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Młodzieżowy Dom Kultury, Przedzamcze 11/15  
 

PROGRAM 
(na zielono zaznaczono punkty programu specjalnie dedykowane młodszej publiczności) 

 

Oblicza polskiego komiksu - sala widowiskowa (I piętro) 

11:00 11:55 

Superbohater w realnym świecie - dzieje nieprzeciętnych bohaterów na kartach 
komiksów historycznych 
Prelekcja Witolda Tkaczyka 
 
Superbohater to wykreowana, nierzeczywista postać ze świata komiksu, obdarzona 
nadprzyrodzonymi cechami i możliwościami, której początki sięgają komiksów 
amerykańskich z lat 30-tych XX w. Ten typ bohatera występuje też w krajowych 
komiksach. Czy jednak prawdziwymi superbohaterami nie są realne postacie z kart 
polskiej historii, które dokonały - wydawałoby się - nadludzkich czynów? 

12:00 12:55 

Zagrajmy w SZYSZKĘ NOŻNĄ - komiksowy świat Kicaja i jego przyjaciół 
Warsztaty rysowania z Maciejem Trzepałką 
 
Spotkanie z mistrzem rysunku i komiksu Maciejem Trzepałką (związane z obchodami 
70-lecia pisma Świerszczyk), który będzie opowiadał i rysował na intrygujące tematy: 
- związki komiksu z literaturą, czyli jak zrobić coś z niczego. 
- o pomysłach, czyli o tym co w komiksie najważniejsze. 
- co zrobić, żeby było śmiesznie - czyli krótko o grotesce. 
- kiedy nikt niczego nie rozumie - czyli o najczęściej pojawiających się błędach w 
konstrukcji fabuły. 
- bomba, czyli o puencie. 
Zapraszamy dzieci i rodziców, a także zorganizowane grupy. Dzieci uczestniczące w 
spotkaniu otrzymają pamiątkowe specjalne wydanie pisma Świerszczyk. 

13:00 13:30 

Przygody Gapiszona  
Przedstawienie Teatru „Baj Pomorski” 
 
Przedstawienie przygotowane specjalnie z myślą o dzieciach, w którym aktorzy wraz z 
młodymi widzami odkrywają świat Gapiszona - postaci wymyślonej przez 
legendarnego ilustratora Bohdana Butenkę. 

13:35 14:05 

Otwarcie Festiwalu 
 
Uroczyste otwarcie festiwalu połączone z odczytaniem wyników konkursów oraz 
wręczeniem Złotego Pucharu, wyróżnienia przyznawanego przez kapitułę DwuTakt-u 
za szczególną działalność na rzecz promocji komiksu polskiego. Galę poprowadzą 
Paulina Christa i dyrektor festiwalu Wojtek Łowicki. 

14:10 14:55 

Mateusz Skutnik – jak twórca komiksów i gier funkcjonuje we współczesnym 
świecie 
Spotkanie z Mateuszem Skutnikiem poprowadzi Witold Tkaczyk 
 
Mateusz Skutnik to twórca komiksowy od lat budujący swoją markę. Wypracował 



oryginalny sposób obrazowania, a także wykreował rozpoznawalnych bohaterów i 
światy, w których istnieją: Morfołaki, Rewolucje, Blaki. Obok komiksu zajął się też 
grami komputerowymi. Jak udaje mu się utrzymać zainteresowanie swoimi kreacjami, 
do jakiego stopnia komiks i gry komputerowe przenikają się i wpływają wzajemnie na 
siebie? 

15:00 15:40 

Niezwykłe dzieje Gwiezdnego Dziecka 
Spotkanie z Wojciechem Birkiem poświęcone kultowej serii „Thorgal” poprowadzi 
Michał Siromski 
 
Na czym polega fenomen popularności „Thorgala”? Jak wyglądają dalsze plany 
rozwoju uniwersum nietypowego wikinga? Czy seria będzie kiedyś zakończona? Na te 
i inne pytania odpowie Wojciech Birek, badacz i popularyzator komiksu, a przede 
wszystkim tłumacz i wielki miłośnik „Thorgala”. 

15:45 16:30 

Konkurs: dzieci kontra rodzice 
 
Przekonamy się czy to dzieci, czy może jednak dorośli znają się bardziej na 
komiksowym świecie oraz posiadają większe umiejętności posługiwania się 
ołówkiem… 

16:30 17:10 

Występ kabaretu Szymona Łątkowskiego 
 
Szymon Łątkowski, jeden z najzdolniejszych komików młodego pokolenia wystąpi tuż 
przed mistrzem gatunku. Zobaczymy specjalny program, pełen odniesień do postaci 
znanych z historii i kultury popularnej. Na scenie zagoszczą między innymi Batman 
przybity depresją, Szekspir w trakcie kłótni z żoną, Pan Ziemniak czy szalony malarz - 
mistrz portretu społecznego i ciętej riposty. 

17:15 18:45 

Spotkanie z Jackiem Fedorowiczem - aktorem, satyrykiem, publicystą, ale i 
rysownikiem 
 
Jacek Fedorowicz zaprezentuje swoje najnowsze satyryczne felietony, a następnie 
płynnie przejdziemy do pogadanki z naszym Gościem o starych czasach, o komiksie 
"Solidarność - 500 pierwszych dni" i kulisach jego powstania. Popołudnie z mistrzem 
satyry poprowadzi dr Marcin Jaworski 

18:50 19:30 

Bitwa Komiksowa 
 
Słynny konkurs, w którym w szranki stają obok siebie profesjonaliści i początkujący 
rysownicy. Rysują na czas na zadany, nieznany im wcześniej temat. Zwycięzcę 
wybiera publiczność. Nagrodą jest wielka gratka – oryginalna plansza komiksowa 
Janusza Christy, ufundowana przez wnuczkę mistrza, Paulinę Christę. Zapisy na Bitwę 
Komiksową w punkcie informacyjnym (przy wejściu). 

19:35 19:50 
Losowanie loterii fantowej 
Zakończenie Festiwalu 

 

Strefa autografów – sala nr 12 (parter) 

13:00 13:30 Maciej Trzepałka 

14:30 14:50 Wojciech Birek 

15:10 15:40 Mateusz Skutnik  

16:30 17:00 Jacek Fedorowicz 

 



Strefa Dobrej Zabawy z Delfinkiem - sala 13 (parter) 

11:00 15:00 Animacja zabaw dla dzieci 
 
malowanie twarzy, zabawy plastyczne, gry ruchowe, nauka kreatywnego myślenia 

11:00 15:00 "Poznaj świat dinozaurów razem z JuraParkiem z Solca Kujawskiego" 
 
warsztaty plastyczne dla dzieci: malowanie modeli amonitów i dinozaurów. Warsztaty 
są świetną formą przyswajania i utrwalania wiedzy poprzez zabawę. Każde dziecko, 
które pomaluje figurkę, zabiera ją ze sobą na pamiątkę. Będą też konkursy z 
nagrodami. 

16:00 19:00 Warsztaty rysunku z PSSP 
 
Policealna Szkoła Sztuk Pięknych z Bydgoszczy poprowadzi profesjonalne warsztaty 
rysunku, które pomogą początkującym, a także udzieli porad i konsultacji tym, którzy 
już rozpoczęli swoją drogę artystyczną. Zapraszamy zainteresowanych w każdym 
wieku oraz zorganizowane grupy. 

 

Przebudzenie Gwiezdnych Wojen – sala 03 (podziemia) 

11:00 19:00 Strefa gwiezdnowojennych prowadzona przez Toruńskie Imperium Star Wars 
 
W programie: 
- „Dziesięciu najpotężniejszych Lordów Sithów” 
Ujrzycie sylwetki dziesięciu najpotężniejszych użytkowników mocy po jej ciemnej 
stronie. Dowiecie się, którzy mieli największy wkład we wzrost potęgi Lordów Sith, 
poznacie ich historię oraz budzące co prawda grozę ale wielkie czyny. 
- „Konkurs wiedzy o postaciach SW” 
Różnych postaci z SW jest bez liku, od znanych z filmów Obi-Wana Kenobiego czy 
Dartha Vadera, do tych znanych ze źródeł pozafilmowych. Jak dużo ich znasz? 
Wpadnij na konkurs i przekonaj się, kogo rozpoznasz!" 
- „Najsłynniejsze osobistości komiksowych Gwiezdnych Wojen” 
Dzięki temu, że Gwiezdne Wojny rozwijały się na różnych polach, w tym również w 
komiksie, udało się stworzyć cały szereg postaci, które są rozpoznawalne przez 
miłośników Star Wars, mimo, że nie pojawiły się w filmach. To właśnie komiksy 
wprowadziły takie postacie, jak Lord Sithów Exar Kun, Odrodzony Imperator 
Palpatine, potomek rodu Skywalkerów Cade, czy wiele innych postaci, o których 
możesz się dowiedzieć podczas tej prelekcji.  
- „Porównanie rycerza Jedi z rycerzem średniowiecznym” 
George Lucas czerpał inspiracje z wielu źródeł, między innymi z historii. Przyjrzymy się 
podobieństwom rycerzem Jedi i rycerzami znanymi z historii i literatury. 
- „O czym piszczy Artoo?” 
Konkurs muzyczno-dźwiękowy w którym udział mogą wziąć nawet ci, którym Bantha 
nadepnęła na ucho. Sprawdźcie swą wiedzę w muzycznej opowieści z odległej 
galaktyki. 
- „Czy moc jest w tobie silna?” 
Zapraszamy wszystkich chętnych do sprawdzenia, czy moc jest rzeczywiście w nas. 
Nie wierzycie? Przyjdźcie i się przekonajcie!  

 

Renesans Superbohaterów – sala 09 (podziemia) 



11:00 11:55 Silna, młoda i niezależna 
 
Prelekcja poświęcona fali nowych tytułów z postaciami 
kobiecymi w roli głównej 

Tomasz 
Drozdowicz 

12:00 13:25 Zrób sobie superbohatera 
 
Interaktywna zabawa z widzami w budowanie herosa, 
począwszy od mitu i genezy, przez moce, wygląd i modus 
operandi. 

Tomasz 
Drozdowicz 

13:30 14:55 Quo vadis Mroczny Rycerzu? 
 
Panel dyskusyjny poświęcony teraźniejszości i najbliższej 
przyszłości Batmana w komiksach, kinie, telewizji i grach. 

Michał Siromski, 
Michał Chudoliński 

15:00 15:55 Historia kina superbohaterskiego w pigułce 
 
Przegląd filmów o superbohaterach - niekoniecznie tych 
najbardziej znanych - od 1920 roku do czasów obecnych 

Bartosz Piotrowski 

16:00 17:25 Kinowe Uniwersum Marvela 
 
Prelekcja prezentująca ambitny plan Marvela przeniesienia idei 
komiksowych crossoverów i świata wspólnego dla wszystkich 
swoich bohaterów na wielki ekran 

Bartosz Piotrowski 

17:30 18:25 Alternatywne światy, alternatywne czasy 
 
Wraz z prowadzącym zwiedzimy niezwykłe alternatywne 
wersje światów Marvela oraz DC 

Mikołaj Trawiński 

18:30 19:30 S.H.I.E.L.D. vs S.H.A.D.E - komiksowe grupy i organizacje 
 
Prelekcja prezentująca "grupy trzymające władzę", od małych 
gangów i klik, po tajemnicze agencje i ogromne organizacje. 

Mikołaj Trawiński 

 

Strefa gier – sala 011 (podziemia) 

14:00 18:00 Gry konsolowe 
  
Możliwość swobodnej gry na miejscu oraz turnieje. 
Zapisy do udziału w turniejach na miejscu lub przed festiwalem na stronie 
https://www.facebook.com/cgproplay Uwaga! Liczba uczestników ograniczona! 
Gry udostępnione przez sklep PRO-PLAY 

14:00 18:00 Gry planszowe 
 
Możliwość swobodnej gry na miejscu. Gry udostępnione przez sklep GRAJFER 

16:00  Zapraszamy fanów gier planszowych na turniej w grę „List miłosny”. 
Zapisy na miejscu (sala 011) od 15.30 
Dla zwycięzców nagrody ufundował sklep GRAJFER 

 

Giełda komiksu i różności – sala 101 (I piętro) 

10:00 19:30 Nowości oraz komiksy archiwalne, gadżety związane z komiksem i kulturą popularną, 

https://www.facebook.com/cgproplay


a także oryginalne plansze mistrzów polskiego komiksu (w wyjątkowo atrakcyjnych 
cenach). Stoiska giełdowe (m.in.): 
- antykwariat komiksowy www.sklep-komiksowy.pl 
- Wydawnictwo Centrala 
- Wydawnictwo Zin Zin Press  
- sklep Maginarium 
- Galeria Ryoko 

12:00 18:00 Karykatury na żywo 
 
Satyryk i rysownik Jarosław „Jaro” Wojtasiński każdej osobie chętnej wykona 
(bezpłatnie!) karykaturę. Będzie również szansa otrzymać album artysty wraz z 
dedykacją. 

 

Komiksowy paintball - dziedziniec zewnętrzny (wejście z poziomu podziemi przez salę 011) 

14:00 18:00 Jeśli kiedykolwiek przy lekturze Kajko i Kokosza czy Batmana mieliście chęć by wziąć 
sprawy w swoje ręce to nadarza się ku temu doskonała! Wszyscy zainteresowani 
będą mogli postrzelać kulkami z farbą do podobizn komiksowych antybohaterów... a 
to tylko część z zaplanowanych tutaj atrakcji. Dwa konkursy specjalne z nagrodami 
przewiduje się około godziny 14.00 oraz 16.00. 
Komiksowy paintball poprowadzi grupa PaintBall Krobia. 

 

Wystawy (korytarze MDK) 

70 lat „Świerszczyka”. Przekrojowe spojrzenie na najstarsze europejskie czasopismo dla dzieci! 
Najciekawsze okładki oraz przykłady najsłynniejszych komiksów. 

Filutek i Filuś. Najsłynniejsza para komiksowych bohaterów (profesor i jego piesek) stworzonych 
przez toruńskiego rysownika Zbigniewa Lengrena. Dobra zabawa gwarantowana! 

Fantastyka w komiksie. Komiks w fantastyce. Barwna opowieść o odległych galaktykach, robotach, 
podróżach w czasie i tym wszystkim, co w fantastyce najatrakcyjniejsze. 

Wystawa pokonkursowa. Prace dzieci, które zostały nagrodzone lub wyróżnione w konkursie dla 
uczniów toruńskich szkół oraz przedszkoli. 

 

Kontakt tel.: 725 110 010 

www.facebook.com/dwutakt 

 

http://www.facebook.com/dwutakt

