TORUŃSKI INFORMATOR
DLA DUŻYCH RODZIN
16 - 30 kwietnia 2018

ZDROWIE/SPORT
21-22.04 (sobota-niedziela)
I SERIA ROK CUP POLAND, Karting
Pera Jonssona 5

27-29.04 (piątek, sobota, niedziela)
RUN TORUŃ! ZWIEDZAJ ZE ZDROWIEM 2018!
BIEGI ULICZNE, Aleja Solidarności 1-3, godz. 12.00
10 km (Bieg Główny) i 5 km (Bieg dla Każdego) Baj
Impreza biegowa „Run Toruń” to event, który swój debiut miał w 2012 roku, a już podczas
szóstej tej edycji na linii startu zgromadził niemal 3 000 osób, w tym 500 dzieci. Organizator
– Stowarzyszenie Run To Run wierzy, że w 2018 roku „biegających turystów” będzie ponad
trzy tysiące. Otóż imprezie przewodzi hasło „Zwiedzaj ze Zdrowiem!”, gdyż trasa biegu
wiedzie przez największe perełki miasta m.in. pomnik Mikołaja Kopernika, Krzywą Wieżę,
Bulwar Filadelfijski, Przedmieście Bydgoskie. Co więcej, biegaczom towarzyszy przewodnik
turystyczny, który podczas biegu opowiada o bogatej historii miasta.

Soboty
PARKRUN TORUŃ
Las na Skarpie, godz. 9.00 (ul. Olimpijska), wstęp wolny
Bieg na dystansie 5 kilometrów z pomiarem czasu organizowany co tydzień przez cały rok, w
każdą sobotę o 9:00 rano. Trasa biegu przebiega przez Ul. Olimpijska, a jej długość to 5km.

TEATR

17, 18.04 (wtorek, środa)
AFRYKAŃSKA PRZYGODA
Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu (Rynek Nowomiejski 28), godz. 9.00 i 11.00,
wstęp 17 zł – dziecko, 20 zł – dorosły, 17 zł – kolejny bilet dla opiekuna. Bilety
grupowe od 10 osób – 16 zł, ok. 40.min
Bohater spektaklu – Jacuś – przenośni się we śnie do egzotycznej, baśniowej krainy, w której
czeka go wiele przygód. Spotyka także jej mieszkańców: zebrę, żyrafę, małpę i
krokodyla. Historia opowiadania bez słów – językiem gestów, muzyki i światła – sprawia, że
fabuła jest całkowicie zrozumiała nawet dla najmłodszych widzów, a częste zmiany
kolorowej scenografii i pojawiający się kolejni bohaterowie przykuwają uwagę maluchów.
Spektakl inspirowany dziecięcymi zabawami, opiera się na pomyśle lustrzanego odbicia.
Dzieci obserwujące akcję sceniczną mogą utożsamiać się z głównym bohaterem, który
wygląda, zachowuje się i mówi tak, jak one. Scenografia naśladuje wygląd typowego
dziecinnego pokoju, różniącego się tylko ładunkiem wyobraźni, która zmienia zwyczajne
przedmioty w bohaterów akcji. Afrykańska przygoda to znakomita propozycja dla dzieci na
pierwsze spotkanie z teatrem!

17-20, 22, 24-26.04
LITERKOWO
Baj Pomorski (Piernikarska 9), godz. Od pn do pt 9.30 i 11.30 (oprócz wt 24.04 – 9.30 i
12.00); ndz 12.00 i 14.00, wstęp pn-pt 18/22 zł, ndz 22 zł, 50% zniżki dla posiadaczy
TKDR, od 2-7 lat, 45 min.
Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, skąd się biorą słowa? Jak to się dzieje, że pojedyncze
literki dobierają się w pary, tworzą rodziny, które zostają wyrazami? I jak można się nimi
bawić?
Teatr Baj Pomorski zaprasza na spektakl ,,Literkowo” przygotowany przez Martę ParfieniukBiałowicz i Edytę Soboczyńską. Po sukcesie ,,Przytulaków” oraz ,,Brzdęku i Dźwięku” jest to
kolejne przedstawienie poświęcone przede wszystkim najmłodszym widzom. Krótkie
wierszowane wyliczanki wciągną dzieci do dobrej zabawy! Magiczna kraina Literkowo okaże
się miejscem wspaniałych przygód i rozbudzi w dzieciach chęć do poznawania świata liter.
Spektakl stymuluje rozwój mowy i naukę czytania na etapie wczesnodziecięcym. Robi to
poprzez połączenie walorów edukacyjnych z wspólną zabawą!

27, 29.04 (piątek, niedziela)
ROBINSON CRUZOE
Baj Pomorski (Piernikarska 9), godz. pt 9.30 i 12.00, ndz 12.00, wstęp pt 18/22 zł, ndz 22
zł, 50% zniżki dla posiadaczy TKDR, od lat 10., 105 min

Słynna powieść Daniela Defoe o pewnym rozbitku należy dziś do klasyki literatury
przygodowej. Młody Robinson Cruzoe ucieka z domu i trafia na statek, który rozbija się na
bezludnej wyspie. Tam bohater spędza kilkanaście lat, buduje dom, uprawia zboże, uczy się
samodzielnego życia. Spotyka grupę ludożerców, z jednym z nich się zaprzyjaźnia. Crusoe
udaje się wrócić do Anglii… Powieść Defoe stała się wzorem dla wielu późniejszych autorów.
Do dzisiaj o jej wartości stanowi barwny język, pochwała tolerancji oraz zdolności do
radzenia sobie w trudnych warunkach.

KONCERTY
19.04 (czwartek)
2 TM 2,3
Lizard King (Kopernika 3), godz. 19.00, wstęp 30 zł dostępne do 31.03.2018
(przedsprzedaż)
w dniu koncertu 40 zł
2Tm2,3 (zastępcza nazwa potoczna: Tymoteusz) – polski zespół muzyczny, grający muzykę
rockową z przesłaniem chrześcijańskim (współczesną muzykę chrześcijańską, CCM). Teksty
zespołu w większości zostały zaczerpnięte z Biblii. Nazwa zespołu pochodzi od fragmentu
Biblii i stanowi oznaczenie 3 wersu z 2 rozdziału drugiego listu św. Pawła do Tymoteusza
(„Bierz udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa”).

29.04 (niedziela)
SYMFONIKA FAMILIJNA – DOTYK DŹWIĘKU
Sala Koncertowa CKK Jordanki (Al. Solidarności 1-3), godz. 16.00, dorosły – 20 zł,
dziecko 15 zł
Cykl Symfonika familijna to okazja do znakomitej zabawy i nowych eksploracji muzycznych
dla wszystkich. Usłyszymy utwory z Muppet Show, Pięknej i Bestii czy Pocahontas. Nie
zabraknie też krótkich fragmentów symfonicznych, m.in. Wschód słońca z suity Grand
Canyon F. Grofe, Taniec piskląt w skorupkach M. Mussorgskiego, Hoe – Down z baletu
Rodeo A. Coplanda.
Drogi rodzicu, dziadku, opiekunie - zabierz swoje pociechy na koncert Toruńskiej Orkiestry
Symfonicznej ! Bliskie spotkanie z muzyka na żywo i niezapomniane emocje gwarantowane!
Więcej informacji: www.tos.art.pl
Kasa czynna od wtorku do soboty (godz. 13.00-19.00) oraz na godzinę przed każdym
koncertem.
Wystąpią: Mariusz Smolij – dyrygent, Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Cykl Symfonika familijna to:
- okazja do znakomitej zabawy i nowych eksploracji muzycznych dla wszystkich,
- od Bacha do Hendrixa - najbardziej popularne utwory muzyki klasycznej, filmowej i

rozrywkowej,
- orkiestra symfoniczna "na wyciągnięcie ręki" - możliwość przyjrzenia się pracy zespołu
artystycznego TOS,
- muzyka i słowo - wprowadzenie w świat muzyki klasycznej "od kuchni" przez dyrektora
artystycznego instytucji - Mariusza Smolija.
ZAPROSZENIE KIEROWANE DO CAŁYCH RODZIN! (koncert dla dzieci powyżej 5 roku życia).

INNE
18.04 (środa)
NIECH SIĘ KWIECI! WIECZORY RĘKODZIEŁA
Dom Muz (Podmurna 1/3), godz. 16.30, wstęp 5 zł
W kwietniu tematem przewodnim spotkań będą motywy kwietne i roślinne wykonywane
różnymi technikami szydełkowymi. W czasie warsztatów można zarówno poznać podstawy
rękodzieła , jak i dalej rozwijać posiadane już umiejętności. Organizatorzy zapewniają
materiały, herbatę i oczywiście inspirację do pracy.

20.04 (piątek)
WIECZÓR TORUŃSKI: DLA SZKOŁY I MIASTA. O bibliotece Gimnazjum
Akademickiego słów kilka
Książnica Kopernikańska (Słowackiego 8), godz. 18.00

Wykład prof. Iwony Imańskiej. Prelekcja przygotowana wspólnie z Towarzystwem Miłośników
Torunia w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki. Bezpośrednio po wykładzie odbędzie się
otwarcie wystawy „Skarby Biblioteki Gimnazjum Akademickiego w Toruniu”. Pokazane będą
oryginalne wydawnictwa ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej. Kurator ekspozycji: Anna
Mazerska.
Powstanie biblioteki gimnazjalnej w Toruniu w 1594 r. wiązało się z podniesieniem rangi
szkoły do stopnia gimnazjum akademickiego. Urządzono ją i zorganizowano na wzór
biblioteki uniwersyteckiej z Lejdy. W zamyśle twórców toruńska biblioteka miała pełnić nie
tylko ważne zadania wobec szkoły i pozostawać podstawowym warsztatem naukowym dla
profesorów i uczniów, funkcjonowała także jako ogólnodostępna biblioteka publiczna.
Nałożone na nią zadania i oczekiwania znajdowały odzwierciedlenie w nazewnictwie.
Mówiono o niej nie tylko Bibliotheca Scholae Thorunensis, ale także Bibliotheca Publica
Mariana, czy nawet Bibliotheca Patria. Rozwój placówki w dużym stopniu uzależniony był od
szczodrości władz miejskich i mieszkańców Torunia. Szybko stała się liczącą biblioteką w
skali kraju, znaną również za granicą. Przez ponad dwa stulecia książnica gimnazjalna
przechodziła różne koleje losu. Do najtragiczniejszych wydarzeń doszło w 1724 r. Utraciła
wówczas część zbiorów i dotychczasowe lokum. Mimo tego jej zbiory stanowią dziś
najcenniejszy fragment zasobów Książnicy Kopernikańskiej.

21.04 (sobota)
TORUŃSKIE ELIMINACJE DO MISTRZOSTW POLSKIW GRĘ „MARCO POLO”
Miejsce: Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego 8, godz. 11.00-16.00
Marco Polo to Zaawansowana Gra Roku 2016. Ten tytuł przyznali jej polscy miłośnicy
planszówek. Marco Polo nie należy do najłatwiejszych, ale kiedy już opanuje się zasady,
udział w grze daje wiele satysfakcji. Ta planszówka wręcz uzależnia! Z każdą rozegraną
partią podoba się jeszcze bardziej. Jej najmocniejszym atutem jest "elegancka, przemyślana
mechanika", co przekłada się na tzw. grywalność (płynna i wciągająca rozgrywka). Kolejny
plus: skalowalność - w Marco Polo mogą grać 2, 3 lub 4 osoby. Jedna partia składa się z 5
rund i może trwać nawet 100 minut. Wiek graczy: od 12 lat.
Zaczniemy od nauki gry - o godz. 11. Eliminacje do Mistrzostw Polski rozpoczną się o godz.
12.
Uwaga: Obowiązują wcześniejsze zapisy pod adresem: m.pitulski@ksiaznica.torun.pl

SOBOTA Z RĘKODZIEŁEM – WĘZŁY SALOMONA
Dom Muz (Podmurna 1/3), godz. 10.00, wstęp 10 zł
Pierwsze spotkanie z cyklu sobota z rękodziełem. W czasie warsztatów uczestnicy zapoznają
się z mniej typowa techniką szydełkowania, czyli węzłami Salomona i wykonają na szydełku
piękne szale, ideale na majówkę. Organizatorzy zapewniają herbatę i materiały.
Prowadzenie Elżbieta Chrulska.

POJAZDY ZABYTKOWE – OTWARCIE SEZONU
Toruń Arena (Bema 73-89), godz. 11.00
Toruńskie Klasyki, Automobilklub Toruński oraz miasto Toruń serdecznie zapraszają
Otwarciem Sezonu spotkań Toruńskich Klasyków w roku 2018.

DZIEŃ WOLNEJ SZTUKI - VI EDYCJA
Muzeum Diecezjalne w Toruniu (Żeglarska 7), godz. 12.00, wstęp wolny
Muzeum zaprezentuje pięć wybranych obiektów ze swoich kolekcji. Organizatorzy będą
chcieli przez godzinę pokazać, że sztukę można oglądać świadomie, z rozmysłem i bez
kompleksów z powodu braku odpowiedniej wiedzy czy wykształcenia. Każdy obiekt ma do
opowiedzenia swoją historię, którą możemy sami odkryć. Wystarczy tylko w skupieniu się w
niego wsłuchać... . Przyjdź i przekonaj się sam!

22.04 (niedziela)
NIEDZIELA W MUZEUM

Muzeum Okręgowe (Rynek Staromiejski 1), godz. 10.00 – 16.00, wstęp wolny
Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza na NIEDZIELĘ W MUZEUM zorganizowaną w
ramach Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, która odbędzie się 22 kwietnia 2018
roku w godzinach 10.00-16.00 w Ratuszu Staromiejskim.
10.30 - 12.30 - Biżuteria i przedmioty związane ze zrywami narodowościowymi - zagadnienia
konserwatorskie - pokaz przy wystawie „Dawny Toruń. Historia i rzemiosło artystyczne 12331793”, parter
11.00, 13.00 – Co to jest Muzeum? - warsztaty rodzinne, parter
12.30 - 14.30 - Wyroby polskich i europejskich ośrodków złotniczych od XVI do XIX w. zagadnienia konserwatorskie - pokaz przy wystawie „Dawny Toruń. Historia i rzemiosło
artystyczne 1233-1793”, parter.
13.00, 14.00 - Malarstwo olejne na tekturze - konserwacja, restauracja, profilaktyka prezentacja prac konserwatorskich obrazów St. Dębickiego, Perseusz i Andromeda;
Władysława Tetmajera, Sąd Parysa i Władysława Jarockiego, Szymek Dorula z Poronina,
przy wystawie „Galeria Malarstwa Polskiego”, I piętro
13.00 - 16.00 - Przygotowanie do wystaw oraz sposoby bezpiecznego eksponowania
obiektów papierowych w Muzeum - pokaz przy wystawie „Mikołaj Kopernik. Opowieść o
życiu i dziele”, Piwnica Gdańska
Ponadto: Puzzle do samodzielnego układania (parter, I p.)
Konkurs muzealny
Wieża wstęp: bilet ulgowy 9 zł , bilet normalny 13 zł

ZWIEDZANIE WYSTAWY „SKARBY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM AKADEMICKIEGO
W TORUNIU”
Książnica Kopernikańska (Słowackiego 8), godz. 16.00, 17.00, 18.00

Wystawa przygotowana wspólnie z Towarzystwem Miłośników Torunia w ramach Festiwalu
Nauki i Sztuki. Kurator: Anna Mazerska. Książnica Kopernikańska jest spadkobierczynią
wielowiekowych tradycji bibliotecznych Torunia. To właśnie tutaj przechowywany jest i
udostępniany zbiór gromadzony od XVI w. w bibliotece Toruńskiego Gimnazjum
Akademickiego. Na wystawie zostaną zaprezentowane niepowtarzalne rękopisy i stare druki,
zbiory ukazujące historię Gimnazjum i jego Biblioteki. Pokażemy rozprawy szkolne uczniów i
profesorów, plany lekcji, podręczniki i pomoce dydaktyczne (globus, mapy). Wśród
eksponatów będą również: Metryka uczniów Toruńskiego Gimnazjum Akademickiego,
założona przez pierwszego rektora szkoły Konrada Bayera w 1601 roku i prowadzona przez
kolejnych rektorów do roku 1817; pierwszy rękopiśmienny opis biblioteki Gimnazjum
Akademickiego w Toruniu z 1594 roku oraz pierwsza drukowana monografia tej placówki
opracowana przez Piotra Jaenichena, rektora i wykładowcę, sprawującego także funkcję
bibliotekarza. Na wystawie nie zabraknie również pierwszej edycji dzieła toruńskiego
astronoma Mikołaja Kopernika „De revolutionibus orbium coelestium” z 1543 roku. Dzieło to
zostało podarowane bibliotece gimnazjalnej w XIX w. przez rodzinę Gottsteinów, właścicieli
apteki „Królewskiej” w Toruniu. Ekspozycję wzbogaci również globus nieba z 1551 roku
wykonany w pracowni flamandzkiego kartografa Gerarda Mercatora.

23.04 (poniedziałek)
OPOWIEŚCI Z OOMOTO – O JAPOŃSKIEJ RELIGII POKOJU, DUCHOWYM
PRZYWÓDZTWIE KOBIET I AIKIDO

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu (Wały gen.
Sikorskiego 19), godz. 18.00, wstęp wolny
Impreza w ramach TFNiS. W pierwszej części spotkania Roman Dobrzyński, dziennikarz,
pisarz i podróżnik, zaprezentuje film Japońska wiosna nt. odłamu religijnego Oomoto. Autor
filmu podzieli się swoimi wrażeniami z pobytu w Kameoce – centrum religijnym, gdzie dzięki
znajomości esperanta spędził 3 miesiące. Wyznawcy tej pokojowej religii czczą Ludwika
Zamenhofa – twórcę esperanta – niemal jak bóstwo. Rolę ich przywódców duchowych pełnią
kobiety. Wyznawcą Oomoto był m.in. Morihei Ueshibe – twórca Aikido, sztuki walki bez
agresji i przemocy. Pokaz Aikido w wykonaniu członków Toruńskiego Stowarzyszenia
Harmonii Ciała i Umysłu przygotował sensei Waldemar Giersz 5 dan, Aiki-kai Polska.

23-27.04 (poniedziałek-piątek)
KIERMASZ TANIEJ KSIĄŻKI
Filia nr 3 Książnicy Kopernikańskiej (Mickiewicza 61), godziny poniżej w opisie
Filia nr 3 Książnicy Kopernikańskiej zaprasza na kiermasz taniej książki. Wyprzedaż
rozpocznie się 23 kwietnia. W ofercie ok. 1000 tytułów - od książek dla dzieci przez powieści
dla młodzieży, romanse, sensację i kryminał po literaturę popularnonaukową. Będą również
rarytasy, m.in. "Księżniczka z lodu" C. Lackberg, "Okularnik" K. Bondy, "Wyznania gejszy" A.
Goldena, a także poradniki fotograficzne wydawnictwa Helion, poradnik "Kolor w
mieszkaniu", "Dzieje architektury" P. Nuttgensa i wiele innych. Ceny większości książek od 1
do 3 zł. Za pozostałe zapłacimy nieco więcej. Kiermasz potrwa do 27 kwietnia. Ostatniego
dnia ceny pójdą jeszcze bardziej w dół. Wyprzedaż będzie prowadzona w godzinach
otwarcia biblioteki: w poniedziałek, wtorek i czwartek od 12 do 18, w środę od 11 do 15, w
piątek od 8.30 do 16. Więcej informacji: 56 622 56 68.

26.04 (czwartek)
KLUB GIER PLANSZOWCH „Graina”
Filia nr 1 Książnicy Kopernikańskiej (Jęczmienna 23), godz. 17.00, wstęp bezpłatny
Zaproszenie kierowane do dzieci w wieku 7+ oraz młodzieży. Waszymi przewodnikami po
świecie gier planszowych będą trenerzy z Games & Grow Artur Połeć i Mateusz Pejas. Na
grach znają się zawodowo i wiedzą o nich (prawie) wszystko. W programie każdego
spotkania: gry kooperacyjne, tematyczne i rywalizacyjne. Dlaczego warto zapisać się do
klubu? Bo gry planszowe to jeden z najbardziej satysfakcjonujących sposobów na wspólne
spędzenie czasu i jedna z lepszych okazji do nawiązania nowych znajomości. Bo gry
skutecznie rozwijają tzw. kompetencje społeczne zdolności takie jak: praca w zespole,
umiejętność planowania działań i podejmowania decyzji, radzenie sobie z emocjami (a

podczas klubowych spotkań na pewno ich nie zabraknie). A poza tym poprawiają pamięć,
refleks, orientację przestrzenną, sprawność manualną, umiejętność czytania i liczenia.
Więcej informacji telefonicznie: 56 621 09 56. Lub mailowo: m.rosinka@ksiaznica.torun.pl,
artur@gamesandgrow.pl, mateusz@gamesandgrow

GIRLANDA Z BUTELEK LUB BIŻUTERIA Z RECYKLINGU
Filia nr 12 Książnicy Kopernikańskiej (Fałata 35), godz. 16.30, wstęp wolny
Wiosna w pełni... Aż chciałoby się jej trochę zatrzymać na szare, jesienne dni, które nadejdą.
Nic prostszego - wystarczy zrobić kolorową, kwiatową biżuterię. Świetnie nadają się do tego
materiały z recyklingu. Organizatorzy obiecują, że podczas warsztatów będzie wesoło i
kolorowo. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Więcej informacji: 56 652 09 80.

WYPOŻYCZALNIA GIER PLANSZOWYCH
Książnice Kopernikańskie w Toruniu
To jedyne miejsce w Toruniu, w którym za darmo i bez płacenia kaucji wypożyczysz
planszówkę. Jest tylko jeden warunek: musisz być zapisany do biblioteki. W wypożyczalni
każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy gry towarzyskie, strategiczne, ekonomiczne,
kooperacyjne i edukacyjne. Są wśród nich m.in. takie hity jak: „Kolejka”, „Reglamentacja: Gra
na kartki”, „Story Cubes”, „Timeline: Polska”, „Siedem cudów świata”, „Dixit”, „Dobble”,
„Dolina Kupców 2: Era Mistrzów Kupieckich”, „Qwirkle”, „Tajniacy” i „Wsiąść do Pociągu:
Europa”.
Gry pożyczamy maksymalnie na 7 dni. Jedna osoba może wypożyczyć jedną planszówkę.
Wypożyczający powinien mieć ukończone 16 lat. Uwaga: za nieterminowy zwrot pobieramy
opłatę w wysokości 10 złotych za dzień zwłoki.

E-BOOKI ZA DARMO W KSIĄŻNICACH KOPERNIKAŃSKICH
Książnice Kopernikańskie w Toruniu
E-booki za drogie? Skorzystaj z oferty Książnicy Kopernikańskiej i czytaj za darmo. Specjalnie
dla Ciebie wykupiliśmy dostęp do katalogu Legimi. To ponad 25 tysięcy tytułów, w tym
nowości i bestsellery. Teraz wszystkie mogą być "Twoje".
Aby tak się stało:
1. Wyrób sobie u nas kartę biblioteczną (jeśli jej jeszcze nie masz).
2. Odbierz bezpłatny kod dostępu w siedzibie Książnicy Kopernikańskiej przy ul.
Słowackiego 8.
3. Wejdź na stronę www.legimi.com/WIMBP_B i załóż konto.
4. Wpisz kod dostępu (masz na to czas do końca miesiąca, w którym odebrałeś kod).
5. Pobierz darmową aplikację Legimi na iOS, Android, Windows oraz Windows Phone.
6. Zaloguj się do aplikacji i czytaj e-booki przez miesiąc bez żadnych limitów.
Kody wydajemy w siedzibie Książnicy Kopernikańskiej oraz w naszych filiach. Kod ważny jest
przez miesiąc (od daty jego aktywowania).
Aby przedłużyć dostęp do Legimi:

1. Odbierz kod na kolejny miesiąc.
2. Zaloguj się na stronie www.legimi.com/WIMBP_B
3. Wpisz nowy kod.
I voilà! Znowu możesz czytać za darmo! Pamiętaj: liczba kodów w każdym miesiącu jest
ograniczona.
Wszelkie pytania w sprawach technicznych kieruj na adres: support@legimi.com

MUZEUM ETNOGRAFICZNE – OFERTA SPECJALNA
Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej - Prüfferowej w Toruniu (Wały gen.
Sikorskiego 19), wstęp 3 zł. Rozgrywki należy zamawiać z co najmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem (możliwe terminy popołudniowe): Dział Edukacji, tel.: 56 622 89 43,
edukacja@etnomuzeum.pl.
Oferta specjalna na zamówienie dla szkół, grup studentów, a także rodzin, grup
pracowniczych i prywatnych – rozgrywki w planszowe gry ekonomiczne w ramach
współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie:
Oil City. Galicyjska gorączka czarnego złota
Dzięki tej grze – świetnie się bawiąc – można rozwinąć swoje kompetencje w zakresie
biznesowego myślenia, kształtować postawę przedsiębiorczości, a także poznać
mechanizmy powstawania nafciarskich fortun na polskich ziemiach na przełomie XIX i XX
wieku. Liczba graczy: 9-30 os, wiek: 13+, czas rozgrywki: 90-120 minut. Opis gry:
http://oc.mik.krakow.pl/o-grze/

Chłopska Szkoła Biznesu
Gra inspirowana historią przedsiębiorczych rzemieślników z XVIII-wiecznego tkackiego
ośrodka andrychowskiego. Gra jest prostą symulacją działalności gospodarczej, w atrakcyjny
sposób ukazuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, promuje postawę
przedsiębiorczą, rozwija kompetencje społeczne graczy i świetnie integruje grupę. Liczba
graczy: 12–30, wiek: 12+, czas rozgrywki: 45–60 minut. Opis gry:
http://csb.mik.krakow.pl/opis-gry/
Oprócz tego w każdą środę wstęp bezpłatny na ekspozycje stałe:

•
•
•

„Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (18501950)” – Arsenał
Park Etnograficzny
„Salonik Prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej” – Arsenał

