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PR O GR A M FES T IWA LU*
Piątek 3.12.2021
12.00

Galeria Sztuki Przyrodniczej Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu, ul. Bydgoska 7, Toruń – wernisaż wystawy „Ptasi Raj –
Mościska” Michała Fabiszewskiego****

16.30

Muzeum Okręgowe w Toruniu, Muzeum Podróżników, ul. Franciszkańska 9/11, Toruń – wernisaż „Bioróżnorodność szansą Ziemi” –
wystawa zbiorowa. Wystawa fotografii XVIII Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego.****

17.15

Mała Galeria Fotografii Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZPAF, ul. Różana 1, Toruń – Wernisaż wystawy „Inspiracje 2021”
część I – wystawa zbiorowa
Centrum Kultury Dwor Artusa, Rynek Staromiejski 6 w Toruniu **,

18.00

Uroczyste otwarcie XIV Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą, „Sztuka Natury”
Toruń 2021. W programie:
– Część oficjalna,
– Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego oraz pokazów multimedialnych oraz wręczenie nagród w konkursach.
- Wręczenie Nagrody Specjalnej Organizatorów Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą,
“Sztuka Natury” za znaczący wkład w rozwój polskiej fotografii i filmu przyrodniczego Panu Romanowi Dębskiemu.
- Prezentacja wybranych filmów z dorobku Romana Dębskiego oraz spotkanie z Autorem.
- wernisaże wystaw:
1. „Sam na Sam z Naturą” – wystawa pokonkursowa
2. „Inspiracje 2021” część II – wystawa zbiorowa
* Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu Festiwalu.
** – Wstęp wolny
**** – Wstęp wolny wyłącznie na wernisaż wystawy.
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PR O GR A M FES T IWA LU*
Sobota 4.12.2021
Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”, ul. Gagarina 37a, Toruń**
11.00–
15.00

Mecenas Festiwalu, Firma Sony zaprasza do swojego stoiska, na którym będzie można zapoznać się ze sprzętem fotograficznym, dedykowanym licznemu gronu fotografików Natury.

11.00

Wernisaż wystawy „Pojezierze Krajeńskie światłem malowane” Łukasza Gwiździela

11.30

Spotkanie z Gościem Festiwalu Łukaszem Gwiździelem

12.30

Spotkanie z Gościem Festiwalu Bogusławem Sępiołem

13.30

Spotkanie z Gościem Festiwalu Michałem Zygmuntem

14.30

„Dolina Mgieł” Pieśni Wędrownych Ptaków. Prezentacja multimedialna i spotkanie z twórcami Agnieszką Florczyk i Michałem Zygmuntem

Niedziela 5.12.2021
Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”, ul. Gagarina 37a, Toruń**
11.00–
15.00

Mecenas Festiwalu, Firma Sony zaprasza do swojego stoiska, na którym będzie można zapoznać się ze sprzętem fotograficznym, dedykowanym licznemu gronu fotografików Natury.

11.00

Spotkanie z Gościem Festiwalu Michałem Fabiszewskim

12.00

Spotkanie z Gościem Festiwalu Tomaszem Gładysem

13.00

Spotkanie z Gościem Festiwalu Krystianem Kłysewiczem

14.00

Uroczyste zakończenie XIV Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą, „Sztuka Natury”
Toruń 2021. W programie:
- Spotkanie z Gościem Specjalnym Festiwalu Andreasem Hemb - Ambasador Marki Sony
- Uroczyste zakończenie Festiwalu
„The Art of Nature” 14Th International Festival of Visual Arts Inspired by Nature – www.artofnature.eu
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Z przyjemnością witamy w Kujawsko-Pomorskiem czternastą już odsłonę
Festiwalu Sztuka Natury. Cieszę się, że
to właśnie w naszym regionie, w Toruniu, wyznaczyli sobie kolejne spotkanie
artyści, których pasją jest utrwalanie
w obiektywie tego co ulotne i najczęściej niedostępne zwykłym śmiertelnikom – natury w jej nieskażonej ludzką
ingerencją postaci, natury podglądanej
z bliska, wspaniałej i dzikiej, tworzącej, niczym wielki artysta kreator, przyprawiające o gęsią skórkę autentyczne
dzieła sztuki.
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W naszym województwie - regionie
Borów Tucholskich, Pojezierza Brodnickiego i Doliny Drwęcy – doceniamy
przyrodę, w oparciu o którą konsekwentnie budujemy naszą regionalną markę turystyczną. Doceniamy też odkrywających
ją dla nas artystów
Uczestnikom festiwalu życzę inspirujących projekcji, prezentacji i spotkań,
a także dalszych sukcesów.

Piotr Całbecki
Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Na śródmiejskim skwerze Torunia,
nieopodal fontanny Cosmopolis, rośnie od
kilkuset lat jeden z najpiękniejszych pomników przyrody naszego miasta – Dąb
Astronomii. Jest zachwycającym, toruńskim
olbrzymem (to dąb szypułkowy) o obwodzie pnia przekraczającym 3 metry i wysokości ponad 20 m. Ze względu na swoje imię
odwołuje się do związanej z Toruniem tradycji kopernikańskiej, ale doskonale pasuje
też (tak jak i inne okazałe drzewa w okolicy) do pobliskiej zabudowy staromiejskiej
z obszaru UNESCO, bo o każdej porze
roku budzi podziw zarówno dla sił przyrody, jak i dla ludzkiej pracowitości i wrażliwości estetycznej, której zawdzięczamy

piękno toruńskiej starówki. Tego zachwytu
potrzebujemy dziś chyba jak nigdy wcześniej, a najłatwiej wyrazimy go, poznając
i zachowując przyrodnicze i zdumiewające
walory naszego miejskiego otoczenia.
Właśnie do tego zachęca nas czternasta już edycja „Sztuki Natury”. Nie
tylko w Toruniu uznajemy, że jest to festiwal, który budzi jakże potrzebny respekt i szacunek wobec przyrody. Ci,
którzy skorzystają z jego programowych
atrakcji, na pewno o tym się przekonają.
Do zobaczenia na festiwalowych wydarzeniach!
Michał Zaleski
Prezydent Miasta Torunia
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Sztuka i Natura to dwa niezwykłe,
różnorodne, pełne znaczeń i symboli,
szeroko opisujące nasz świat pojęcia.
Te z pozoru odrębne sfery otaczające
człowieka udało się połączyć i stworzyć wydarzenie, jakim jest Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą - „Sztuka Natury”.
Inicjatywa ta jest szczególnie bliska
Wydziałowi Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
ze względu na osobiste zaangażowanie dra hab. Adama Adamskiego, prof.
UMK – pomysłodawcy i Dyrektora Festiwalu, a obecna edycja kolejną, którą WSP współtworzy. Osoby związane
z Wydziałem włączają się w to przedsięwzięcie, poprzez działania kuratorskie czy prezentację prac artystycznych w ramach wystawy towarzyszącej.
Wielu artystów, pracowników Wydziału
w naturze odnajduje bezpośrednią inspirację, staje się ona dla nich tworzywem, a czasem tłem dla ich realizacji.
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Przyroda, której przyglądają się
przez obiektyw aparatu fotograficznego uczestnicy festiwalu, jest zachwycająca, intymna, pełna spokoju, ale
też życiodajnej energii, jest żywiołowa
i wzbudzająca respekt. Zadziwia swym
pięknem zarówno w mikro jak i makro
skali. Dzięki niezwykłym ujęciom natury, które prezentują nam uczestnicy
konkursu i zaproszeni goście, czujemy
jak ważne jest to, aby ocalić jej piękno.
Indyjski pisarz Amit Ray napisał, że patrzenie na piękno przyrody jest pierwszym
krokiem do oczyszczenia umysłu. Życzę
wszystkim odbiorcom niezapomnianych
wrażeń estetycznych wzbogacających
duchowo, a uczestnikom konkursu wielu wyjątkowych fotograficznych i filmowych ujęć oraz niezapomnianych spotkań z dziką przyrodą.
Joanna Kucharzewska
Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ROMAN DĘBSKI
LAUREAT NAGRODY SPECJALNEJ
Organizatorów Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą
„Sztuka Natury”, za znaczący wkład w rozwój polskiej fotografii i filmu przyrodniczego
Łodzianin, rocznik 1948.
W latach 1972-76 studiowałem
w PWSFTV i T w Łodzi na wydziale
operatorskim, którą ukończyłem w 1976r.
W 1977 roku związałem się z Wytwórnią Filmów Oświatowych w Łodzi, gdzie
powstało większość moich filmów.
Do chwili obecnej jestem współautorem
zdjęć i autorem ponad 70 filmów dokumentalnych i przyrodniczych, z których wiele
zostało nagrodzonych na festiwalach krajowych i zagranicznych oraz około 200 odcinków - programów telewizyjnych („Klub Pana
Rysia”, „Wehikuł czasu”, „Julek i zwierzęta”).
Od 1993 roku jestem jednym z założycieli Stowarzyszenia „Film-Przyroda-Kultura”, którego jednym z celów jest edukacja
ekologiczna i przyrodnicza dzieci i młodzieży szkolnej.
W latach 2006 - 2016 dodatkowo pracowałem w 34 LO w Łodzi, gdzie uczyłem

wiedzy o kulturze w klasie o profilu reżysersko-operatorskim. W 2010 roku, z okazji dnia
edukacji wyróżniono mnie nagrodą II stopnia
Prezydenta Miasta Łodzi za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz rozwoju oświaty
i wychowania młodego pokolenia Polaków,
udowadniając że jestem najlepszym operatorem wśród nauczycieli albo najlepszym nauczycielem wśród operatorów.
Za moją działalność na rzecz edukacji
ekologicznej młodzieży zostałem uhonorowany odznaczeniami i medalami:
- Zasłużony Działacz Kultury przyznany przez MKiS w 1990r.
- Za zasługi dla ochrony środowiska
- srebrna odznaka przyznana przez
MOŚiZN w 1992r.
- Medal im. Bolesława Hryniewieckiego
za upowszechnianie wiedzy botanicznej przyznany przez Polskie Towarzystwo Botaniczne w 1995r.
- Srebny medal Gloria Artis przyznany

przez MKiDN w 2019r.
Ostatnie moje realizacje to dwie edycje
„Czterech pór roku” które miały charakter
warsztatowy, gdyż w realizacji brała udział
młodzież szkolna województwa łódzkiego
oraz filmy „Zielone korytarze” i „Gdy diabeł mieszka za miedzą” w reżyserii Łukasza
Dębskiego, których jestem współautorem
zdjęć.
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GOŚ Ć SPEC J A L N Y

ANDREAS HEMB
Jestem fotografem przyrody ze Szwecji. W 2017 roku, kiedy to założyłem firmę Moments of Magic, moja wieloletnia
działalność fotograficzna przerodziła się
w pracę zawodową. W ramach działalności
Moments of Magic oferuję wyspecjalizowane wycieczki fotograficzne ukierunkowane
wyłącznie na uzyskanie jak najlepszych
warunków do robienia zdjęć, ponadto organizuję wykłady i sprzedaję wydruki artystyczne. Od 2019 roku mam zaszczyt być
ambasadorem Sony Europe Imaging.

Styl fotografowania: OBRAZ POWINIEN
WYWOŁYWAĆ EMOCJE
Szukając własnego stylu w fotografii zrozumiałem, że coraz bardziej pociąga mnie
fotografia przyrodnicza i ornitologiczna.
To wspaniałe uczucie, gdy możemy powoli
stawać się jednością z naturą i obserwować jej mieszkańców nie zakłócając przy
tym ich spokoju. Fotografowanie przyrody
jest dla mnie czymś znacznie więcej niż
tylko robieniem zdjęć! W kadrze można
ująć nie tylko obraz otaczającej nas rze-
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czywistości. Moim celem jest odejście od
dokumentacyjnego aspektu fotografii, obraz powinien wywoływać emocje! Dążę do
tego, aby na moich zdjęciach ukazać piękno natury, która nas otacza oraz żyjących
w niej towarzyszy, z którymi dzielimy ten
świat. Pragnę sprawić, by obserwator stał
się jednością z tym, co widzi i by mógł
poczuć to, co ja czułem, doświadczając tych
magicznych chwil. I właśnie to wyróżnia
naprawdę udane zdjęcie!

GOŚCIE FESTIWALU

Michał Fabiszewski, jako mieszkaniec
Ziemi Dobrzyńskiej jest po prostu dobrym
człowiekiem, a w swej dobroci szczególnie
umiłował przyrodę. Tak i to jest fakt. Od
kilku lat z powodzeniem zajmuje się fotografią przyrodniczą, przede wszystkim obserwując i fotografując świat ożywiony, ale
także edukując w tym zakresie szczególnie dzieci i młodzież. Doceniony w branży

fotograficznej, ma na swoim koncie szereg
sukcesów konkursowych i wystaw indywidualnych i grupowych. Jest członkiem
Związku Polskich Fotografów Przyrody.
Jednak najbardziej lubi indywidualne wypady nad dobrzyńskie stawy i jeziora, na
brzegi tamtejszych rzek. Wówczas często
brodząc, a wręcz dryfując po wodzie przez
wiele godzin jest w stanie przeżyć bliskie

spotkania z gniazdującymi czy żerującymi
ptakami. To ptaki, przed ssakami, małymi
gadami i owadami są jego ulubionym tematem zdjęć. Przy bliższym poznaniu łatwo zauważyć, że często zniża głos i mówi
szeptem, zachowanie dzięki któremu udaje
mu się zdobyć zaufanie swoich latających
przyjaciół. Tak podszedł perkozy zauszniki, a efekty tego spotkania robią wrażenie.
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GOŚCIE FESTIWALU

Agnieszka Florczyk - fotografować zaczęła dzięki żurawiom, które nieustannie ją
zachywycają i inspirują. Bagna i mokradła, gdzie przebywają, to miejsca niezwykłe i magiczne, kiedy wchodzące słońce, refleksy w wodzie i snujące się mgły, malują
obrazy niczym z baśni, a deszcz i chmury
nadają mroczny wymiar. Fascynuje ją światło i klimat tych miejsc, dlatego większość
fotografii powstaje w tym niezwykłym momencie, kiedy noc przechodzi w dzień, ptaki
budzą się ze snu, przeciągają się, czyszczą

pióra. „Mam ogromny szacunek i respekt
dla przyrody, fotografuję dzikie zwierzęta
w ich naturalnym środowisku; przedstawiając ich życie i zachowania, staram się w żaden sposób nie zakłócać tego odwiecznego
ładu. Przyroda jest doskonała sama w sobie, ma jednak wroga, którym jest człowiek
i jego niepohamowana zachłanność. Mam
nadzieję, że moje fotografie zwrócą uwagę
na piękno, jakie jeszcze jest wokół nas, na
zwierzęta, które mają takie samo prawo do
życia na Ziemi jak my i przyczynią się do
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chęci współistnienia z Naturą, a nie do
bezwzględnego jej wykorzystywania. Chociaż fotografuje od niedawna, jej fotografie
znalazły już uznanie w konkursach krajowych oraz zagranicznych jak choćby francuski Festival de l’Oiseau et de la Nature
czy ostatnio Ai-Yakang World Bird Lovers
Festival w Chinach. Jest członkiem Dolnośląskiego Okręgu Związku Polskich Fotografów Przyrody, w tym roku otrzymała tytuł Fotografa Roku tego okręgu.

GOŚCIE FESTIWALU

Tomasz Gładys - rocznik 1977, z wykształcenia informatyk, z zamiłowania
przyrodniczy operator filmowy. Przyrod-

nik, konstruktor platform kamerowych pozwalających na realizację nietypowych
ujęć filmowych. Obecnie pracujący na

sprzęcie filmowym marki Sony. Współpracuje z produkcjami takimi jak National
Geographic, Animal Planet i BBC.
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GOŚCIE FESTIWALU

Łukasz Gwiździel Urodziłem się w 1981
roku. Mieszkam w Debrznie na Pojezierzu
Krajeńskim. Przygodę z fotografią rozpocząłem w 2011 roku po zakupie pierwszego aparatu z matrycą APS-C. Jestem leśnikiem, ale
niestety nie spędzam całych dni w lesie, ponieważ pracuję w biurze nadleśnictwa. Większość zdjęć wykonuję w drodze do pracy lub
w weekendy.
W fotografii przyrodniczej bardzo wiele czynników jest niezależnych ode mnie. Zwierzęta
nie pozują, jak modelki na wybiegu. Światła
nie można regulować, jak w studiu fotograficznym. Scenografię do kadrów buduje przez
długie lata matka natura. Z jednej strony te
przeszkody bardzo utrudniają życie fotografa i wymagają dużego zaangażowania, a z
drugiej strony uzyskane rezultaty dają dużo
satysfakcji.
Na początku mojej fotograficznej przygody wychodziłem z aparatem w teren i cieszyłem się z każdego spotkania z dzikimi

zwierzętami. Obecnie podczas spacerów zarysy kadrów pojawiają się w mojej głowie
i tygodniami lub nawet miesiącami pracuję
nad ich realizacją. Znając zwyczaje zwierząt, ukształtowanie terenu, miejsce wschodu
i zachodu słońca oraz sprawdzając prognozę pogody na najbliższe godziny staram się
pozostawić szczęściu jak najmniejszy udział
w trakcie sesji fotograficznej. Bardzo często
zaplanowanych zdjęć nie udaje mi się zrobić,
ale zdarzają się sytuacje, w których wszystkie elementy składają się w całość tworząc
wymarzony kadr. Podczas fotograficznych
spotkań z dzikimi zwierzętami tworzą się
niesamowite emocje i interakcje z przyrodą.
Dodatkowo zawsze szukam ciekawego światła i liczę na intrygujące zachowania modeli
przed obiektywem.
Dzięki wytrwałości, konsekwencji i dokładności moja galeria cały czas się powiększa.
Bardzo się cieszę z tego, że moje fotografie
są doceniane w coraz szerszych kręgach. Nie

12 „Sztuka Natury” XIV Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą Toruń 2021 – www.sztukanatury.eu

zawsze wystarcza mi sił i czasu, by w stu
procentach zrealizować założone wcześniej
cele. Rodzina, praca, fotografia – staram się
równomiernie balansować w tych trzech najważniejszych dziedzinach mojego życia. Prywatnie staram się być dobrym mężem i tatą
dla moich szybko rosnących pociech.
Interesują mnie również fotograficzne spotkania z ludźmi. Bardzo dobrze się czuję podczas foto-reportaży, w czasie których staram
się zatrzymać emocje w kadrze. Każdy ciekawy moment jest wart uwiecznienia. Każda
sesja sprawia mi radość i mam nadzieję, że
widać to na moich zdjęciach. Tylko czas ogranicza moje zainteresowania fotograficzne.
Życzę przyjemnego oglądania moich zdjęć.
Zapraszam również do podpatrywania mojej
pasji na stronie internetowej www.lukaszgwizdziel.pl, a także na moich fotograficznych profilach www.facebook.com/lukasz.
gwizdziel.fotografia oraz www.instagram.
com/lukasz.gwizdziel.lighthunter

GOŚCIE FESTIWALU

Krystian Kłysewicz — pochodzący z Horyńca-Zdroju pasjonat fotografii. Swoim aparatem umiłował mały skrawek Polski, jakim
jest Roztocze Wschodnie, którego sama nazwa jak twierdzi zobowiązuje go do fotografowania wschodów słońca. Swoje plenery
bardzo często starannie planuje, aby wschodzące słońce czy księżyc współgrały z zaplanowanym kadrem, często czekając na
kolejną okazję nawet pół roku. Dzięki wykorzystaniu drona jest w stanie przenieść nas
w magiczną perspektywę, jaką na co dzień
żyją ptaki. Robi to nie tylko zdjęciami, ale

również pięknymi filmami. Na swoim koncie
ma wiele publikacji w magazynach, gazetach,
albumach w tym jeden autorski, który wydał ze swoimi przyjaciółmi Tomkiem Mielnikiem i Tomkiem Michalskim pt. „Roztocze”.
Jest również laureatem międzynarodowego
Drone Film Festiwal, gdzie niezwykłą perspektywą Ziemi Lubaczowskiej z lotu ptaka
zdobył I miejsce. Prozaicznie cała przygoda
z fotografią zaczęła się od ambitnego planu tworzenia filmów timelapse przy użyciu
lustrzanki. Tak powstała niezwykła seria
Bieszczady Timelapse Cztery Pory Roku,

którą stworzył ze swoim bratem Marcinem.
Niestety rodzina i praca nie pozostawia mu
dużo czasu wolnego, a pasja fotografowania
i filmowania z drona przeważyła. Obecnie
jest w trakcie realizacji projektu filmu Roztocze — Cztery Pory Roku, jak również
utworzenia Szlaku Fotograficznego Roztocza
Wschodniego. Na Facebooku prowadzi profil Krystian Kłysewicz — Imagine Pictures:
https://www.facebook.com/RoztoczeHD oraz
na Instagramie:https://www.instagram.com/
krystian_klysewicz/ starając się promować
Roztocze i wszystkie jego walory.
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Bogusław Sępioł – pasjonat rodzimej przyrody, fotografik i twórca filmów przyrodniczych, regionalista. Od urodzenia związany z Kunowem w powiecie ostrowieckim,
Świętokrzyskie krajobrazy, niezwykła przyroda są jego wielką pasją. Podpatruje naturę
i utrwala obiektywem aparatu fotograficznego i filmowej kamery. Działa także na rzecz
ochrony przyrody. Jest członkiem Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody i autorem
wielu publikacji z zakresu florystyki i faunistyki regionu. Współpracuje z powstałym
w 2013 roku portalem Przyroda Świętokrzyska. Jego prace ilustrują wiele publikacji poświęconych rodzimej przyrodzie m.in. album
fotograficzny „Przyroda Gór Świętokrzyskich”, „Rezerwaty Świętokrzyskie”, materiały filmowe pojawiające się w cyklach „Dzika

Polska” i „NaturalnieTak”. Jednak to jeden
gatunek w sposób szczególny wpłyną na poświęcanie każdej wolnej chwili naturalnemu
pięknu wyżyny Sandomierskie, doliny rzeki
Kamiennej, Ponidzia i Gór Świętokrzyskich,
tutaj od ponad dwudziestu lat zajmuje się
ochroną jednego z najpiękniejszych ptaków
Polski, żołny.
Niewątpliwą inspiracją do filmowania była
znajomość z Arturem Taborem i ogromne
uznanie dla Jego twórczości. Od 2010 r. realizuje cykl filmowy „Tajemnice świętokrzyskiej przyrody”, poświęcony najciekawszym,
choć niekiedy mniej znanym przedstawicielom flory i fauny regionu, obecnie składa się
na niego kilkanaście części. Cykl otrzymał
w 2018 r. nagrodę „Filmowego Ziemowita”
na organizowanym w Kielcach Przeglądzie
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filmów edukacyjnych, a film „Zwierzęta muraw kserotermicznych” zdobył Świętokrzyską Nagrodę Artystyczną w kategorii film,
na kieleckim festiwalu „Scyzoryki 2016”.
Prace będące wynikiem pasji i realizowane
dla przyjemności znalazły uznanie na Festiwalu Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego – EKOFILM 2014, gdzie w kategorii Natura 2000, film „Z biegiem rzeki”
uhonorowano III nagrodą. W 2017 r. Film
„Podziemne ptaki” otrzymał nagrodę Prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego na XVII
Międzynarodowym Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego,
a na kolejnej, XVIII edycji festiwalu Autor
otrzymał wyróżnienie Jury.

GOŚCIE FESTIWALU

Michał Zygmunt - muzyk, dźwiękowiec,
kompozytor muzyki teatralnej i filmowej,
autor profesjonalnych nagrań terenowych
przyrody, tworca słuchowisk. Od wielu
lat aktywnie działa na Odrze, realizując
projekty i działania o promujące wartości, etos, historię, tradycję, rzemieślnictwo,
dawne zawody, etnografię związaną z terenami Odry i Nadodrza. Autor kilkunastu
płyt i wydawnictw związanych z dziedzictwem Odry, jej walorami przyrodniczymi.
Autor serii instrumentów Odra Guitars,
instrumentów produkowanych z drzew ro-

snących nad Odra, Dźwiękowy Szlak Odry
złożony z wyznaczonego szlaku terenowego na którym umieszczone są drewniane
soczewki. Dyrektor artystyczny i współautor oraz prowadzący projekty edukacyjne Łemkowie z Nad Odry, Legnicka Mapa
Dźwiękowa, Polsko Norweskiego festiwalu muzycznego Punkt Eklektik Session,
Prowadzi warsztaty i działania edukacyjne, współpracując jako wykładowca z Uniwersytetem Wrocławskim, Statek Kultury.
Prowadzi autorskie warsztaty i prezentacje dźwiękowe współpracując z muzeami,

instytucjami kultury na terenie całego
kraju, publikuje między innymi w kwartalniku Dolny Śląsk, Znak, Zwierciadło,
Radio Wrocław, Radio Szczecin, Polskie
Radio, Trójka. Autor nagrań terenowych
między innymi dla WWF, Portów Szczecin
Świnoujście, Wyższej Szkoły Psychologi
Społecznej. Stypendysta MKIDN 2020,
Marszałka Województwa Dolnośląskiego
2009 za muzyczną indywidualność i odkrywanie innych wymiarów muzyki.
https://odrasound.design/
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„Ptasi Raj – Mościska”
– Michał Fabiszewski
Miejsce ekspozycji – Ogród Zoobotaniczny w Toruniu, Bydgoska 7, Toruń.
Wernisaż – 3 grudnia 2021 o godzinie 12.00
Wystawa to krótka historia o bohaterach którzy mieszkają w małym stawie
w powiecie rypińskim. Akwen powstał
dzięki nieistniejącej cukrowni w Ostrowitem. Był to odstojnik z odpadami, jednak przyroda sama zagospodarowała
sobie przestrzeń. Dzięki temu powstał
tam wyjątkowy staw pełen trzcinowych
wysp, a ptasi przyjaciele uwielbiają
spędzać tam czas. Przebierałem się za
pływającą wyspę i spędzałem tam setki godzin. Wraz ze Starostwem Powiatowym w Rypinie pracujemy nad wydaniem albumu.
Żeby nie przedłużać zapraszam Was do
Ptasiego Raju
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„Bioróżnorodność szansą Ziemi”
- wystawa zbiorowa
Miejsce ekspozycji – Muzeum Okręgowe
w Toruniu- Muzeum Podróżników, Franciszkańska 9/11, Toruń.
Wernisaż 3 grudnia 2021 o godzinie 16.30
Wystawa fotografii XVIII Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego.
Autorzy: Adam Adamski, Michał Ludwiczak, Łukasz Łukasik, Magdalena Sarat,
Dariusz Sarnowski, Ryszard Sąsiadek,
Grzegorz Szkutnik, Radosław Trzciński,
Marek Trzeciak, Wojciech Wójcik
Gdy w marcu tego roku zapraszałem
fotografów na kolejną wystawę festiwalową, nieraz usłyszałem, że motto
obecnego festiwalu to niemal „temat
dowolny”, który rozumiany może być
bardzo szeroko. Owa bioróżnorodność
to wszak nie tylko mnogość gatunków,
a cały łańcuch powiązań umożliwiają-

cy przetrwanie przyrodzie podlegającej
coraz większej presji człowieka. Daje
ona możliwość samorealizacji nie tylko fotografom czy filmowcom, ale praktycznie każdemu człowiekowi, którego
poczynania skupione są wokół szeroko
pojętej natury. Autorzy nie byli w żaden sposób ograniczeni w doborze
swych prac. Otrzymałem ich ponad 150.
Postarałem się wybrać te, które – jak
sądziłem – najlepiej reprezentują spojrzenie zaproszonych fotografów.
Mamy oto zdjęcia zwierząt będących
symbolami sukcesu ochrony i zachowania bioróżnorodności. Takimi są niewątpliwie żubry, łosie i bobry. Mamy
te, które obecnie zagrożone wyginięciem, wymagają dobrych decyzji i starannej ochrony. To bez wątpienia głuszec i cietrzew, ale również zagrożony
niszczeniem zadrzewień śródpolnych
dudek. Są dwa przesympatyczne dziki, tak bardzo środowisku potrzebne,
a przecież oficjalnie skazane na zagładę. W trawie pozuje derkacz, którego
tak naprawdę bardziej na łące słychać
niż widać, a z sadzawki odpowiada mu
równie dyskretny kumak. Jest też repre-

zentacja jeleni, saren oraz innych popularnych gatunków stanowiących niejako o naszym codziennym, widzianym
z perspektywy spaceru, poczuciu owej
bioróżnorodności. Wreszcie niezawodny Wojtek Wójcik ze swej podniebnej
perspektywy pokazuje, jak ważna jest
ochrona krajobrazu rozumianego jako
całe lokalne ekosystemy.
Na wystawie zabrakło zdjęć jednego
Fotografa. Człowieka, który zawsze na
niej był, a teraz „uporczywie go nie
ma”. Tomek Ogrodowczyk jako jeden
z pierwszych potwierdził swój udział.
Zdjęć nadesłać nie zdążył. Autorzy
podjęli jednogłośną decyzję, by tegoroczną wystawę zadedykować właśnie
Jemu, Wielkiemu Nieobecnemu. Jednemu z największych koneserów i piewców bioróżnorodności i piękna polskiej
przyrody.
Bioróżnorodność naprawdę jest szansą
Ziemi, zarazem jedyną szansą na przetrwanie człowieka
Marek Trzeciak
Komisarze wystawy:
Magdalena Nierzwicka,
Marek Trzeciak
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Inspiracje 2021 – Wystawa zbiorowa
I CZĘŚĆ
MONIKA KUBOŚ, PIOTR SPEK
Miejsce ekspozycji – Mała Galeria Fotografiki ZPAF Toruń, Różana 1, Toruń.
Wernisaż – 3 grudnia 2021 o godzinie 17.15
II CZĘŚĆ
DOMINIKA SURMACZ,
TOMASZ BARCZYK
Miejsce ekspozycji – Centrum Kultury Dwór
Artusa w Toruniu, Rynek Staromiejski 6, Toruń
Wernisaż – 3 grudnia 2021 o godzinie 18.00
Wystawa przygotowana przez Wydział
Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.
Kurator Wystawy: dr hab. Zdzisław Mackiewicz, prof. UMK
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„Sam na Sam z Naturą”
Wystawa zbiorowa
Miejsce ekspozycji – Centrum Kultury Dwór
Artusa w Toruniu, Rynek Staromiejski 6, Toruń
Wernisaż – 3 grudnia 2021 o godzinie 18.00
Wystawa prezentująca prace wyróżnione
i nagrodzone w konkursie fotograficznym
„Sam na sam z Naturą” zorganizowanym
przez Ogród Zoobotaniczny w Toruniu
w ramach „Sztuka Natury”, Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą, Toruń 2021.
Autorzy prac: Juliusz Ajdysiński, Marek
Bednarz, Adriana Bogdanowska, Bogusław Czarnecki, Adrian Czech, Maksymilian, Dobroczyński, Jerzy Dolata, Urszula
Frydrych, Karol Grabski, Waldemar Graś,
Dariusz Grzelczak, Łukasz Jabłoński, Paweł
Karpienko, Jarosław Klej, Daniel Kopacz,
Julian Łoziński, Dariusz Pawlak, Wieńczysław Rak, Magda Sarat, Tomasz Sczansny,
Grzegorz Szkutnik, Jan Szydłowski, Krystian Tórz, Michał Wawrzeńczyk, Paweł
Wrona, Tomasz Wrzesień, Adam Wysocki,
Marek Zadrożny.
Kurator wystawy: Adam Adamski

„Pojezierze Krajeńskie światłem malowane” – Łukasz Gwiździel
Miejsce ekspozycji –Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”,
ul. Gagarina 37a, Toruń.
Wernisaż – 4 grudnia 2021 o godzinie 11.00
Wystawa to małe podsumowanie mojej
10-letniej przygody z fotografią przyrody. Podróż przez wszystkie etapy
mojego rozwoju fotograficznego i krótki
przegląd tematów, którymi się interesuję. Wszystkie zdjęcia zrobiłem w okolicy mojego miejsca zamieszkania, czyli
na Pojezierzu Krajeńskim. Okazuje się,
że różnorodność biologiczna tej okolicy
jest na tyle duża, że tylko czas i wyobraźnia ogranicza ilość możliwych do
wykonania tam fotografii przyrodniczych.
Zapraszam do wspólnego odkrywania
tajemnic Krajny.
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