
 
 

 
 

SKRÓCONA KONCEPCJA ROZWOJU NA NAJBLIŻSZE 4 LATA 

 

Misją WOAK będzie wspieranie rozwoju kultury w województwie kujawsko-pomorskim oraz pielęgnowanie 

regionalnego dziedzictwa niematerialnego. Hasłem naszych działań, nawiązującym do nowej siedziby w 

Młynach Kultury, jest fraza: „Mieszamy w kulturze!”. Efektem tego jest nasza wizja, czyli to, jak widzimy 

instytucję po 4 latach naszej dyrekcji. 

 

WOAK:  

• w oczach mieszkańców województwa jest instytucją nowoczesną i otwartą, aktywnie działającą w 

całym województwie i przyjazną oddolnym inicjatywom artystycznym. 

• a w szczególności jego siedziba, bucha twórczą energią artystów-amatorów - dzieci, młodzieży i 

seniorów. 

• jest miejscem egalitarnym – dla wszystkich mieszkańców – bez względu na ich kompetencje 

artystyczne czy kulturowe oraz szczególne potrzeby związane z niepełnosprawnościami czy 

posługiwaniem się innym językiem. 

• wyznacza trendy w edukacji artystycznej i kulturalnej w województwie. 

• buduje trwałe relacje z regionalnymi instytucjami kultury i wspiera ich kadry we wchodzeniu na 

tory nowoczesnej animacji kultury. 

• podejmuje jako temat swoich działań wyzwania współczesnego świata, takie jak: zmiany 

klimatyczne, dostępność, migracje, transgender, polaryzacja społeczna. 

• dba o tożsamość mieszkańców regionu oraz o zachowanie jego dziedzictwa niematerialnego. 

• promuje lokalny patriotyzm oraz markę województwa kujawsko-pomorskiego. 

• jest rozpoznawalną marką w polskim sektorze kultury, kreując unikatowe projekty oraz wyznaczając 

nowe kierunki rozwoju edukacji artystycznej i kulturalnej z uważnością na zasoby i potrzeby 

mieszkańców województwa. 

Plan rozwoju zamierzamy oprzeć na trzech równorzędnych celach. 

Cel nr 1: Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego w województwie – od dzieci po seniorów. 

Cel nr 2: Budowanie lokalnej tożsamości i dbanie o dziedzictwo niematerialne województwa kujawsko-

pomorskiego. 

Cel nr 3: Zwiększenie kompetencji kadr kultury i nauczycieli zajmujących się nieformalną edukacją 

artystyczną z województwa. 

Pełen program działania WOAKu na lata 2022-2026 znajduje się na stronie www.bip.woak.torun.pl w 

zakładce Organizacja ośrodka. 

Łukasz Wudarski – dyrektor – tel. 607 405 554, lukasz.wudarski@woak.torun.pl 

Katarzyna Pągowska – zastępczyni dyrektora ds. merytorycznych, tel. 889 294 319, 

katarzyna.pagowska@woak.torun.pl 

 

 

http://www.bip.woak.torun.pl/
mailto:lukasz.wudarski@woak.torun.pl
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PLANY MERYTORYCZNE DO KOŃCA 2022 ROKU 

 

Warsztaty i szkolenia 

 

W ramach tej sekcji do końca 2022 roku planujemy następujące działania: 

• wewnętrzny program szkoleń dla pracowników i pracowniczek WOAK 

• powołanie wyspecjalizowanych pracowni warsztatowych prowadzonych przez pracowników 

merytorycznych 

• kontynuowanie sprawdzonych i dobrze działających zajęć i sekcji 

• uruchomienie projektu Laboratorium działań teatralnych: Młody Teatr integrującego młodzież i 

seniorów oraz szerzącego dobre praktyki prowadzenia międzypokoleniowych działań teatralnych 

wśród instruktorów i instruktorek działających w regionie 

• uruchomienie Laboratorium Animacji Kultury! (LAK) – programu wspierającego i sieciującego 

kadry kultury w województwie 

 

Wydarzenia artystyczne i spotkania 

 

• zainicjowanie Twórczego Fermentu, czyli projektu dzięki któremu młodzi artyści_stki z 

województwa kujawsko-pomorskiego dostają wsparcie w organizacji swoich wydarzeń – 

koncertów, spektakli, wystaw, performansów, wieczorów literackich etc. 

• organizacja koncertów Orkiestry Dętej WOAK oraz Chóru Męskiego Copernicus. 

• SztukArterie - nowy cykl wykładów poruszający problemy związane ze sztuką i historią, zarówno 

tą lokalną, jak i tą europejską.  

• Dyskusyjny Klub Jednego Obrazu (DkJO) – dyskusje wokół wybranego dzieła sztuki  

Wizyty studyjne i konsultacje 

Planujemy rozpocząć regularne wizyty studyjne w instytucjach kultury, indywidualne spotkania z ich 

dyrektorami oraz zespołami prowadzone przez dyrekcję WOAK. Będzie to pierwszy krok do zbudowania 

dobrych i trwałych relacji oraz do wypracowanie na tej bazie programu rozwoju kadry zarządzającej.  

Publikacje (w tym działania on-line) 

Powołamy wydawnictwo, które zastąpi dotychczasowy  Biuletyn Informacji Kulturalnej. Jego działanie 

zainauguruje powstanie dwóch podcastów: Konkretnie o kulturze – pierwszy odcinek dostępny już na 

platformie Spotify oraz Anchor.fm – oraz Inspirator. Kultura w kujawsko-pomorskim. 

 

 

 

 



 
 

 
 

PLANY ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNE DO 2 PAŹDZIERNIKA 2022 

Już jutro (w czwartek 22 września) zapraszamy na pierwsze spotkanie Grupy Filmowej „Miniatura”. Dwa 

razy w miesiącu twórcy i pasjonaci filmu będą wymieniać się doświadczeniami, opiniami i pomysłami. 

Chcemy też pomagać w rozwoju umiejętności scenariopisarstwa, pracy z kamerą i montażu. Spotkania 

prowadzą Grzegorz Kaźmierski i Wojciech Budny. 

W niedzielę, 25 września o godz. 17:00 czeka nas  na pierwszy koncert z cyklu Twórczy Ferment. Na 

inaugurację projektu zaprosiliśmy Michała Kamińskiego – muzyka i aktora. Artysta zagra zarówno 

kompozycje autorskie, jak i piosenki z repertuaru takich wykonawców jak Igor Herbut czy Stare Dobre 

Małżeństwo. 

Wyjątkowo obfity będzie kolejny weekend. W piątek 30 września o godz. 17:00 Agnieszka Zakrzewska 

i Grzegorz Kaźmierski zapraszają dzieci w wieku 4-8 lat wraz z rodzicami na Wieczorne dyrdymałki. Po 

całym tygodniu ukoimy nerwy, zachęcając do wsłuchania się w opowieść ilustrowaną muzyką tworzoną na 

żywo. Tego samego wieczoru o 19:00 młodzież i dorośli doświadczą Dźwiękowych inhalacji. W kameralnej 

atmosferze, łącząc graną na żywo muzykę z performatywnym czytaniem, zaprosimy Was do wspólnej 

dźwiękowej podróży.  

Od 30 września do 2 października w WOAK-u trwa Weekend seniora z kulturą. W piątek od godziny 

dziesiątej rozpoczniemy kolekcjonowanie Opowieści z jednego zdjęcia. Zachęcamy do dzielenia się 

opowieściami o zdjęciach z rodzinnego albumu. Każda historia jest ważna, dlatego każdą nagramy i 

zaprezentujemy światu. 

Również w piątek o godz. 10:30 Erwin Regosz zaprasza na warsztaty Muzyka ciała i dźwięku 

naturalnego z elementami Metody Feldenkraisa. Program spotkania został przygotowany specjalnie z 

myślą o seniorach i zawiera m.in. zestaw prostych ćwiczeń ruchowych, które można wykonywać 

samodzielnie w domu. 

W sobotę od godziny 10:00 pod wymyślą kierunkiem Agnieszki Zakrzewskiej i Grzegorza 

Kaźmierskiego realizowane będzie Słuchowisko. Seniorki i seniorzy scenariusz, odegrają role i wybiorą 

efekty dźwiękowe, które ożywią nagranie. 

Po południu, o godz. 14:00 rozpocznie się pchli targ. Będzie tam można kupić rękodzielnicze perełki i 

wiele innych unikalnych skarbów. Od 16:00 zapraszamy natomiast na aukcję dzieł sztuki seniorów, którą 

poprowadzi dyrektorski duet: Łukasz Wudarski i Katarzyna Pągowska. 

W niedzielę, 2 października o 11:00 Agnieszka Zakrzewska zaprasza na Interaktywny spacer. Jesienna 

aura sprzyja niespiesznym wędrówkom, dlatego będzie to niepowtarzalna okazja, aby wywietrzyć głowę, 

poćwiczyć uważność, pooddychać świeżym powietrzem, cieszyć się naturą i naładować baterie. 

W październiku rozpocznie się też kwartalny cykl warsztatów Jak mnie słychać? Spotkania odbywają 

się dwa razy w miesiącu we wtorki, pierwsze 11 października o 17:00. Mówcy i wszystkie osoby występujące 

publicznie mogą pod kierunkiem Erwina Regosza doskonalić umiejętność naturalnej, skutecznej 

komunikacji i siłę swojego głosu. 

Do Przetwórni dźwięków zapraszamy z kolei dźwiękowych eksperymentatorów i miłośników 

muzycznej improwizacji. Prowadzone przez Grzegorza Kaźmierskiego warsztaty są przestrzenią wzajemnej 

inspiracji i wymiany pomysłów a głównym obszarem poszukiwań jest szeroko pojęta muzyka 

eksperymentalna i instalacja dźwiękowa. 

Na zakończenie przypominamy o zbliżającym się terminie zgłoszeń na konkurs KATAR Film. Do 23 

października czekamy na fabuły i dokumenty, filmy eksperymentalne i animacje realizowane przez twórców 

z regionu. 

 

https://woak.torun.pl/event/09-1-2022-miniatura/
https://woak.torun.pl/event/koncert-michala-kaminskiego-i-tworczy-ferment/
https://woak.torun.pl/event/wieczorne-dyrdymalki-9-2022/
https://woak.torun.pl/event/dzwiekowe-inhalacje-9-2022/
https://woak.torun.pl/event/weekend-seniora-z-kultura-2022/
https://woak.torun.pl/event/jak-mnie-slychac-2022-2/
https://woak.torun.pl/event/przetwornia-dzwiekow-10-2022/
https://woak.torun.pl/event/katar-film-2022/

