacunkiem ze względu
na ich wiedzę, równocześnie traktowali ich podejrzliwie, wręcz
nieufnie. Jak zauważa Olga Zadurska w Słowniku polskiej bajki
ludowej, niejednokrotnie była to niechęć motywowana finansowo:
Posądzanie majętnego młynarza o paktowanie […] z demonami
[…] wyrastało zapewne z poczucia niesprawiedliwości oraz niechęci
chłopów wobec tych, którzy wykonując relatywnie lżejszą od nich
pracę, znajdowali się w lepszej sytuacji finansowej. W przypisywaniu
wszelkich zysków diabelskim usługom wyraża się poczucie moralnej
wyższości nad młynarzem, okupiony bowiem odsunięciem się
od Boga doczesny dobrobyt, zgodnie z przekonaniem o odwrotności
porządku w świecie ziemskim i wiecznym, ściągnąć miał na niego
biedę w perspektywie eschatologicznej, tej natomiast uniknąć
miał cierpiący za życia niedostatek chłop. Historie o młynarzach
paktujących z siłami nieczystymi są rozpowszechnione w całej
Europie. Konszachty te różnie się kończą, czasem bowiem spryt
młynarzy pozwala im przechytrzyć nawet diabła. Jedną z opowieści
przytacza Bohdan Baranowski: …w odpowiednim czasie diabeł zjawił się
po jego [młynarza] duszę. Młynarz pozornie chętnie zgodził się na
to. Ponieważ jednak w tym właśnie momencie reperował koło
młyńskie, poprosił diabła, aby zechciał na chwilę na nim siąść.
I oto diabeł nie mógł się oderwać od tego miejsca i kręcąc się
z puszczonym w ruch kołem młyńskim wołał o pomoc. Usłyszano
to w piekle. Przysłany na pomoc drugi diabeł został przez młynarza
podstępem przykuty do kamienia młyńskiego. […] Po pewnym
czasie uwięzione diabły zawarły umowę, że nie wezmą nigdy duszy
młynarza do piekła i zostały przez niego uwolnione.
Lokalizacja młynów sprzyjała zdarzeniom losowym: w zbudowane
na wzgórzach wiatraki uderzały pioruny, młyny wodne niszczyły
powodzie. W wierzeniach ludowych często uważano, iż jest to
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efekt działania sił nieczystych lub kara za nieuczciwość. Bardzo
często bowiem młynarzy posądzano (czasem niebezpodstawnie)
o oszustwa. Chłop przywożąc do młyna zboże, na pewien czas
tracił je z oczu i nie wiedział, co się z nim dzieje. Nieufność
wzmagały dalekie od dokładności sposoby odmierzania ziarna,
a następnie mąki. Wielokrotnie w wierzeniach ludowych pojawiają się podania i bajki zawierające motyw kary, która spotyka
nieuczciwych młynarzy. Jednak czasem młynarz też staje się ofiarą
złodziei i musi dochodzić sprawiedliwości. W jednej z opowieści
siedzący w karczmie młynarz obserwuje w lusterku, co dzieje
się w młynie i dostrzega, że jego pomocnik wspólnie z chłopem
kradnie worek mąki. W innej z kolei zamienia się w detektywa,
który pomaga odzyskać przedmioty skradzione z kościoła. Osoba
młynarza budziła zatem zarówno szacunek, jak i pewnego rodzaju
przestrach. Po części wynikało to z dystansu, który wytwarzali
sami młynarze, nie zawsze chętnie bratający się z pospólstwem,
raczej aspirujący do wiejskiej elity. Stojące często na uboczu
wsi młyny ze względu na panujący w nich ciągły hałas – szum
spadającej wody nakładał się na odgłosy pracujących urządzeń,
tworząc istną kakofonię – były raczej omijane przez przechodniów. Jeśli chłop nie miał interesu, do młyna nie zachodził,
mimo młyna nie przechodził. Złą sławą otoczone też były
stawy młyńskie. Głęboka woda była wszak realnym zagrożeniem
dla wracających z karczmy chłopów. Wierzono, że ofiary
nieszczęśliwych wypadków po śmierci straszą w okolicy jako topielce,
podobny los spotykał też samobójców rzucających się w odmęty
stawów.
Nie można zatem rozdzielić historii młynarstwa i cywilizacji
zachodniej. Począwszy od początków rolnictwa, poprzez kolejne
odkrycia z dziedziny fizyki po rewolucję przemysłową – zawsze
można wskazać punkty styczne obu opowieści. Prezentowana
w Galerii Spotkań WOAK wystawa zachęca do poznawania
tej historii. Do niedawna młyny były znacznie częstszym elementem krajobrazu, również krajobrazu kulturowego, były po prostu
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Orzelski Młyn – młyn wodny o konstrukcji szkieletowej z połowy XVIII w.
Fot. Stanisław Jasiński

elementem
codziennego
doświadczenia
mieszkańców
wsi.
Uprzemysłowienie rolnictwa przyczyniło się do likwidacji wielu
małych młynów rzemieślniczych. Przetrwały przedsiębiorstwa
wyspecjalizowane w rolnictwie ekologicznym lub przetwarzające
niewielkie ilości produktów wysokiej jakości. Ich niewątpliwy sukces,
co poświadczają również fotografie prezentowane na wystawie
Ziarno Mąka Chleb, wynika z pragnienia powrotu do tradycji, która
żyje w pamięci Europejczyków i którą podtrzymują kolejne edycje
Europejskich Dni Dziedzictwa.
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Obrazy do namysłu
\\ Kamil Hoffmann

P

o raz dwudziesty Fundacja Piękniejszego Świata zorganizowała w Skłudzewie Ogólnopolski Interdyscyplinarny Plener
Profesjonalistów Przestrzeń Przyrody. W tegorocznym plenerze
udział wzięli nauczyciele liceów plastycznych, instruktorzy oraz
wykładowcy kierunków artystycznych na uczelniach wyższych.
W odróżnieniu od wcześniejszych edycji, w roku 2021 twórcy spotkali się w podtoruńskim Skłudzewie na progu jesieni, a nie jak dotąd w sierpniu. Krótszy dzień, inne światło i nieco chłodniejsza aura
mogły w pewnym stopniu wpłynąć na charakter prac powstałych
w podczas pleneru. Z jednej strony, autorzy rzadziej bezpośrednio
odnosili się do przyrody jako inspiracji, ale równocześnie w wielu
pracach można odnaleźć specyficzny rodzaj melancholii, typowej dla
jesieni refleksji nad przemijaniem i upływem czasu.
Podczas wernisażu jednej z poprzednich wystaw poplenerowych
prof. Małgorzata Mizia z Krakowa stwierdziła, że pobyt w oddalonym
od miejskiego zgiełku Skłudzewie pozwala skupić myśli, dokładniej,
dogłębniej przeanalizować każdy temat, niekoniecznie związany
z przyrodą. W tym roku w Skłudzewie pokazała m.in. cykl czterech obrazów o wyraźnie pokrewnej formie, których wspólnym tematem zdaje się być refleksja nad nietrwałością słów. Z jednej strony
Kartki ze sztambucha pokazują powierzchowne, codzienne zapiski,
pod którymi dopiero po czasie można dostrzec ukryte kształty
i zjawiska, z drugiej natomiast są Zapomniane lektury – ich karty
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być może częściowo porządkują świat, czynią go bardziej zrozumiałym, lecz zarazem część tej rzeczywistości przesłaniają, nie
dopuszczając jej do głosu. Swego rodzaju kontrapunkt dla obu
obrazów stanowią malarskie refleksje nad dynamiką świata: Moc
grawitacji i Cztery strony. Bezpośrednie nawiązanie do krajobrazu –
być może Skłudzewa – pojawia się w obrazie Ten sam staw. Utrzymana
w chłodnej, niebieskiej tonacji kompozycja jest próbą uchwycenia
chwili tuż przed zmierzchem, gdy zachodzące słońce – albo
wschodzący księżyc – wytycza świetlistą ścieżkę w poprzek lekko
falującej wody. Tytuł obrazu podkreśla niezmienność miejsca,
w którym takie niepowtarzalne impresje można uchwycić. Pracę
można zatem odczytać jako zachętę do bardziej uważnego
przyglądania się otaczającemu nas światu, do zachwytu nad na pozór
doskonale nam znanymi zjawiskami i wydarzeniami. Wielokrotnie
wernisażom poplenerowych wystaw Przestrzeń Przyrody w Skłudzewie towarzyszyła muzyka. Do tej tradycji zdaje się nawiązywać
Małgorzata Mizia obrazem Skłudzewska rapsodia; na pierwszym
planie tej specyficznej martwej natury autorka umieszcza wiolonczelę,
w tle zaś odnaleźć można specyficzne powidoki charakterystycznego
kształtu instrumentu, które układają się rytmicznie niczym echo
i podobnie jak echo zdają się zanikać, blaknąć z każdym powtórzeniem.
Do muzyki nawiązała również Honorata Rębisz-Werszler w reliefie
Sonata skłudzewska opus I. Dynamiczną strukturę tworzą rytmicznie
ułożone cienkie rurki w kolorze czarnym i białym. Wszystkie elementy
przymocowane są do bejcowanej na czarno surowej deski, tworząc
wzór fali-sinusoidy. Praca intryguje zastosowanymi rozwiązaniami
formalnymi, a poprzez liczne nawiązania do muzyki (np. kolory klawiszy
fortepianowych: czerń i biel a także sam tytuł) buduje przestrzeń
wspólną pomiędzy sztukami wizualnymi i muzyką.
Nie w przyrodzie, ale w historii Pomorza – regionu otaczającego Skłudzewo – inspirację znalazł Eugenisuz Molski. Artysta stworzył tryptyk
interpretujący malarstwo sakralne – polichromie zdobiące kościoły
w Bierzgłowie, Chełmży i Chełmnie. Chociaż autor nie ucieka przed
sakralnym aspektem malarstwa zdobiącego średniowieczne kościoły

19

Małgorzata Mizia: Kartki ze sztambucha, olej/akryl na płótnie.
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Pomorza, pierwsze skojarzenie nasuwające się przy oglądaniu obrazów można ująć w opozycji: trwanie-przemijanie. Eugeniusz Molski
subtelnie akcentuje dostrzeżone przez siebie ubytki i zniszczenia.
Pokazuje je jednak w taki sposób, że miast szpecić „święte obrazy”,
zwraca uwagę na ich trwanie. Namalowane przez autora postaci
pokazane są wyłącznie z profilu, w sposób charakterystyczny dla
średniowiecza: bez perspektywy, niejako wtopione w tło. Ujmując
swoich bohaterów (lub bohaterki) w wyjątkowo ekspresyjny sposób,
nadaje im wyraz natchniony lub nawet ekstatyczny. Gwałtowność
rysunku też ma znaczenie. Kilkusetletnie freski z Chełmży, Chełmna
czy Bierzgłowa wyrażały przede wszystkim żarliwą wiarę i pełne
zaufanie do Boga. Dowodziły religijności mieszkańców Pomorza
– czy to rycerzy zakonnych, czy chłopów i mieszczan. Coraz gorszy
stan zabytkowych fresków można zestawić w tym kontekście ze
słabnącym współcześnie zaangażowaniem w życie chrześcijańskie.
Inaczej do symboliki religijnej odnosi się Marian Stępak. Artysta
ten w swojej praktyce twórczej często dokonuje upcyclingu zużytej
odzieży. Części garderoby uznane za niepotrzebne i wyrzucone jako
„szmaty” stają się tworzywem a także inspiracją dla jego artystycznych działań. Na zrealizowaną przez Mariana Stępaka instalację
Krzyż można spojrzeć z różnych perspektyw. Autor na dwa druciane
szkielety w kształcie prostokątów naciągnął dwie skarpety i ułożył
je w formę tytułowego krzyża. Wykorzystane w pracy części
garderoby nie są jednak przypadkowe: ich deseń zdaje się mieć
istotne znaczenie. Obie skarpety są czarne, ozdobione „pirackim”
wzorkiem, czyli rysunkiem czaszki ze skrzyżowanymi pod spodem
piszczelami. Oczywiście symbol ten wykorzystują nie tylko korsarze
na swoich banderach. Współcześnie jest przede wszystkim ostrzeżeniem przed śmiertelnym niebezpieczeństwem – pojawia
się przecież na opakowaniach substancji trujących. Dawniej
– w okresie baroku – związany był ściśle z ideą vanitas i w nieco
bardziej wystylizowanej formie ozdabiał nagrobki, epitafia i portrety
funeralne. Można zatem powiedzieć, że w ciągu czterech stuleci
symbol ten został w znacznej mierze zdegradowany, stając się albo
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informacyjnym piktogramem, albo elementem kultury popularnej.
Praca Krzyż jest w tym kontekście podwójnym upcyclingiem, ponieważ Marian Stępak nie tylko wykorzystał odpad, zużytą odzież
jako element dzieła sztuki, nadając mu tym samym nowe życie,
ale również podniósł zdegradowany symbol do rangi, którą pełnił
przed wiekami. Z drugiej strony trudno wyabstrahować Krzyż
od współczesnych konotacji, gdyż podstawą dla zdobionych
vanitalnym deseniem ramion jest trzeci obiekt – biała, poplamiona
czerwienią skarpeta. Kolor w oczywisty sposób przywołuje krew.
Ten wieloznaczny symbol każdy może rozumieć inaczej, ale zasadne
wydaje się odczytywanie instalacji w kontekście metafizycznym,
jako elementu należącego do przestrzeni sacrum.
Cykl czterech poruszających form plastycznych pod wspólnym tytułem In memoriam przedstawił Leszek Warmbier. Realizując
swój zamysł, autor posłużył się specyficznym materiałem – fragmentami skóry (m.in. cholewkami butów, paskami, ścinkami
skórzanych toreb). W doniesieniach z badań archeologicznych na
stanowiskach sprzed kilkuset lat często podkreślana jest trwałość garbowanej skóry. Spośród wszystkich materiałów organicznych
wydaje się najmniej poddawać upływowi czasu. Być może właśnie
ta cecha skłoniła Leszka Warmbiera do wykonania prac z cyklu
In memoriam ze skóry. Autor upamiętnia przyjaciół, którzy odeszli,
księdza Jerzego Popiełuszkę, ofiary mordu katyńskiego z 1940 roku
i katastrofy smoleńskiej z 2010. Cztery artystyczne epitafia
w sposób niezwykle sugestywny przywołują osoby i wydarzenia,
jak można przypuszczać, w szczególny sposób bliskie autorowi.
Prosta forma asamblaży nakazuje myśleć o śmierci w sposób surowy, pozbawiony emfazy; akceptować ją i przyjmować. Nie
epatować żałobną aurą, nie wylewać morza łez. Trwałość tworzywa i tytuł cyklu jednoznacznie sugerują oglądającym, że pomimo różnych przekonań w kwestiach eschatologicznych, ludzie
zawsze pamiętają o zmarłych. Jeśli wierzyć paleoantropologom,
pamięć ta jest kultywowana pod każdą szerokością geograficzną
od setek tysięcy lat.
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Eugeniusz Molski: Fresk I – Bierzgłowo, akryl na płótnie.
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Marian Stępak, Krzyż, technika własna.
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Wśród osób, którym Leszek Warmbier zadedykował In memoriam Przyjaciół jest zapewne Elżbieta John-Józefowicz, zmarła
8 kwietnia 2021 r. artystka z Grudziądza. Ponieważ wielokrotnie
uczestniczyła w skłudzewskich plenerach Przestrzeń Przyrody,
organizatorzy docenili ją, włączając ostatnie zrealizowane przez nią
prace do wystawy poplenerowej. Przedstawiające skomplikowane
abstrakcyjne struktury, rysunki pobudzają wyobraźnię. Być może
odnieść je można do drzew, być może do zupełnie innych „przestrzeni przyrody”… Chociaż nie są pozbawione dynamiki, raczej
uspokajają i koją. Forma, którą Elżbieta John-Józefowicz zaproponowała w swoich ostatnich pracach (rysunki są datowane na 2020
i 2021 rok) poprzez swoją pełną pogody ducha witalność kierują
myśli oglądających ku jasnym stronom rzeczywistości. Tym trudniej się przez to pogodzić się z faktem, że ich autorka już odeszła.
W wielu poprzednich edycjach pleneru Przestrzeń Przyrody
uczestniczyli prof. Grażyna Borowik i prof. Alexzander Pieniek
z Krakowa. Ponieważ obowiązki zawodowe uniemożliwiły im udział w tegorocznym plenerze, dostarczyli na wystawę prace
zrealizowane wcześniej. Spoglądając na łączącą malarstwo i techniki
reprograficzne pracę Pomiędzy Grażyny Borowik, w pierwszej
chwili dostrzegamy tylko okna. Przyglądając się dokładniej,
konstatujemy, że przez owe okna nie można zajrzeć do środka,
nie można też wyjrzeć na zewnątrz. Fasada, w którą zostały
wmurowane jest tylko kolejną warstwą w formie plastycznej.
Z kolei Alexzander Pieniek pokazał Tryptyk – cykl miniaturowych
(10x10 cm) abstrakcji, które łączy niezwykle ekspresyjna paleta
kolorów i wielowarstwowa kompozycja.
Inny tryptyk, równie niewielkich rozmiarów prace, nadesłał
na wystawę Andrzej Szewczyk z Bochni. Na Cykl jesienny składają
się trzy kompozycje zatytułowane Złoty czas. Tytułowe złoto
odnosić się może do wrześniowej odsłony skłudzewskiego parku.
Uczestniczką „zdalną” była również Monika Kamińska z Nysy.
Jej Skomplikowane zjawisko – podzielony na segmenty świat
to zestaw dwunastu obrazów, które złączone razem tworzą
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swego rodzaju opowieść o współczesności. Za sprawą internetu
dowiadujemy się coraz więcej, lecz docierające informacje są często
niekompletne; zestawiając je, budujemy chaotyczną mozaikę, która
bardziej odwołuje się do emocji niż do wiedzy i rozumu. Właśnie
taką mozaikę zrekonstruowała w artystycznej formie Monika
Kamińska. Każdy z dwunastu obrazków jest inny: niektóre
bliskie są abstrakcji, inne malarstwu figuratywnemu, jeszcze inne
ekspresjonizmowi abstrakcyjnemu. Jak można przypuszczać, układ
poszczególnych kwadratów nie musi być stały. Odwołując się do
wyobraźni, można je zamieniać miejscami, uzyskując ogromną (12!)
liczbę unikalnych wersji. Tytułowy Podzielony na segmenty świat
może też odnosić się do niemożności wzajemnego porozumienia
między ludźmi, do skrajnie zindywidualizowanych postaw, skupienia
wyłącznie na swoich problemach i mówienia tylko sobie.
Od wielu lat uczestniczką kolejnych edycji Interdyscyplinarnego
Pleneru Profesjonalistów Przestrzeń Przyrody jest Anna Kola, której
cała twórczość na różne sposoby wiąże się ze światłem: z jednej
strony jest cenioną fotografką, wykładowczynią w pracowni fotografii na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, z drugiej natomiast
realizuje instalacje ze szkła, które topi, formując nie tylko jego
kształt, ale też fakturę. Na wystawie poplenerowej w Skłudzewie
prezentowane były jej Formy naturalne: realizacje ze stopionego
szkła, którym autorka nadała kształt płaskiego kielicha, kojarzącego
się z gigantycznym kwiatem albo kapeluszem osobliwego grzyba.
Część Form naturalnych została zaprezentowana w naturze – na
trawniku przed siedzibą Fundacji Piękniejszego Świata. Otaczająca
szklane obiekty przyroda stworzyła całkiem nowy, wydaje się, że
bardziej adekwatny kontekst dla prac Anny Koli, ale też odwracając
tę relację, można powiedzieć, iż ingerencja w „przestrzeń przyrody”
w przypadku tej realizacji zachęca do zatrzymania się i kontemplowania piękna natury. Załamujące się w szklanych strukturach
promienie słoneczne i odbite od powierzchni świetlne refleksy
poszerzają bowiem pole percepcji niezliczonych odcieni otaczającej
zieleni.
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Leszek Warmbier: In memorian Przyjaciół, asamblaż.
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Rafał Werszler, Głębia dźwięku, technika własna, karton.

W bardzo wyrazisty sposób przyroda inspiruje też Macieja
Józefowicza z Grudziądza. Autor pokazał kilka grafik nawiązujących
do skomplikowanych kształtów splątanych korzeni, nieregularnych
form kamieni. Takie też tytuły nadał poszczególnym pracom:
Gałęzie, Korzenie III, Korzeń i kamienie. Zaplątane linie i przenikające

28

się płaszczyzny nasuwają niepokojące skojarzenia z pochłaniającą
wszystko, oplatającą matnią. Posępne wrażenie potęguje kolorystyka
prac – większość odbitek Maciej Józefowicz wykonał w odcieniach
zbliżonych do sepii.
W odmienny sposób krajobraz interpretuje Klara Stolp z Grudziądza. Na wystawie w Skłudzewie prezentowane były dwa rysunki
tuszem, które w wysublimowanej, delikatnej formie pokazują różne
warstwy lasu. Wcale nie chodzi tu jednak o warstwy w sensie
przyrodniczym (ściółka, krzewy i drzewa…). Autorka dotyka metafizyki
lasu, pokazuje kolejne etapy wtajemniczenia w jego duchowy
wymiar. Na początku las jest tylko miejscem wytchnienia, następnie
staje się miejscem, w którym człowiek znajduje ciszę, kolejny
etap to spostrzeżenie, że las jest w pewnym sensie organizmem
żywym, w którym następuje zamieranie po to, aby zaraz możliwe
stało się odrodzenie kolejnych roślin. Tę wiecznotrwałość lasu
autorka podkreśla zabiegiem metaplastycznym, niejako „kadrując”
fragment pejzażu, umieszczając go w umownej ramie, która
mogłaby być samodzielną kompozycją. Klara Stolp pokazała
też utrzymany w optymistycznej tonacji obraz Pranie. Kilkanaście
białych plam, z których żadna nie jest tak naprawdę biała, tworzy
harmonijną i statyczną kompozycję. Ręczniki i prześcieradła wiszą
na kolejnych, coraz bardziej oddalonych, sznurach; są pokazane
w perspektywie sugerującej nieskończoność, ponieważ tłem jest
kojący błękit nieba. Całość tworzy nierzeczywistą, hipnotyzującą
i wręcz oniryczną wizję.
Wrocławianin, Rafał Werszler w szczególny sposób w swoich
pracach posługuje się fakturą i teksturą. Relief Głębia dźwięku i obraz
Głębia spojrzenia kreują dwie jakości plastyczne. Przestrzenna forma
Głębi dźwięku w formie niemal namacalnej oddaje struktury akustyczne. Zdobiony bogatą, złoconą ornamentyką obraz Głębia
spojrzenia formalnie jest portretem, lecz twarz modelki przesłaniają
arabeskowe kształty. Taki zabieg artystyczny uświadamia nam, jak
często zamiast na człowieka patrzymy na zdobiące go powierzchowne
atrybuty albo negatywne etykiety.
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Chociaż Danuta Sowińska-Warmbier nieprzerwanie od trzydziestu lat na co dzień obcuje ze skłudzewskim krajobrazem, w każdej
pracy zdaje się ów pejzaż odkrywać na nowo. Posługując się subtelną techniką, tworzy impresje zatrzymujące nastrój chwili. Abstrakcyjne
formy wyglądają jakby oddychały – sprawiają wrażenie przepełnionych
życiodajnym powietrzem „przestrzeni przyrody”.
Odmienną praktykę twórczą przyjmuje również mieszkająca
w Skłudzewie Katarzyna Warmbier. Jej prace – malowane „pod”
szkłem akryle – nieodparcie kojarzą się z witrażami Stanisława
Wyspiańskiego: delikatne i subtelne amorficzne plamy prawie się
przenikają, pomimo czarnych obramowań, tworzą dynamiczne sploty,
by zaraz obok stworzyć uspokojoną, uporządkowaną strukturę barwną. Zastosowana technika wykorzystuje niektóre elementy malarstwa
na szkle. Jednak oglądając obraz niejako „od spodu”, mamy do
czynienia z zupełnie innym efektem, gdyż gładka, błyszcząca tafla
nadaje barwnym plamom wymiar nie tyle malarski, ile raczej bliski
mozaikom czy witrażom właśnie.
Stałą rezydentką Skłudzewa jest również dziewięcioletnia Natalka
Warmbier. Z dziecięcą szczerością i radością tworzenia namalowała
intrygujący zestawieniami barw abstrakcyjny obrazek, który domyka
tegoroczną wystawę poplenerową Przestrzeń Przyrody.
Wystawa poplenerowa Dwudziestego Ogólnopolskiego Pleneru
Profesjonalistów Przestrzeń Przyrody była wyjątkowo spójna. Być
może bardziej jesienny niż letni termin, w którym tym razem przyszło
tworzyć artystom, skłonił ich do nadania obrazom lekko melancholijnej tonacji. Być może sprawiła to pamięć o przyjaciołach, którzy
odeszli, a uczestniczyli w spotkaniach przed laty. Jesienna aura,
odwołania do motywów vanitalnych i świadomość przemijania,
upływu czasu przewijały się w twórczości prawie wszystkich
autorów. Mimo to wystawa emanuje optymizmem, gdyż autorzy
i autorki wypowiadają się szczerze i z radością, nie szukają
taniego poklasku, ale oczekują od widzów namysłu i chwili refleksji.
Wydaje się, że ów cel został osiągnięty i nikt po obejrzeniu prac
nie pozostał obojętny.
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Kolorowe jak Morze Czarne
\\ Jerzy Rochowiak

W

Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu na
wystawie Kolorowe jak Morze Czarne w sierpniu i we wrześniu były pokazywane prace malarskie, rysunki i grafiki
młodych plastyków z Bułgarii, Gruzji, Rosji, Rumunii, Turcji i Ukrainy.
Na eksponowanych pracach widać było jasnoniebieskie niebo,
błękitną wodę, żółte słońce, pomalowane jasnymi kolorami łodzie,
statki, zabudowania na nabrzeżu, żaglowce powoli przemierzające
morską przestrzeń. Na plaży ludzie się opalają, grają w piłkę, spacerują.
Pływają przy brzegu. Bohaterami wielu prac są płetwonurkowie
penetrujący barwny świat podwodny. Oglądają rośliny, ryby, które
pływają pojedynczo i w ławicach, skorupiaki, delfiny, kraby, mięczaki…
Ryby drapieżne polują na mniejsze…
Nie zawsze jednak świeci słońce i jest pogodnie. Czasem wieje
silny wiatr, zrywa się burza, utrzymuje się sztorm. Wtedy chmury na
niebie stają się sinoczarne, woda ciemnoniebieska. Żaglowce zmagają
się z wichrem i falami.
Tematami czarno-białych grafik i rysunków często było morze
wzburzone, ale też młodzi autorzy, towarzysząc płetwonurkom,
penetrowali morskie głębiny.
Pośród eksponowanych obrazów były ilustracje baśni, fantastycznych opowieści. Pojawiały się tajemnicze postacie, wodne stwory…
Młodzi plastycy pokazali urodę i urok Morza Czarnego. Pokazali
również morski żywioł. Na ich obrazach, rysunkach i grafikach morze
jest i kolorowe, i ciemne, czasem czarne.
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Pozdrowienia z Kosmosu
\\ Jerzy Rochowiak

Z

okazji Roku Stanisława Lema we wrześniu i październiku
w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu była prezentowana wystawa Pozdrowienia z Kosmosu.
Młodzi plastycy wyprawili się w przestrzeń międzygwiezdną, by przeżywać niezwykłe przygody. Bohaterami eksponowanych prac są astronauci. W kosmicznych kombinezonach badają planety oddalone
od Ziemi. Wyszli ze swych pojazdów na ich powierzchnie, uruchamiają
łaziki, które będą penetrowały niezbadane jeszcze obszary. Z uwagą
przyglądają im się dzieci. Co ciekawe, niektóre w skafandrach
kosmonautów same lecą poza ziemską atmosferę, stają pośród kraterów
i wzgórz…
Kosmiczni wędrowcy spotykają przedstawicieli pozaziemskich
cywilizacji. Różnią się oni od ludzi przede wszystkim czułkami wyrastającymi z głów. Kosmonauci po opuszczeniu rakiet znaleźli
się w stanie nieważkości, unoszą się, oddalają od swych pojazdów.
Młodzi artyści pokazują różnorakie statki i promy kosmiczne,
rakiety, międzyplanetarne satelity. Kosmiczne pojazdy są gotowe
do wyprawy w daleką przestrzeń, przemierzają galaktykę, krążą…
Przestrzeń kosmiczna, którą przedstawiają młodzi artyści jest
niezmierzona. To rozmaite ciała niebieskie i ich trajektorie, planety,
gwiazdy, komety… Z Kosmosem zostały skojarzone samochody
z napędem rakietowym lecące nad wieżowcami.
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Większość eksponowanych prac została zainspirowana filmami
dokumentalnymi pokazującymi podróże w Kosmos, filmami
z gatunku science-fiction, opisami literackimi z utworów fantastycznonaukowych. Ale znalazły się na wystawie również fantazje na tematy kosmiczne. Przestrzeń kosmiczna bywa ciemna, często
ciemnoniebieska, ale i kolorowa, jasna.
Każdy z młodych autorów dzieli się wyobrażeniem tego, co jest
nad nami i marzeniami, by przezwyciężyć siły grawitacji i powędrować poza granice spojrzeń i granice wiedzy. Każdy pokazuje
swoją ciekawość i odwagę. Wydaje się, że nic by go nie powstrzymało, gdyby mógł przeżyć kosmiczną przygodę.
Zadbaliśmy o to – napisali organizatorzy – aby prezentowane
na naszej wystawie prace cechowała różnorodność, zarówno pod
względem użytych technik, jak i rodzajów przedstawianych scen.
W dużej części są to realizacje malarskie, rysunki wykonane
kredkami czy pisakami. Nie brakuje też przykładów grafiki – wklęsłodruków i wypukłodruków.
Wystawa nawiązuje nie tylko do twórczości autora Solaris,
do badań kosmicznych i fantastyki naukowej, ale i do eksponowanej
w lutym i marcu wystawy Kopernikowi na urodziny.
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Monotypia

\\ Jerzy Rochowiak

O

statnią wystawą eksponowaną w Galerii i Ośrodku
Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu przed pokonkursową wystawą Międzynarodowego Biennale Grafiki
Dzieci i Młodzieży była Monotypia, czyli technika jednej odbitki.
Jak za Słownikiem terminologicznym sztuk pięknych objaśniają
organizatorzy, jest to artystyczna technika graficzna, należąca do
druku płaskiego, wyróżniająca się tym, że pozwala na uzyskanie tylko
jednej odbitki. (…) Na płycie metalowej lub szklanej wykonuje się
rysunek farbami olejnymi lub drukarskimi i odbija się ręcznie lub w prasie
na papierze (…).
Pokazywane monotypie były zróżnicowane tematycznie. Najczęściej ich autorzy przedstawiają interakcje: współbycie, współdziałanie lub zmagania ludzi z ludźmi, ludzi ze zwierzętami. Są to sceny
z placu budowy gdzieś w zaśnieżonych górach, walk sportowców
na arenie, pracy rzemieślników, zajęć domowych… Często młodzi
plastycy portretują ludzi i zwierzęta, pojedynczo lub w grupach.
Portretowani wyrażają obojętność, radość, gniew, złość… Na wystawie
liczne były przedstawienia natury i architektury, przedmiotów…
Ze zbiorów placówki do prezentacji zostało wybranych ponad
sto monotypii obrazujących zróżnicowanie efektów plastycznych
w technice jednej odbitki. Znalazły się tu prace monochromatyczne
i barwne, bliskie rysunkowi i grafice oraz malarskie. W każdej
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odbitce prócz tego, co autor ukształtował farbami na płycie jest coś
jeszcze, coś, co się pojawiło, kiedy z powierzchnią pokrytą farbą zetknął
się papier…
W okresie pandemii niektóre wystawy w Galerii i Ośrodku
Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu były pokazywane wyłącznie
w wersji elektronicznej. Zdigitalizowane prace malarskie, rysunki
i grafiki dawały wyobrażenie oryginałów. Oczywiście, w pikselach
niknęły subtelności dzieł młodych twórców, jednak gdy oglądanie
wystaw w salach ekspozycyjnych było niemożliwe, taka forma prezentacji pozwalała na zbliżenie się do plastyki najmłodszych. Wydaje
się jednak, że Monotypia mogła być pokazana jedynie w formie
ekspozycji odbitek, choćby dlatego, że na ekranie komputera trudno
by było zobaczyć głębię czerni w monochromatycznych
monotypiach.
Wystawa gruntownie zapoznawała z techniką jednej odbitki
– niepowtarzalną, ujmującą efektami plastycznymi trudnymi lub
wręcz niemożliwymi do uzyskania w inny sposób. Tę niepowtarzalność trudno by było uchwycić, oglądając na ekranie
monotypie eksponowane w toruńskiej Galerii.
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O gotyckich zamkach
\\ Jerzy Rochowiak

W

Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy 18 września tego roku podczas spotkania Z zabytkiem w tle, wśród zamków i miejsc
chmielem pachnących zorganizowanego w ramach Europejskich
Dni Dziedzictwa 2021 miała premierę książka Szlakiem architektury
militarnej. Zamki gotyckie. Opublikowało ją bydgoskie Centrum
w serii Kierunek kujawsko-pomorskie. Jej autorem jest Lech
Łbik. Przedstawia dwadzieścia siedem średniowiecznych
warowni, wśród nich jedenaście polskich: w Bobrownikach,
Kruszwicy, Łabiszynie, Orlu, Pakości, Raciążku, Radzikach
Dużych, Szubinie, Toruniu-Dybowie, Wenecji i Złotorii oraz
szesnaście krzyżackich: w Brodnicy, Chełmnie, GolubiuDobrzyniu, Grudziądzu, Kowalewie Pomorskim, Lipienku, Nowem,
Nowym Jasińcu, Papowie Biskupim, Pokrzywnie, Radzyniu
Chełmińskim, Rogóźnie-Zamku, Świeciu, Toruniu, Wąbrzeźnie
i Zamku Bierzgłowskim. Pośród zamków polskich można
wyróżnić państwowe: królewskie i książęce oraz prywatne:
rycerskie i biskupie. Lech Łbik pisze, że zamki można podzielić
na miejskie i wiejskie, mające obwód regularny: kwadratowy
i prostokątny oraz nieregularny: wieloboczny. Wśród warowni
są wieżowe i bezwieżowe. Autor dodaje, że zamki krzyżackie
posiadały przedzamcza, jedno lub dwa, otoczone własnymi
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murami; przedzamcza zamków polskich otaczały drewniane
palisady.
Lech Łbik zaznacza: uwzględniam wyłącznie te zamki
i obronne dwory, które istnieją od wieków jako obiekty kubaturowe
(w całości lub w części) lub w postaci w miarę czytelnej w terenie
ruiny, pomijam zaś te, które znikły z powierzchni ziemi albo
przetrwały w formie szczątkowo zachowanych reliktów. Jak się
okazuje, liczba zamków niezachowanych lub zachowanych
szczątkowo przewyższa liczbę tych, których pozostałości możemy
oglądać.
We Wprowadzeniu autor wyjaśnia, że pierwsze zamki na ziemiach polskich stawiano w XII wieku, pierwotnie w obwodach
drewniano-ziemnych wałów warownych grodów, stopniowo
zastępowanych kamiennymi lub ceglanymi murami obronnymi.
Wznoszono je pośrodku posiadłości ziemskich, w ośrodkach
władzy lub przy szlakach handlowych – komunikacyjnych.
Służyły odpieraniu ataków wroga: mury obronne, wieże i baszty
wynosiły obrońców wysoko ponad atakującego dołem wroga,
obrzucanego kamieniami, a ostrzeliwanego z łuków lub bełtami
kusz. Co więcej, bliski dostęp pod mury zamkowe utrudniały dookolne fosy, wypełnione wodą na nizinach bądź suche
w przypadku warowni położonych na wzniesieniach. Pod koniec
XIV wieku obronę utrudniały ataki artyleryjskie: pociski rozbijały
mury. W następnym stuleciu wysokie wieże zastępowano
niższymi, umożliwiającymi ostrzeliwanie nieprzyjaciela z broni
palnej. Jak wskazuje autor, dwie takie wieże można oglądać
w zamku brodnickim, fundamenty czterech w weneckim.
To, co do naszych czasów przetrwało ze średniowiecza –
pisze Lech Łbik – niewiele na ogół mówi o dawnej architekturze
militarno-rezydencjalnej, albowiem nasze oczy oglądają najczęściej zrujnowane pozostałości dawnych, mniej lub bardziej
okazałych warowni. Najlepiej zachowały się dwa obiekty
pokrzyżackie: gotycko-renesansowy zamek w Golubiu- Dobrzyniu,
zawdzięczający swój obecny wygląd odbudowie z lat 1953-2005,
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oraz zamek w Zamku Bierzgłowskim, odbudowany dość dowolnie
w formach neogotyckich w latach 1860-1911 i 1933-1936. Autor
zwraca uwagę, że obszar województwa kujawsko-pomorskiego
od XIII do XV wieku był pograniczem polsko-krzyżackim, co
wpływało na usytuowanie i charakter budowanych zamków.
Lech Łbik omawia każdy zamek, zarazem szczegółowo
i zwięźle, z dbałością o precyzję opisu. Krótko określa czas
i kontekst historyczny wznoszenia budowli. Opis zawiera
informacje o całości warowni, poszczególnych obiektach, które
ją tworzyły, ich funkcjach, a także o życiu w średniowiecznej warowni. Oczywiście, przedstawia dzieje każdej twierdzy.
A zatem przewodnik Śladem architektury militarnej. Zamki
gotyckie składa się z dwudziestu siedmiu zwięzłych monografii, tak napisanych, że książkę czyta się jak zajmującą
opowieść o wiekach średnich i ich dziedzictwie. Można
skonstatować, że każdy zamek w naszym regionie był inny
i inne były jego losy.
Nawet ktoś, kto zwiedzał pozostałości średniowiecznych
twierdz może podczas lektury się zdumiewać; na przykład wzniesienie, na którym Krzyżacy zbudowali zamek w Pokrzywnie
nazywano Wzgórzem Aniołów ze względu na pobożność
zajmujących go zakonników. To przeczy ich wizerunkowi
ukazanemu w książce Henryka Sienkiewicza i filmie Aleksandra
Forda.
Dopełnieniem opisów są liczne fotografie. Ich autorami są
Lech Łbik, Joanna Ługiewicz-Łbik, Łukasz Reszczyński, Beata
Siekierska, Agnieszka Wysocka oraz Wojciech Woźniak, którego
fotogramy eksponowane w Salonie Hoffmann towarzyszyły
premierze książki.
Wojciech Woźniak pokazuje pozostałości zamków – m.in.
w Nowym Jasińcu, Raciążku, Świeciu, Toruniu-Dybowie,
Wenecji – tak, że można sobie wyobrażać jak były potężne.
Choć możemy jedynie się domyślać ich okazałości, to zachowane mury są świadectwem mistrzostwa średniowiecznych
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budowniczych i sztuki wojennej ówczesnego rycerstwa.
Fotografując zamki, Wojciech Woźniak wydobywa je z krajobrazu,
zarazem unaocznia ich malowniczość. Te fotografie ruin
średniowiecznych zamczysk kojarzą się ze widokami starożytnych budowli i założeń architektonicznych. Zdają się przypowieścią na temat dziejów…
Zdjęcia zamieszczone w książce pokazują nie tylko stan
omawianych zamków, ich architekturę, ale i urodę. Budowniczowie dbali bowiem nie tylko o funkcje obronne i gospodarcze
warowni, ale i estetykę murów i wnętrz, na przykład stosowali
różnobarwne cegły, wyposażali budowle w detale, które je zdobiły
– i miały znaczenie symboliczne.
Zamki służyły obronie i niełatwo było je zdobyć. By odpierać
ataki wroga, załoga zamku musiała być należycie uzbrojona,
zaopatrzona w pożywienie, wodę… Warownie były więc tak
wyposażone i tak funkcjonowały w czasie pokoju, by tygodniami, miesiącami były samowystarczalne podczas oblężeń.
W obrębie ich murów i w przedzamczach mieszkali rzemieślnicy,
ludzie różnorakich profesji: zamki były miejscami pracy niemałych
rzesz ludzi. Jako odrębne miasto w aglomeracji można określić
zamek krzyżacki w Toruniu. Na początku lutego 1554 roku
opanowali go – przejęli od Krzyżaków – i śpiesznie zburzyli
toruńscy mieszczanie.
Dzieje gotyckich zamków, wznoszonych od XIII do XV wieku,
są
niezmiernie
zajmujące.
Warownie
były
budowane,
rozbudowywane, zagospodarowywane, oblegane, niekiedy
zdobywane, niszczone – i nie zawsze odbudowywane.
Opuszczone, niszczały… Od XVI wieku traciły znaczenie
obronne…
Lektura przewodnika Szlakiem architektury militarnej. Zamki
gotyckie i zapoznaje z historią średniowiecznych budowli
obronnych, i ożywia wyobraźnię. Zamieszczona w książce
obszerna bibliografia umożliwia pogłębienie wiedzy o średniowiecznym budownictwie militarnym.
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Każda z dwudziestu siedmiu omówionych budowli została
zaznaczona na mapie województwa. Trudno by opracowywać
szlaki zwiedzania, nietrudno dojechać do poszczególnych
obiektów. Należy jednak
uwzględnić,
że
niektóre
warownie widać z daleka,
inne są wkomponowane
w
miejską
zabudowę,
ale są i trudno dostępne,
jak porosłe mchem ruiny
zamku w Orlu: wiosną
i latem skrywa je bujna
roślinność.
Przewodnik Szlakiem architektury
militarnej.
Zamki
gotyckie
jest
szóstym
opracowaniem ukazującym
kulturowe dziedzictwo naszego regionu opublikowanym
przez
KujawskoPomorskie Centrum Kultury
w Bydgoszczy; w roku
2016 ukazała się książka
Madonny i Piety. Szlakiem
gotyckich figur, w roku 2017
Dwory i Pałace. Szlakiem
rezydencji wiejskich, w roku
2018 Szlakiem miejsc pamięci. Przełomowe lata 19181920 i w roku 2019 Szlakiem
architektury drewnianej. Świątyie, w roku 2020 Szlakiem
wyjątkowych miejsc. Pomniki
historii.
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w Wojewódzkim Ośrodku
Animacji Kultury w Toruniu

Warsztaty
Warsztaty Budowanie zespołu i praca z grupą (nie tylko teatralną);
6-7 listopada
Droga do zaufania
Integracja grupy i wzajemne zaufanie wszystkich jej członków są
nieodzowne w budowaniu amatorskiego zespołu teatralnego. Elementy te mają szczególne znacznie w przypadku zespołów dziecięcych i młodzieżowych. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
w Toruniu organizuje w dniach 6-7 listopada warsztaty Budowanie
zespołu i praca z grupą (nie tylko teatralną), które poprowadzi Agnieszka
Zakrzewska. Adresatami szkolenia są zarówno instruktorzy i animatorzy kultury, jak i wszystkie osoby pracujące z grupą: nauczyciele,
wychowawcy świetlic środowiskowych, liderzy grup i zespołów
teatralnych oraz wszystkie osoby zainteresowane teatrem: dorośli
oraz młodzież powyżej 16 roku życia.
Zapraszam do udziału w warsztatach rozwijających umiejętności
trenerskie – zachęca Agnieszka Zakrzewska. – Jeśli zdecydujesz się na
udział, nastaw się na doświadczanie – wchodzenie w przykładowe
ćwiczenia i zadania mające na celu integrację zespołu, rozpoczęcie
procesu grupowego. Uczestnicy warsztatów nauczą się korzystać
z różnych środków, m.in.: rekwizytów, materiałów do kolorowania
i rysowania czy zabaw w grupie. Prowadząca podzieli się swoim
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doświadczeniem w korzystaniu z wyjątkowo skutecznej metody Team
buildingu, omówi kolejne moduły: wprowadzenie w budowanie zespołu
oraz ćwiczenia, zabawy i zadania integrujące.
Zajęcia prowadzi Agnieszka Zakrzewska – pedagożka teatru,
animatorka kultury, trenerka. Specjalistka ds. teatru w Wojewódzkim
Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu. Jurorka 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. Jest autorką
i koordynatorką licznych przedsięwzięć teatralnych i wydarzeń
kulturalnych. Realizuje działania wspierające lokalne społeczności.
Prowadząc warsztaty pedagogiczno-teatralne, 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, informacje dot. zgłoszeń na www.woak.torun.pl

Warsztaty Magia głosu – twój dźwiękowy wizerunek; 20 listopada
Głos świadomy – narzędziem twórczym
Jak świadomie budować swój dźwiękowy wizerunek? Jak nie męczyć
się śpiewając lub mówiąc? Odpowiedzi zarówno na to pytanie, jak
i na inne związane z prawidłowym korzystaniem z głosu jako narzędzia pracy poznać można będzie podczas warsztatów Magia głosu –
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twój dźwiękowy wizerunek, które w Wojewódzkim Ośrodku Animacji
Kultury w Toruniu w sobotę 20 listopada 2021 r. poprowadzi Erwin
Regosz.
W warsztatach uczestniczyć mogą wszyscy, którzy z racji wykonywanego zawodu kształtują wzorce dźwiękowego funkcjonowania
w swoim otoczeniu: urzędnicy, nauczyciele, rzecznicy prasowi czy
instruktorzy domów kultury. Program warsztatów obejmuje ćwiczenia,
które pomogą uczestnikom zrozumieć psychologiczne i fizjologiczne
zasady prawidłowego korzystania z głosu jako narzędzia pracy: wzorce
oddechowe, artykulacyjne i mimiczne, ćwiczenia dykcyjne, ćwiczenia
oddechowe, ćwiczenia poprawiające siłę i wyrazistość mowy, ćwiczenia
w swobodnej lub ukierunkowanej interpretacji tekstu. Poza tym
uczestnicy dowiedzą się jak radzić sobie z tremą, jak pokonywać bloki
i zahamowania oraz jak mówić bez zmęczenia poprawnie stosując
średnicę własnego głosu.
Zajęcia poprowadzi Erwin Regosz – muzyk, wokalista, kompozytor
i autor tekstów, nauczyciel emisji głosu, główny specjalista do spraw
muzyki WOAK. Zajmuje się pracą artystyczną i pedagogiczną. Jako
nauczyciel emisji głosu współpracował m.in. z Elżbietą Zapendowską,
Grażyną Łobaszewską, Ewą Kossak. Uczestnik wielu krajowych
i międzynarodowych warsztatów i kursów związanych z emisją
głosu i muzyką ciała. Juror Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
Cena 80 zł, zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są do 12 listopada
2021 r. Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność
zgłoszeń.

Od słowa do dźwięku. Warsztaty tworzenia słuchowisk;
26-28 listopada
Ku innowacjom w edukacji
Realizacja słuchowiska to innowacyjna metoda pracy z grupą, gdyż
skłania do kreatywnego wykorzystania nowych technologii. Może być
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na przykład inspirującym sposobem na zaciekawienie lekturą szkolną
albo alternatywą dla prezentacji graficznej.
Zapraszamy nauczycieli, instruktorów i animatorów kultury,
bibliotekarzy oraz wszystkie osoby zainteresowane tworzeniem
słuchowisk, reportaży czy podcastów na warsztaty, które są
doskonałym wprowadzeniem w tajniki dźwiękowego medium.
Warsztaty Od słowa do dźwięku w dniach 26-28 listopada w
Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu poprowadzą:
Agnieszka Zakrzewska i Grzegorz Kaźmierski.
Warsztaty podzielone są na trzy bloki. W pierwszej części Grzegorz
Kaźmierski omówi techniczne aspekty realizacji nagrań i obróbki materiałów audio. Uczestnicy dowiedzą się, jak skonfigurować sprzęt i oprogramowanie, poznają zasady pracy z mikrofonem oraz nauczą się wykorzystywać smartfony do nagrywania dźwięku. Druga część warsztatów
poświęcona jest zagadnieniom emisji głosu, twórczej interpretacji tekstu
oraz udźwiękowieniu realizowanych słuchowisk. Uczestnicy nauczą się
też pisać scenariusze słuchowisk. W ostatniej części uczestnicy wspólnie
zrealizują słuchowisko w oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności. Pod
kierunkiem prowadzącego nauczą się wykorzystywać darmowe oprogramowanie do obróbki dźwięku, zgłębiając tajniki postprodukcji.
Warsztaty poprowadzą:
• Agnieszka Zakrzewska – pedagożka teatru, animatorka kultury,
trenerka. Specjalistka ds. teatru w WOAK Toruń. Jurorka konkursów
recytatorskich i przeglądów teatralnych. 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.
• Grzegorz Kaźmierski – muzyk oraz realizator dźwięku, animator
kultury, teatrolog i filmoznawca. Specjalista ds. interdyscyplinarnych przedsięwzięć kulturalnych w Wojewódzkim Ośrodku Animacji
Kultury w Toruniu. Absolwent teatrologii i filmoznawstwa na UKW
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w Bydgoszczy oraz filmoznawstwa i animacji kultury na UMK w Toruniu.
Założyciel improwizacyjnego projektu muzyczno-poetyckiego 3.Piętro
oraz duetu instrumentalnego Mlecze. W 2019 roku ukazał się jego
solowy album Improv. Jako przewodniczący Studenckiego Koła
Teatrologicznego UMK współpracował z Teatrem im. W. Horzycy
w Toruniu, Teatrem Baj Pomorski oraz klubem Od Nowa. Koordynator
projektów kulturalnych wystawianych w ramach Festiwalu Nauki
i Sztuki w Toruniu. Autor wideoklipów oraz miniatur filmowych.
Kolejne warsztaty i szkolenia:
11-12 grudnia 2021 r. – Muzykoterapia, zajęcia prowadzą: dr Lucyna
Matuszak i Erwin Regosz, cena 150 zł, termin zgłoszeń: 3 grudnia
2021 r.

Konkursy
KATAR Film – projekcje finałowe; 19 listopada
Najciekawsze filmy z regionu
Od dziesięciu lat twórcy kina amatorskiego z całego województwa spotykają się w jednym z toruńskich kin studyjnych
podczas Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu
w dziedzinie filmu. Pandemia uniemożliwiła co prawda takie spotkanie w ubiegłym roku i KATAR został przeniesiony do przestrzeni
wirtualnej, ale jesienią 2021 roku Konfrontacje ponownie odbędą się
w formule sprzyjającej wzajemnemu poznaniu, umożliwiającej
swobodną wymianę opinii zarówno na forum, jak w kuluarach.
Wszystkich młodych filmowców a także miłośników kina zapraszamy
na projekcje finałowe KATAR Film do kina studyjnego Artus Art
Cinema w Dworze Artusa w Toruniu w piątek, 19 listopada.
Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu – bez
względu na dziedzinę – służą przede wszystkim spotkaniu, ale są
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też konkursem. Wszystkie filmy zaprezentowane podczas finałowej
projekcji obejrzy profesjonalne jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia
o łącznej kwocie 6000 zł. Do jury w tym roku zaproszeni zostali:
Karolina Fordońska (reżyserka i scenarzystka; ukończyła Wydział
Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, była stypendystką Università degli
Studi Roma Tre. Pod pseudonimem Karolina Ford zrealizowała trzy
filmy krótkometrażowe: Czemu nie tańczę na ulicach, Prześwity i Trzech
znanych P.), Remigiusz Zawadzki (reżyser, operator obrazu, animator
kultury, kierownik Sekcji Produkcji i Promocji Wydarzeń „Machinarium”
w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy) oraz Ireneusz Maciejewski
(reżyser teatralny, aktor lalkarz, filmowiec, montażysta, performer,
kiedyś mim, z zamiłowania fotograf, 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 Kultur).
Autorzy filmów prezentowanych podczas konkursu filmów mogą
liczyć nie tylko na nagrody i oklaski, ale też na rzeczowy – i życzliwy
– komentarz jurorów, rady na przyszłość a może nawet wskazania
tych obszarów, które szczególnie warto eksplorować.
Wstęp wolny.

Wykłady, wystawy i spotkania edukacyjne
Jerzy Riegel. Arcymistrz izohelii – multimedialny wykład z cyklu
Historia fotografii; 24 listopada
Arcymistrz izohelii
Dwa lata temu pożegnaliśmy Jerzego Riegla – wybitnego artystę
i najwybitniejszego w Polsce mistrza izohelii, szlachetnej techniki
fotograficznej. Artysta całe swoje życie związał z Bydgoszczą; rodzinne miasto inspirowało jego twórczość przez ponad pięć dekad.
W listopadowym wykładzie z cyklu Historia fotografii Stanisław
Jasiński przedstawi postać Jerzego Riegla, drogę artystyczną
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i bezcenną spuściznę wybitnego bydgoszczanina. Na wykład
Jerzy Riegel. Arcymistrz izohelii zapraszamy w środę, 24 listopada
o godz. 17:00. Wstęp wolny.
Jerzy Riegel zawodowo związany był z poligrafią, pracował
m.in. w Zakładach Graficznych Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych oraz w Drukarni Map Pomorskiego Okręgu Wojskowego.
Zapewne wiedza z zakresu fotochemii, która niezbędna była w jego
pracy, pomogła artyście w równolegle prowadzonej działalności
artystycznej. Jerzy Riegel był bowiem mistrzem izohelii – szlachetnej techniki fotograficznej, wymagającej cierpliwości i precyzji,
ale też wiedzy z zakresu chemii i optyki.
Fotografią artystyczną Jerzy Riegel zajął się w 1963 roku – wziął
udział w zakładowym konkursie Drukarz przy pracy. Uczestnicząca
w obradach jury Janina Gardzielewska od razu odkryła jego
wielki talent i zachęciła do kontynuowania pasji. W 1967 roku
Jerzy Riegel został przyjęty do Związku Polskich Artystów Fotografików, w którego pracach uczestniczył bardzo aktywnie, będąc
m.in. członkiem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Brał udział
w wystawach środowiskowych i zbiorowych, swoje izohelie
prezentował także na wystawach indywidualnych w całej Europie.
Zmarł 25 października 2019 roku.
Wykład wygłosi Stanisław Jasiński – fotografik i instruktor
fotografii, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, specjalista
ds. fotografii WOAK. W latach 2007-2009 był prezesem Okręgu
Kujawsko-Pomorskiego ZPAF, następnie przewodniczącym 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 związanych z tą dziedziną
sztuki. Stanisław Jasiński publikuje artykuły teoretyczne i krytyczne w
Fotografii, Krytyce Literackiej oraz Biuletynie Informacji Kulturalnej.
Jest też organizatorem i kuratorem wystaw fotograficznych – m.in.
Edwarda Hartwiga, Andrzeja Różyckiego, Wacława Wantucha i Michała
Kokota.
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