
  

XII Festiwal Instalacji Lirycznych  
WARSZTATY / INSTALACJE / SPOTKANIE AUTORSKIE / KONCERT 

                                                 ŚMIAŁOsfera 

 

 21 sierpnia 2016  / niedziela 

 godz. 12:00 – 22:30  

 Wyspa Sobieszewska   

Tematem XII edycji festiwalu jest ŚMIAŁOsfera – twórcza sfera Śmiałej Wisły, czyli zestrojenie 

świata sztuki, natury, liryki i człowieka. Czyniąc z Królowej Polskich Rzek motyw przewodni 

tegorocznego festiwalu, pragniemy jej oddać należny hołd, szacunek oraz możliwość 

artystycznego przeistoczenia… Śmiała Wisła zachęca artystów do tworzenia sztuki 

wybiegającej poza schemat, wolnej od konwencji, intrygującej, odważnej i niespokojnej. 

 



  

PROGRAM 

                                  

12:00 - 21:00  WIERSZE NA WIETRZE / INSTALACJA 

/ teren Wyspy Skarbów, ul. Turystyczna 3 / 

Instalacja Wiersze na wietrze stanowi artystyczną odpowiedź na 

sytuację, w której podczas jednego, majowego dnia powstało 

ponad dwadzieścia wierszy na temat Wyspy Sobieszewskiej. 

Działo się to podczas II Festiwalu Karnawał Latawców „Fruwające 

Ryby”, a autorami wierszy były dzieci, które odpowiedziały na 

wezwanie do twórczości rzucone przez organizatorów Festiwalu 

w ramach konkursu „Odpłyń z wierszolotem” w prowadzeniu 

poety Mirka Mularskiego. 

Te spontaniczne, ulotne wypowiedzi postanowiła utrwalić 

w nowej formie lokalna artystka, Danka Jarzyńska. Powstała 

instalacja łącząca teksty z obiektami rzeźbiarskimi, papier 

z granitem, „wietrzność” ze stabilnością. 

Inicjatywa i projekt instalacji: Danka Jarzyńska 

Projekt graficzny i koordynacja: Kamil Leński 

 

Danka Jarzyńska jest absolwentką 

gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, 

kierunek Edukacja Artystyczna Sztuk 

Plastycznych. W 2001 uzyskała 

dyplom w Pracowni Rzeźby pod 

kierunkiem prof. Wojciecha Sęczawy. 

Szczególnie fascynują ją relacje 

międzyludzkie (wystawa 

indywidualna „Więzi”). Swoją 

twórczość określa jako „minimalizm 

figuratywny”. Tworzy w brązie, 

marmurze, granicie i ceramice. 

Uczestniczka wielu pobytów 

twórczych w Centrum Rzeźby Polskiej 

w Orońsku. Mieszka i tworzy na 

Wyspie Sobieszewskiej. 

-----------------------------------------------------------     
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12:00 - 15:00  ŚMIAŁE WYNURZENIA / WARSZTATY 

/ teren Wyspy Skarbów, ul. Turystyczna 3 / 

„Marzyć to dowód największej odwagi” [Gayle Forman] 

Wrzuć do Wisły butelkę z marzeniem, gdy wpadnie do morza na pewno się spełni… 

Prowadzenie: Paulina Llera Arias 

Bez konieczności zapisów. 

Lubiących beztrosko bujać w obłokach zapraszamy do podzielenia się swoimi 

najskrytszymi marzeniami z królową polskich rzek. Poprzez symboliczne środki wyrazu 

odbędziemy podróż do naszych cichych pragnień, które trafiając do morza wynurzą 

się i ziszczą na podatnym, życiodajnym gruncie. Warsztaty przeznaczone dla małych 

i dużych, którzy nie boją się marzyć! 

 

Paulina Llera Arias – Wyspiarka, która codzienną 

obserwację Wisły ma w naturze. Ukończyła Liceum 

Plastyczne w Gdyni Orłowie o profilu fotografia 

artystyczna. Absolwentka ASP w Gdańsku – studia 

Edukacji Artystycznej w zakresie sztuk plastycznych. 

Swoją plastyczną przygodę kontynuowała pracując lat 

kilka w pracowni plastycznej Teatru Miniatura. Od 2005 

roku związana z „Wyspą Skarbów” Gdańskiego 

Archipelagu Kultury. 

 

---------------------------------------------------- 

 

12:00 - 17:00  WYSPA JAWA DO WYSPY SOBIESZEWSKIEJ / WARSZTATY BATIKU   

/ teren Wyspy Skarbów, ul. Turystyczna 3 / 

godz. 12:00 – wykład wprowadzający  

godz. 14:00 – dołącza nowa osoba (opcjonalnie, w przypadku zwolnienia miejsca) 

Wiek uczestników: od 8 lat 

Ilość uczestników: max. 12 osób 

Prowadzenie: Urszula Dulewicz 

Zapisy: wyspaskarbow@gak.gda.pl 

W ramach warsztatów batiku połączymy świat sztuki z mocą stwórczej natury. 

Z głębin wód Śmiałej Wisły wydobędziemy inspirujące motywy natury; podwodny 

świat roślin i zwierząt będzie przewodnią inspiracją do stworzenia śmiałych, barwnych 

bądź wrażliwych i wysublimowanych batików.  

Batik to metoda barwienia, która została wynaleziona w Indonezji, na wyspie Jawa. 

W Polsce kojarzona była głównie z tradycją zdobienia pisanek, a współcześnie 

graf. Iwona Kolasińska 



  

wykorzystywana jest także w sztuce dekoracyjnej. Polega na tworzeniu wzorów na 

tkaninie poprzez pokrywanie płótna gorącym woskiem i parafiną. Tkaninę 

następnie zanurza się w barwniku, wówczas miejsca pokryte woskiem pozostają 

niezabarwione. Po wyschnięciu tkaniny, nakłada się woskiem kolejny wzór i barwi w 

ciemniejszym barwniku. Czynność tę można powtarzać wielokrotnie. Po wykonaniu 

zaplanowanego wzoru, batik prasuje się przez papier, aby pozbyć się wosku 

 i uzyskać jednolitą powierzchnię obrazu.  

Dlaczego warto stworzyć swój batik? 

 poznasz magiczną technikę: barwienia tkaniny z zastosowaniem naturalnego 

wosku pszczelego 

 odkryjesz właściwości kolorów: 

 będziesz się bawić łączeniem kolorów i powstawaniem kolorów 

 rozwiniesz: indywidualną ekspresję lub też wyćwiczysz precyzję 

 batik możesz wykorzystać: jako obrazek, tkaninę użytkową lub element ubioru 

 Wszyscy mają równe szanse twórcze: niezależnie od podejścia i umiejętności 

KAŻDY BATIK JEST UDANY! 

Urszula Dulewicz – Od 2014 r. jest studentką na 

Międzywydziałowych Środowiskowych Studiach 

Doktoranckich na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 

W 2006 r. otrzymała dyplom z wyróżnieniem na Wydziale 

Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

W trakcie tej nauki studiowała również na Akademie 

der Bildende Künste Stuttgart oraz w Hochschule für 

Gestaltung und Kunst Basel (Szwajcaria). Tworzy obiekty 

przestrzenne, ready made oraz prace w technice 

frotażu i batiku. W swoich pracach wykorzystuje także 

kody językowe. W 2015 r. w ramach Festiwalu Instalacji 

Lirycznych – „Liryka dla dzieci” zaprezentowała prace 

wykorzystujące alfabet Braille’a, które zostały następnie 

zakwalifikowane do finału II Triennale Sztuki Pomorskiej 

w PGS w Sopocie. 

----------------------------------------------------------------------------- 

13:00 - 16:00  PODWÓRKOWY SALON POEZJI / WARSZTATY / INSTALACJA/ 

RECITAL / teren OW „Drogowiec”, ul. Turystyczna 1/ 

 

W programie: zabawa słowem w przyjaznym otoczeniu, warsztaty, instalacja, mini 

recital, prezentacja twórczości uczestników warsztatów z możliwością 

skonfrontowania z przestrzenią i odbiorcą.  

Prowadzenie: Mirek Mularski.   

 

 



  

 

13:00 - 13:30 CZYTANIE POEZJI / Mirek Mularski i Zofia Grzelachowska/  

 

Usłyszymy wybrane wiersze z antologii poezji “Wisło moja, Wisło stara…” 

(oprac.Edwarda Mazurkiewicza /Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986). 

13:30 - 15:30  POŁÓW SŁÓW / zajęcia poetycko kolażowe 

/ teren OW „Drogowiec”, ul. Turystyczna 1/ 

Gotowe prace wykonane techniką kolażu na papierze dołączą do instalacji 

obecnej w Podwórkowym Salonie Poezji.  

Odbiorca: mama, tata, dziecko, dorosły, miłośnik słowa i sztuk wizualnych. 

Prowadzenie: Aleksandra Perzyńska 

Ilość uczestników: max.12 os. 

Zapisy: wyspaskarbow@gak.gda.pl 

15:30 - 16:00  MINI-RECITAL / prezentacja na śpiew i gitarę klasyczną  

Prezentacja autorska Mirka Mularskiego. W nietypowej odsłonie zaprezentuje on 

wybrane teksty z własnej twórczości. Usłyszymy m.in. “Piosenkę o pająkach” 

(wyróżnioną drukiem na 44. Ogólnopolskim Turystycznym Przeglądzie Piosenki 

Studenckiej BAZUNA), uwielbianą przez dzieci i dorosłych “Piosenkę o żabkach 

 i bocianie”. Podczas recitalu pojawią się również wiersze: “Nadmorscy przyjaciele”, 

“Przedchmurze”, “Śmiało z wiosłami na Wisłę”, “Nie zawracaj Wisły kijem”. Poeta 

zaprosi do zabawy słownej wszystkich mieszkańców Wyspy i jej gości, niezależnie od 

wieku i tego, czym się zajmują.  

mailto:wyspaskarbow@gak.gda.pl


  

Wisłowe(g)łowy – instalacja składająca się z wiślanych ryb, które zatrzymane w sieci 

przemówią poetyckim głosem... Dzięki gościom festiwalu instalacja stanie się nie 

tylko estetyczną dekoracją Podwórkowego Salonu Poezji, lecz otworzy także 

uczestników na działania słowotwórcze inspirowane Wyspą.  

Mirek Mularski – twórca i miłośnik słowa, muzyki i teatru. Absolwent Studium Głosu 

i Wymowy „Akcent” w Gdyni. Stażysta Alternatywnej Szkoły Teatralnej w Gdańsku. 

Swoje umiejętności doskonali biorąc udział w warsztatach poetyckich i wokalnych. 

Po godzinach poszukiwacz dobrego smaku w świecie kawy i jej alternatywnych 

sposobów parzenia. Aktualne nagrody i wyróżnienia: wyróżnienie w 44. 

Ogólnopolskim Turystycznym Przeglądzie Piosenki Studenckiej BAZUNA, za 

przewrotne podejście do własnej twórczości (2016); I miejsce w 61. Ogólnopolskim 

Konkursie Recytatorskim, eliminacje wojewódzkie oraz występ w finale laureatów 

(2016); twórca oraz realizator konkursu „Odpłyń z wierszolotem”; podczas 

II Karnawału Latawców - “Fruwające Ryby” (maj 2016); udział wokalno-aktorski 

podczas II Przeglądu Pamięci “Zatrzymane w pamięci – Pierwsza miłość”, Stacja 

Orunia GAK; wyróżnienie w 55. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim w kategorii 

„Wywiedzione ze słowa”, eliminacje wojewódzkie (2010); wyróżnienie w XV 

Jubileuszowym Konkursie na Limeryk Antydepresyjny – Limerykowisko 2016; II miejsce 

w X Konkursie na Zimowy Limeryk Antydepresyjny, Klub Winda GAK (2011). 

Zofia Grzelachowska – wyspiarka, aktywna członkini oraz 

kronikarz działalności Koła Emerytów z Wyspy „Bursztynek”; 

udziela się scenicznie w projekcie Stacji Orunia GAK Przegląd 

Pamięci „Zatrzymane w słowach”, „Pierwsza Miłość” (2016 – 

2015), wolontariuszka WOŚP; ukończyła Wyższą Szkołę 

Rolniczą w Poznaniu, dlatego też przyroda i ekologia są jej 

bliskie. Otwarta na współpracę z młodą generacją. Chętnie 

bierze udział w wieczorach poetyckich. Przygoda Pani Zofii z 

poezją zaczęła się w szkole średniej i wiązała się z jej 

aktywnym udziałem w kole polonistycznym. Recytowała 

wówczas ulubione wiersze Konstantego Ildefonsa 

Gałczyńskiego. 

W ramach koła uczestniczyła również w pogadankach dotyczących treści sztuk 

Teatru Telewizji, aktorów, reżyserów. Polonistka pani Zofii była tą osobą, która 

rozbudziła w niej miłość do teatru. Z przyjemnością utożsamia się z tym rodzajem 

sztuki.    

Aleksandra Perzyńska -  poetka, 

prozatorka, artystka wizualna i edukatorka. 

Autorka serii podrę-czników, ćwiczeń oraz 

scenariuszy do filmów edukacyjnych 

„Plastyka” dla gimnazjum wydawnictwa 

OPERON (Gdynia 2008). W latach 1994-

1997 roku współtworzyła grupę poetycką 

„Wrzesień”. Autorka trzech tomów wierszy 

Anima (Kraków 1997), Ja, Bukowska 

(Warszawa 2011) oraz Samsara (Gdańsk 



  

2013). Wszystkie trzy tomy znajdują się w zbiorach Streatham Tate Library w 

Londynie. Jest autorką opowiadania w polsko-niemieckiej antologii Dzieciństwo w 

Polsce – Dzieciństwo w Niemczech (2015). Otrzymała stypendium kulturalne Miasta 

Gdańska i Marszałka Województwa Pomorskiego (2012-2013). Autorka projektów 

edukacyjnych, trenerka warsztatów plastyczno-literackich opartych na metodach 

twórczego zastosowania techniki collage. Członkini The International Society of 

Assemblage and Collage Artists w USA. W 2016 roku została zaproszona do udziału 

w projekcie „Ranne szychty” realizowanym we współpracy Gdańskiej Galerii 

Miejskiej z Galerią Design/BWA Wrocław, Wydawnictwem Warstwy oraz Księgarnią 

Tajne Komplety w ramach 8 edycji Festiwalu Grassomania. 

-------------------------------------------------------------------------- 

13:00 - 16:00  SŁUCHANIE WYSPY / REJS AKUSTYCZNY  

/ nabrzeże przy ul. Nadwiślańskiej, przystanek tramwaju wodnego / 

Odbiorca: rodzina z dziećmi, dziecko z opiekunem, dorośli 

(ilość uwarunkowana miejscami w łódce). 

Czas trwania 1 rejsu – ok 15 min. Wymiana grupy – rotacyjna, co 20 min. 

Prowadzenie: Stowarzyszenie Sztuka Cię Szuka w ramach projektu  

„Ucho w wodzie, czyli działania dźwiękowe na Wyspie Sobieszewskiej”  

realizowanego ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego.  

Zapisy: sztukacieszuka@gmail.com 

 

Zapraszamy na dźwiękowe wycieczki łódką po Śmiałej Wiśle podczas których 

uczestników warsztatów wprowadzimy w tajniki skupionego słuchania, krajobrazu 

akustycznego i akustycznej ekologii. W małych grupach popłyniemy po Śmiałej 

Wiśle, by nasłuchiwać specyficznego dla niej brzmienia… 

Będziemy uczyć się słuchać lub jak kto woli – widzieć uszami. Poznamy nowe 

dźwięki, świat szmerówi hałasów otaczającej nas przestrzeni. Zaproponujemy serię 

ćwiczeń pogłębiających umiejętność słuchania otoczenia dźwiękowego oraz 

posłuchamy dźwięków spod i znad wody za pomocą profesjonalnych 

rejestratorów. 

„Zawsze kładłem nacisk na to, że projektowanie krajobrazu dźwiękowego zaczyna 

się z naszego wnętrza. Zanim stanie się naprawdę skuteczne, musi być postulowanie 

przez wrażliwych obywateli. Jest to proces kształcenia, który zaczyna się od 

jednostki lub małej grupki i stopniowo się rozszerza, jak kręgi na wodzie, aż w końcu 

obejmie całe społeczeństwo i zapanuje wszędzie. Wtedy, i dopiero wtedy możemy 

spodziewać się, że światowy krajobraz dźwiękowy zmieni się i nabierze wdzięku, 

piękna i lokalnego kolorytu.”* 

 

* [W:] „Poznaj dźwięk 100 ćwiczeń w słuchaniu i tworzeniu dźwięków“ R.Murray Schafer, 

Brevis, Poznań 1995, tłum. Rafał Augustyn. 

mailto:sztukacieszuka@gmail.com


  

 

Inspiracją dla tego typu inicjatywy 

artystycznej jest idea akustycznej 

ekologii stworzona i rozwijana od 

połowy lat 60 XX wieku przez 

kanadyjskiego kompozytora 

R. Murray’a Schafer oraz jego zespół 

badawczy “World Soundscape 

Project”. Według Schaefera otoczenie 

dźwiękowe jest „zanieczyszczone”, 

a przyzwolenie kultury zachodu na 

bezwzględny prymat postrzegania 

wizualnego hamuje wrażliwość na 

dźwięk. Centrum Schaferowskiej 

koncepcji ekologii akustycznej stanowi 

idea środowiska dźwiękowego jako 

utworu muzycznego. Według Shafera 

poznanie i zbadanie stanu 

otaczającego krajobrazu dźwiękowego 

jest etapem prowadzącym do 

późniejszego świadomego twórczego 

jego kształtowania. Przekomponowania 

„wielkiej kompozycji muzycznej świata”. 

„Warsztaty słuchania i tworzenia 

dźwięków“ wpisują się w propagowaną 

przez tego kompozytora działalność 

artystyczną i edukacyjną w zakresie 

słuchania. 

 

Więcej informacji o projekcie:  

https://www.facebook.com/uchowwodzie 

https://uchowwodzie.wordpress.com 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.facebook.com/uchowwodzie
https://uchowwodzie.wordpress.com/


  

14:00 - 17:00  OPOWIEŚĆ Z DRESZCZYKIEM, czyli jak budować napięcie  

/ WARSZTATY Z PISANIA KRÓTKICH TEKSTÓW LITERACKICH 

/ sala dawnej stołówki OW „Drogowiec”, ul. Turystyczna 1/ 

Odbiorca: dzieci w wieku 13 – 16 lat 

Prowadzenie: Joanna Wrycza-Bekier 

Zapisy: wyspaskarbow@gak.gda.pl 

Literatura pozwala przeżyć lęk w sposób zastępczy. W miękkich kapciach, 

z kubkiem herbaty w dłoni rozpracowujemy szajkę przestępców lub stajemy na 

szczycie Mont Blanc. Doświadczamy niebezpieczeństwa, nie ponosząc przy tym 

żadnego ryzyka. To magia. 

Napięcie jest utkane z nadziei i lęku. Lęku przed tym, co może się wydarzyć i nadziei, 

że wszystko ułoży się dobrze. Jeśli uda Ci się wywołać takie emocje u czytelnika, ten 

nie spocznie, póki nie pozna rozwiązania. I będzie czytał z wypiekami na twarzy. 

Podczas warsztatów: 

 poznasz sposoby budowania napięcia 

o trzy Z: zawieszenie, zapowiedź i zwrot akcji, 

o in medias res, 

o pokazuj, nie opisuj, 

o mniej znaczy więcej. 

 Rozpracujesz wraz z grupą fragment opowiadania Agathy Christie w poszukiwaniu 

pisarskich sztuczek. 

 Napiszesz krótką scenę z dreszczykiem. 

 Otrzymasz opinię zwrotną na temat Twojego tekstu, dzięki czemu wydobędziesz swoje 

mocne strony w pisaniu i dowiesz się, jak je wzmacniać 

Joanna Wrycza-Bekier – doktor nauk 

humanistycznych, certyfikowany trener 

biznesu, wykładowca na Uniwersytecie 

Gdańskim, opiekun merytoryczny studium 

podyplo-mowego Copywriting. Content 

menedżerski w Wyższej Szkole Bankowej. 

Jest autorką sześciu książek, które 

odsłaniają tajniki pisania, m.in. Magia słów, 

Fast Text. Jak pisać krótkie teksty, które 

błyskawicznie przyciągną uwagę, 

Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu. Jej blog Poradnik pisania 

(http://poradnikpisania.pl) ma kilka tysięcy czytelników, których łączy pasja pisania. 

Prowadzi warsztaty i szkolenia dla amatorów i profesjonalistów oraz autorski  

e-learningowy kurs webwritingu.   

 

-------------------------------------------------- 



  

 

15:00 - 17:00  LIRYCZNA POCZTÓWKA ZNAD WISŁY / WARSZTATY 

FAMILIJNE 

/ teren Wyspy Skarbów, ul. Turystyczna 3 / 

O czym szumią fale Wisły? O czym szepcze nurt wiślański? 

Prowadzenie: Paweł Jarczewski 

„Pogotowie literackie”: Katarzyna Żurawska 

Bez konieczności zapisów. 

Zapraszamy na warsztaty pisania lirycznych pozdrowień z wypoczynku znad 

uchodzącej do Bałtyku – Śmiałej Wisły! Do waszej dyspozycji oddamy wersy 

kilkunastu „wiślanych” wierszy (m.in. Antologia poezji „Wisło moja, Wisło stara…”) 

jak i „pogotowie literackie” stające na straży piękna języka jak i pobudzenia Waszej 

kreatywności. 

Dowiecie się jak stworzyć kolejny wers festiwalowych pozdrowień, jakich słów użyć, 

aby stworzyć oryginalne pozdrowienia z letniego wypoczynku. Pocztówkę do 

swoich bliskich będziecie mogli opatrzyć wyjątkowym, kolekcjonerskim znaczkiem 

pocztowym z Wyspy Sobieszewskiej. 

 

 

 



  

 

Paweł Jarczewski – ur. 1984 r. Absolwent Historii 

Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwent Szkoły 

Muzycznej II st. Im. Fryderyka Chopina w Gdańsku 

w klasie altówki. Instruktor gry na keyboardzie.  

Od 2007 r. odpowiedzialny za historyczno–

edukacyjną sferę działań „Wyspy Skarbów” 

Gdańskiego Archipelagu Kultury. Kustosz Izby 

Pamięci Wincentego Pola, jedynej placówki 

muzealnej na Wyspie Sobieszewskiej. Kurator 

wystaw czasowych poświęconych delcie Wisły, 

życiu i twórczości patrona muzeum oraz historii 

Wyspy. Aktywnie włącza Izbę Pamięci do 

obchodów Europejskiej Nocy Muzeów oraz 

Europejskich Dni Dziedzictwa. 

W „Wyspie Skarbów” GAK organizuje również 

warsztaty dla dzieci i młodzieży poświęcone 

tematyce marynistycznej. Dla dorosłych 

proponuje cykle prezentacji multimedialnych poświęconych historii Wyspy 

Sobieszewskiej, Żuław Wiślanych, historii budowy Przekopu Wisły. Autor 

i realizator „Spotkań z historią i przyrodą Wyspy Sobieszewskiej”. Od 2008 r. 

koordynator Międzynarodowego Konkursu na Exlibris i Małą Formę Graficzną 

poświęconego tematyce miasta Gdańska. 

 

Katarzyna  Żurawska – ur. 1990. Ukończyła 

polonistykę i rusycystykę na Uniwersytecie 

Gdańskim. Od 2015 roku doktorantka na Wydziale 

Filologicznym UG, gdzie prowadzi badania 

tekstologiczne nad rękopisami Józefa 

Jankowskiego. Dorywczo korektorka/redaktorka, a 

od niedawna także bibliotekarka w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej w Gdyni, co umożliwia 

połączenie w 100% książkowej pasji z pracą 

zawodową. 

 

 
 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 



  

 

16:00 - 17:00  SPOTKANIE AUTORSKIE  

/ teren Wyspy Skarbów, ul. Turystyczna 3 / 

Anna Klejzerowicz – pisarka, publicystka. 

Gdańszczanka. Autorka opowiadań i 

powieści kryminalnych, obyczajowych oraz 

opowieści grozy. Jako fotograf i redaktor 

publikacji teatralnych przez wiele lat 

współpracowała z Teatrem Atelier im. 

Agnieszki Osieckiej w Sopocie. 

W jej tekstach obecne jest morze jako symbol 

otwarcia na świat, jego idee od czasów 

historycznych po współczesność. Równie 

istotna dla autorki jest harmonia z naturą, 

poszukiwanie własnych dróg w świecie 

przyrody. Prywatnie miłośniczka gór, historii 

zabytków swojego regionu, sztuki, a w szczególności drzeworytu japońskiego ukiyo-

e. Na spotkaniu autorka postara się przybliżyć odbiorcom tematykę historii sztuki, 

wskazać związki człowieka z kulturą, historią, rozbudzić poważniejsze poszukiwania 

w tej dziedzinie. www.annaklejzerowicz.pl 

-------------------------------------------------------------------------- 

18:00-19:00  OD ŹRÓDŁA DO UJŚCIA czytanie performatywne 

/ OW „Drogowiec”, ul. Turystyczna 1 / 

Aktorzy: Piotr Srebrowski i Wojciech Stachura / Johnny Mazur - muzyka. 

Piotr Srebrowski -  aktor, lalkarz, reżyser, absolwent 

PWST w Krakowie, Filia we Wrocławiu na Wydziale 

Lalkarskim; od 2011 roku związany z Trójmiastem, gdzie 

zrealizował kilkanaście premier; współpracował m. in. 

z Teatrem Stajnia Pegaza, Teatrem Miniaturą, 

Gdyńskim Centrum Kultury, sceną SAM i FSC oraz 

Teatrem Stacja Szamocin; W Teatrze Gdynia Główna 

debiutuje w roli reżysera.  

http://kultura.trojmiasto.pl/Piotr-Srebrowski-etat-bylby-

dla-mnie-wiezieniem-n96447.html 

 

 

 

http://www.annaklejzerowicz.pl/
http://kultura.trojmiasto.pl/Piotr-Srebrowski-etat-bylby-dla-mnie-wiezieniem-n96447.html
http://kultura.trojmiasto.pl/Piotr-Srebrowski-etat-bylby-dla-mnie-wiezieniem-n96447.html


  

 

Wojciech Stachura – ur. 1988 r., 

aktor Miejskiego Teatru 

Miniatura w Gdańsku, 

konstruktor lalek. Debiutował 

jeszcze podczas studiów 

w Białostockim Teatrze Lalek 

w spektaklu Ruslana Kudashova 

"Capuleti i Montecchi" rolą 

Merkucja. Grał w spektaklach 

w Instytutecie Teatralnym 

w Warszawie, Operze Bałtyckiej 

w Gdańsku (animacja 

marionetką wraz z konsultacja 

konstrukcyjną),Teatr Gdynia Główna, Teatr Gløsoli, Teatr Latarnia Magiczna. 

Konstruował lalki dla PWST Wrocław do dyplomu indywidualnego pod opieką 

Agaty Kucińskiej. Zajmuje się również pracą w radio oraz dubbingiem.  

 

http://www.pomyslodalnia.pl/dzialania-spoleczne/spiewajacy-aktorzy-2015-wojciech-

stachura-always-look-on-the-bright-side-of-life/ 

 

Johnny Mazur – młody pianista, 

gitarzysta oraz kompozytor 

pochodzący z Londynu. Jego 

twórczość jest inspirowana 

zarówno muzyką klasyczną jak 

i jazzową, zarówno pod 

względem kompozycji jak i 

improwizacji. Szczególnie 

inspirują go artyści 

tacy jak Chopin oraz Bill Evans. 

W marcu, w Teatrze BoTo 

w Sopocie, miał okazję poznać 

Leszka Możdzera, który 

usłyszawszy go podczas gry, 

zaproponował mu nagranie autorskiego albumu w prywatnym studiu Modżera BITTT 

we Wrocławiu. Od tej pory Johnny Mazur koncertował w Teatrze BoTo, grając 

zarówno autorskie kompozycje jak i wariacje nad utworami Chopina, a także w 

pełni improwizowane koncerty wraz z zespołem muzyków. 

 

 

 

https://web.facebook.com/janek.mazur.jazz/?fref=ts 

„Water” - https://www.youtube.com/watch?v=kEVG85MVuWs 

 

http://www.pomyslodalnia.pl/dzialania-spoleczne/spiewajacy-aktorzy-2015-wojciech-stachura-always-look-on-the-bright-side-of-life/
http://www.pomyslodalnia.pl/dzialania-spoleczne/spiewajacy-aktorzy-2015-wojciech-stachura-always-look-on-the-bright-side-of-life/
https://web.facebook.com/janek.mazur.jazz/?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=kEVG85MVuWs


  

20:00 - 22:30 KONCERT + potańcówka z Kapelą Gęsty Kożuch Kurzu  
/ scena OW „Drogowiec”, ul. Turystyczna 1 / 

Jaką metaforą czy obrazem, można by opisać muzykę tradycyjną, muzykę 

ludową? 

Rzeka nadaje się do tego wybornie. Ktoś obserwujący ją z bliska, dostrzeże jej 

żywotność, nieustanne zmiany czy witalność. Inny, kto patrzy na nią z perspektywy, 

na przykład - wędrowca, postrzega ją jako punkt odniesienia – choćby na mapie, 

element tworzący krajobraz. Dla niektórych może być przeszkodą, dla wielu staje 

się czymś, co organizuje życie. Muzyka grana przez kapelę Gęsty Kożuch Kurzu 

wywodzi się z nizin centralnej Polski. Melodie pochodzące z pogranicza łęczycko-

łowickiego, z sieradzkiego, opoczyńskiego czy rawskiego, często zasłyszane zostały 

jeszcze od ostatnich wiejskich muzykantów, prawdziwych mistrzów gatunku. 

Ambicją ich następców jest zachowanie archaicznego brzmienia i przejmującego 

liryzmu, ukrytego choćby w przyśpiewkach, które opowiadają o zwykłym życiu, 

bliskim naturze. Uwaga!!! Nie będzie to jednak wieczór dla tych, którzy chcieliby 

widzieć tradycję przyszpiloną do zielonego sukna w gablotce, zasuszoną 

w muzeach a tym samym sztuczną niczym warkocz tancerki 

z dożynkowego folderu. Koncert Gęstego Kożucha Kurzu zakończy wspólna 

POTAŃCOWKA. 

 

Rzeki nie można zatrzymać, bo przestanie być sobą – ona musi brzegi rwać! 

Gęsty Kożuch Kurzu tworzą: 

 Maria Stępień – skrzypce, basy, baraban 

 Joanna Gancarczyk – basy, śpiew, baraban,  bębenek obręczowy 

 Marcin Lorenc – skrzypce, basy, baraban 

 Kazimierz Nitkiewicz – trąbka 

 Jakub Korona – baraban, bębenek obręczowy 

 

 

 

 



  

 

O FESTIWALU 

XII Festiwal Instalacji Lirycznych – ŚMIAŁOsfera 

 

 

„… jako artyści potrzebujemy przede wszystkim przeszkód. Rzeka płynie szybciej 

tam, gdzie jest więcej kamieni, woda musi pokonywać bariery i może 

ostatecznie to stanowi o energii rzeki – ta zawada i ciśnienie, wynikające z 

napotkanego oporu.[…] Potrzebujemy przeszkód, potrzebna nam też prędkość, 

wewnętrzne pragnienie, by uwolnić się od tego, co nas zamyka lub stoi nam na 

drodze. Wciąż musimy się starać odrzucić język kontroli i ograniczenia, i wyjść 

poza słowa, które usiłują nas zdefiniować. Nie mam pojęcia, jak wyglądałaby 

moja poezja bez tej przeszkody i mojego pragnienia, żeby ją pokonać.” 

– D.A. Powell, pisarz amerykański 

Zapraszamy na najbardziej enigmatyczny wśród bałtyckich festiwali – 12. 

Festiwal Instalacji Lirycznych. Czy ktoś potrafi zdefiniować co ową instalacją jest 

lub mogłoby być? Dla nas, niezmiennie od 12 lat jest to sprawa otwarta… Wciąż 

szukamy horyzontów jego znaczeń, poszerzamy jego symboliczne brzegi, 

Poznaj Wyspę Sobieszewską 

w atmosferze familijnej przygody 

i śmiało dołącz do nas! 

 



  

obieramy kurs na nowe obszary, by ostatecznie dotrzeć do jego autentycznego 

źródła. 

12. FIL – „Śmiałosfera” to nic innego jak twórczy mikroklimat Wyspy 

Sobieszewskiej, liryczny eksperyment, ciekawie wykorzystane słowo w 

przestrzeni Wyspy. Połączenie tajemniczości przyrody i wyobraźni człowieka. 

Zapraszamy do karuzeli sfer: śmiałości, echa, dźwięków, słów i śmiechu. 

Posłuchamy, dotkniemy, odczujemy Wyspę Sobieszewską na tysiąc sposobów. 

Odsłonimy tajemnice otoczonego wodą lądu w atmosferze zabawy i radości w 

sposób niebanalny! Pamiętając o sobie, o tym kim jesteśmy i skąd pochodzimy, 

rozbudzimy w Tobie potrzebę kreatywności, aby doświadczyć naszego, 

wspólnego dziedzictwa – piękna Śmiałej Wisły... 

 

Więcej informacji: http://www.fil.gak.gda.pl/ 

FB: https://www.facebook.com/filwyspa 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMACJE TEREN FESTIWALU TO 3 PRZESTRZENIE: 
 „Wyspa Skarbów” GAK / Galerie, Muzeum, teren wokół Domu Kultury / 

 OW. Drogowiec, ul. Turystyczna 1 / plac, SCENA GŁÓWNA / 

 Nabrzeże przy ul. Nadwiślańskiej,  Śmiała Wisła / przystanek tramwaju F6 / 

 

 

 

 

 

http://www.fil.gak.gda.pl/
https://www.facebook.com/filwyspa


  

DOJAZD DO WYSPY SOBIESZEWSKIEJ 

 

Autobusem z przystanku przy Dworcu Głównym PKP w Gdańsku 

 

112 (kierunek: Przegalina) - czas dojazdu ok. 35 min 

186 (kierunek: Górki Wschodnie) - czas dojazdu ok. 35 min 
 

autobus nocny nr N9 kursuje na trasie: centrum Gdańska (Dworzec Gł. PKP)- 

–  Sobieszewo – Świbno – Przegalina.  
 

Tramwajem wodnym F6 / codziennie 
 

TARG RYBNY  -> WYSPA 

SOBIESZEWSKA 

 

WYSPA SOBIESZEWSKA -> TARG 

RYBNY   

10:00, 13:50, 17:20  

 

11:44, 15:34, 19:04 

 

Samochodem /Proponujemy w centrum miasta zjechać na ul. Elbląską (dawna 

"wylotówka" na Warszawę), minąć rafinerię i w Przejazdowie skręcić na 

Sobieszewo. Czas dojazdu zajmie ok. 20 min. 

 

-----------------------------------------------------------------------

--- 

Informacje dla osób niepełnosprawnych 

W razie potrzeby nasi wolontariusze pomogą dotrzeć osobom 

niepełnosprawnym w dogodne miejsce na terenie festiwalu. 

Sanitariaty 

Podczas Festiwalu dostępne będą zarówno toalety jak i umywalki na 

terenie Wyspy Skarbów GAK. 

Szczegółowe informacje uzyskać można  

telefonicznie 58 323-91-15 lub osobiście w biurze „Wyspy Skarbów” GAK. 

 

 

Patronat:  

RADIO GDAŃSK  

 Magazyn Together  

Jestem z Gdańska 

http://www.ztm.gda.pl/rozklady/linia-112.html
http://www.ztm.gda.pl/rozklady/linia-186.html
http://ztm.trojmiasto.pl/start-N9.html


  

 


