TORUŃSKI INFORMATOR DLA
SENIORÓW
16-30 KWIETNIA 2018
KAWIARENKI DLA SENIORÓW W KWIETNIU
16 kwietnia (poniedziałek), godz.12.00 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.
17 kwietnia (wtorek), godz.11.00 - Franek i jego fascynacje fotograficzne - pokaz zdjęć,
zwłaszcza dotyczących miejsc, które mieliśmy okazję oglądać w czasie wycieczki piątkowej.
17 kwietnia (wtorek), godz.12.45 - Wspólne śpiewanie w Kamienicy Inicjatyw.
18 kwietnia (środa), godz.13.00 - Spotkanie Klubu Rękodzieła.
18 kwietnia (środa), godz. 13.30 - Warsztaty fotograficzne i komputerowe. Prowadzący:
Jacek Mroczek i Witold Czerwiński.
19 kwietnia (czwartek), godz.11.00 - Wykład na temat historii kolejnictwa. Poprowadzi
przedstawiciel Muzeum Kolejnictwa Dworzec Główny.
20 kwietnia (piątek), godz.10.00 - Gra miejska Batalion Balonowy.
24 kwietnia (wtorek), godz.11.00 - Leszek Guga - trener TZMO opowie o projekcie „Damy
Radę", który został stworzony przez Fundację TZMO SA „Razem Zmieniamy Świat".
Poradnik Damy Radę to kompleksowe kompendium wiedzy z zakresu opieki nad obłożnie
chorym. Znajdziesz w nim odpowiedzi na pytania: jak przygotować się do opieki.Przeczytasz
także, jak postępować, aby w tej trudnej sytuacji zadbać także o własne zdrowie, o jakich
dokumentach powinieneś pamiętać, by skorzystać z przysługujących Ci świadczeń oraz
uniknąć niepotrzebnych trudności w przypadku załatwiania spraw urzędowych.
24 kwietnia (wtorek), godz.12.45 - Wspólne śpiewanie w Kamienicy Inicjatyw
25 kwietnia (środa), godz.13.00 - Spotkanie Klubu Rękodzieła.
26 kwietnia (czwartek), godz.11.00 - Janek i jego fascynacje historyczne. Podczas spotkania
dowiemy się interesujących historii z życia mieszkańców Torunia w dawnych latach oraz
wysłuchamy opowieści o interesujących obiektach architektonicznych.

27 kwiecień (piątek), godz.10.00 - Spacer do Muzeum Kolejnictwa Dworzec Główny
Kamienica Inicjatyw EXTRA
Dyskusyjny Klub Książki - (co miesiąc w poniedziałek - 16.04.2018)
Prowadzi: Danuta Niebrzegowska
Wspólne śpiewanie - każdy wtorek, godz. 12.45
Prowadzi: Stanisław Zieliński
Klub Rękodzieła Artystycznego – w każdą środę, godz. 13.00
Prowadzi: Krystyna Wiśniewska,
Klub Dziennikarza - (redakcja portalu MYwToruniu.pl - harmonogram ustalany na bieżąco)
Prowadzi: Anna Zielińska i zaproszeni goście,
Klub Historyczny w poniedziałki (harmonogram na bieżąco)
Prowadzi: Halina Zubrycka,
Klub Wolontariatu;
Prowadzi: Teresa Grochulska, Anna Zielińska
Klub fotograficzny i praktycznej obsługi komputera (harmonogram ustalany na bieżąco)
Prowadzą: Jacek Mroczek, Witold Czerwiński.

ZDROWIE/SPORT
18.04 (środa)
MECZ POLSKI CUKIER TORUŃ VS TREFL SOPOT (Polska Liga Koszykówki)
Arena Toruń (Bema 73-89), godz. 19.00

21-22.04 (sobota-niedziela)
VI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ ZHP

22.04(niedziela)
MECZ POLSKI CUKIER TORUŃ VS STELMET ENEA BC ZIELONA GÓRA (Polska
Liga Koszykówki)
Arena Toruń (Bema 73-89), godz. 17.45

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)
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
20.04 (piątek)
TRZY SZWY – NA ZABÓJ
Młodzieżowy Dom Kultury (Przedzamcze 11/15), godz. 19.00
Najnowsza premiera Teatru R. Bezimienni grupy SKA. Tym razem publiczność zostanie
zaproszona za kulisy areny cyrkowej do świata tancerek, klaunów i akrobatów. Miłość,
uprzedzenia i nadzieje bohaterów wyrażane słowami Katarzyny Grocholi złagodzą
wdzięczne piosenki Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego.

21.04 (sobota)
AKOMPANIATOR – SPEKTAKL
Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny (Rynek Nowomiejski 28), Biuro
Obsługi Widza – Kopernika 4, godz. 19.00, bilety: 60 zł normalny, 55 zł ulgowy, 50 zł
grupowy
Akompaniator w reżyserii Adama Sajnuka, to historia divy operowej (Edyta Olszówka) i
zakochanego w niej akompaniatora- pianisty (Piotr Polk). Opowieść o miłosnej obsesji wraz z
rozwojem akcji przeobraża się z początkowej lekkiej opowiastki obyczajowej w thriller
psychologiczny. Bo to historia zgoła niezabawna. Tytułowy bohater po wielu latach wspólnej
pracy z kapryśną artystką postanawia jej wreszcie wyznać miłość. I to jest początek
scenicznego studium szaleństwa, do jakiego może doprowadzić życie w ułudzie żywiące się
jedynie wyobraźnią. Sztuka Anny Burzyńskiej to także niesamowite aktorskie tour de force
Edyty Olszówki i Piotra Polka. To nowe wcielenia dwójki znakomitych aktorów.

27.04 (piątek)
AKTY ZGONU – GRUPA TERAZ – SPEKTAKL IMPROWIZOWANY
Dwór Artusa (Rynek Staromiejski 6), godz. 19.00, bilet normalny: 15 zł, ulgowy 10 zł
„Akty zgonu” to jeden ze sztandarowych spektakli toruńskiej Grupy Improwizacyjnej Teraz.
Będzie to przedstawienie idealne dla miłośników kryminału i nie tylko. Publiczność losuje
zagadkę makabrycznej śmierci... Kto zabił? Dlaczego? I czy na pewno śmierć jest końcem
wszystkiego? Odpowiedź na te i wiele innych pytań poznacie podczas pełnego czarnego
humoru spektaklu…

KONCERTY
20.04 (piątek)
KONCERT DLA SENIORÓW – DON VASYL - TORUŃSKI MIESIĄC WALKI Z
RAKIEM
Arena Toruń (Bema 73-89), godz. 15.00 oraz 18.00, wejściówki do odbioru od 12.04 od
godz. 9.00-16.00 w kasach głównych Areny Toruń
Don Vasyl i Cygańskie Gwiazdy oraz informacje o profilaktycznych akcjach zdrowotnych - tak
zapowiada się popołudnie 20 kwietnia w Arenie Toruń.
Gmina Miasta Toruń w ramach realizacji „Programu Rodzina Razem – Toruń dla Pokoleń”
przygotowała akcję z zakresu profilaktyki zdrowotnej połączoną z wydarzeniem kulturalnym.
W piątek 20 kwietnia 2018 r. w Arenie Toruń przy ul. Gen. J. Bema 73-89 w Toruniu
zorganizowane zostaną dwa takie wydarzenia: o godz. 15:00 oraz o godz.18:00.
W części artystycznej wystąpi Don Vasyl i Cygańskie Gwiazdy, natomiast przed koncertami
goście wydarzenia będą mogli uzyskać informacje dot. działań profilaktycznych
realizowanych w mieście.
Bezpłatne wejściówki wydawane będą w czwartek 12 kwietnia 2018r. od godz. 9:00 do 16:00
lub do wyczerpania wejściówek, w kasach biletowych Areny Toruń ul. Gen. J. Bema 73-89.
Przy odbiorze wejściówki, a także przy wejściu na koncert należy okazać Toruńską Kartę
Seniora. Jedna Toruńska Karta Seniora upoważnia do odbioru jednej wejściówki.

SYMFONIA PASTORALNA – TOS
Sala Koncertowa CKK Jordanki (Al. Solidarności 1-3), godz. 19.00, 30, 40 zł, Abonament
D

W programie: J. Vella - Rebbieħa (polskie prawykonanie), J. Brahms – Koncert skrzypcowy, Ddur op. 77, L. van Beethoven – VI Symfonia F-dur op. 68 „Pastoralna”
Wystąpią: Albrecht Menzel – skrzypce, Laureat I nagrody IV Międzynarodowego Konkursu
Skrzypcowego - Toruń 2016, Brian Schembri – dyrygent, Toruńska Orkiestra Symfoniczna.

27.04 (piątek)
THE AMERICAN LANDSCAPE – KONCERT SPECJALNY
Sala Koncertowa CKK Jordanki (Al. Solidarności 1-3), godz. 19.00, 40/50 zł
Wystąpią: Nicholas Bardonnay - artysta multimedialny z Westwater Arts, Mariusz Smolij dyrygent, Toruńska Orkiestra Symfoniczna. W programie: L. Bernstein – Divertimento na
orkiestrę, A. Copland – Suita z baletu „Rodeo” (fotochoreografia Utah, Arizony i tradycyjnego
życia ranczerów i kowbojów), G. Mahler – Adagietto z V Symfonii cis-moll (fotochoreografia
zachodnio-północnego regionu USA i Pacyfiku), F. Grofé – Suita „Wielki Kanion”
(fotochoreografia Wielkiego Kanionu i przyrody tego unikalnego miejsca).

28.04 (sobota)
GALA OPEROWO - OPERETKOWA – Sonori Ensemble
Dwór Artusa (Rynek Staromiejski 6), godz. 18.00, bilet normalny: 60 zł, ulgowy 50 zł
Czardasze, walce, toasty, miłosne arie i duety, sceny operowe i operetkowe, a także
standardy jazzowe i popularne piosenki usłyszymy podczas wyjątkowej gali operowooperetkowej, w wykonaniu śpiewaków znanej Międzynarodowej Grupy Operowej Sonori
Ensemble. W trakcie spektaklu zabrzmią najsłynniejsze sceny z oper: „Traviata”, „Carmen”,
„Opowieści Hoffmanna”, „Don Giovanni”, „Lakmé”, „Straszny dwór” i wiele innych.

29.04 (niedziela)
WOJTEK SZCZEPANIK – PIANO SOLO
Dwór Artusa (Rynek Staromiejski 6), godz. 18.00, wstęp wolny
Wojtek Szczepanik to młody kompozytor i pianista, który pewnego dnia odkrył piękno
fortepianu, i od tamtej pory się z nim nie rozstaje. Tworzy kojące utwory z pogranicza
współczesnej klasyki i muzyki filmowej. Podczas koncertu zaprezentuje autorskie utwory
pochodzące m.in. z płyty „Instynkt”, które oczarują nas swoją wrażliwością i pomogą uciec
od szybkiego, nerwowego życia w mieście, przenosząc nas w świat refleksyjnorelaksujących dźwięków... Nie można sobie wymarzyć lepszego rozpoczęcia długiego
weekendu.

INNE

17.04 (wtorek)
MAGDALENA SOLICH I MAGDALENA KLIMKIEWICZ – MALARSTWO –
WERNISAŻ WYSTAWY

GALERIA ARTUS, Dwór Artusa (Rynek Staromiejski 6), godz. 18.30, wstęp wolny
Wystawa dwóch artystek związanych z Toruniem – Magdaleny Solich i Magdaleny
Klimkiewicz – przeniesie zwiedzających w nierealny świat kolorów i abstrakcji. To młode
absolwentki malarstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademii Sztuk
Pięknych w Gdańsku. Każda z nich ma już na swoim koncie udział w kilku wystawach
zbiorowych, jak i indywidualnych.
Wystawa czynna do 7 maja 2018 r., od poniedziałku do niedzieli, w godz. 10:00-18:00 oraz
podczas imprez.

18.04 (środa)
DZIEŃ NA PLUS – GRAFIKA NA WARSZTAT, spotkanie 7.
CSW „ZNAKI CZASU” (Wały gen. Sikorskiego 13), godz. 12.00, wstęp 1 zł, zapisy:
dorota.sobolewska@csw.torun.pl lub 56 610 97 16
Introligatorstwo. Uczestnicy dowiedzą się jak własnoręcznie wykonać książkę za pomocą
powszechnie dostępnych narzędzi. Gościem będzie Ivona Jablonskaja, dyplomowany
konserwator dzieł sztuki, absolwentka Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ze specjalizacją
Konserwacji Papieru i Skóry na WSzP UMK. Specjalizację kontynuuje w zakresie studiów
doktoranckich. Prowadzenie: Ivona Jablonskaja, Dorota Sobolewska.

SPOTKANIE PSYCHOANALIZY Z PICTUTEBOOKIEM
Czytelnia CSW (Wały gen. Sikorskiego 13), godz. 18.15, wstęp wolny
Kolejne spotkanie z Iwoną Chmielewską i Jolantą Liczkowską-Czakyrową. Tym razem
inspiracją do rozmowy będzie książka Iwony Chmielewskiej „O tych, którzy się rozwijali”.

ŚWIAT I OKOLICE – PARYŻ MNIEJ ZNANY

Dwór Artusa (Rynek Staromiejski 6), godz. 18.30, bilet normalny: 4 zł, emeryci,
renciści, uczniowie, studenci, niepełnosprawni – wstęp wolny
Myśląc „Paryż” przychodzi nam od razu do głowy widok wieży Eiffla, Luwru czy Łuku
Triumfalnego. Ale tym razem odrzucamy szablon i będziemy poznawać Paryż ten mniej
znany. Zajrzymy do małej księgarni, krypt pod miastem i kościoła, w którym popełniono
zbrodnię. Naszym przewodnikiem podczas tego nietypowego spotkania podróżniczego
będzie podróżnik i bloger – Michał Szulim.

MAREK Z „ZOFIÓWKI”. ZNANY – NIEZNANY MAREK ŻUŁAWSKI
Książnica Kopernikańska (Słowackiego 8), godz. 18.00, wstęp bezpłatny
W tym roku mija 110. rocznica urodzin Marka Żuławskiego (1908-1985), polskiego malarza,
grafika, krytyka sztuki i pisarza. Z tej okazji 18 kwietnia przypomnimy w Książnicy
Kopernikańskiej sylwetkę artysty, który w latach 1920-1926 mieszkał z rodziną w słynnej
"Zofiówce" na Bydgoskim Przedmieściu (ul. Bydgoska 26). Opowie o nim Sławomir Majoch z
toruńskiego Muzeum Uniwersyteckiego. Gościem specjalnym spotkania będzie Maria
Żuławska, żona Marka, mieszkająca na stałe w Londynie.
Podczas prelekcji, którą obszernie zilustrujemy mało znanymi oraz pokazywanymi publicznie
po raz pierwszy zdjęciami, Sławomir Majoch zaprezentuje książkę "Marek Żuławski (19081985). Katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu". To najobszerniejsze
opracowanie twórczości artysty.

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.

19.04 (czwartek)
WARSZTATY TAŃCÓW TRADYCYJNYCH W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM W
TORUNIU
Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej - Prüfferowej w Toruniu (Wały gen.
Sikorskiego 19), godz. 18.00 - 20.30, wstęp 30 zł za 2,5 h
Warsztaty taneczne zarówno dla początkujących jak i średnio zaawansowanych. Uczestnicy
poznają lub przypomną sobie podstawowe kroki mazurka i polki oraz innych tańców
popularnych na miejsko-wiejskich potańcówkach. Szczególna uwaga skupi się na
ćwiczeniach ze świadomości ciała w tańcu i skutecznego partnerowania. Nie zabraknie
podstaw tanecznego savoir vivre`u. Prowadzenie Marta Domachowska..

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)
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.

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.

24.04 (wtorek)
SZTUKA W ARTUSIE: JAN MATEJKO – KICZMEN CZY GENIUSZ?
Dwór Artusa (Rynek Staromiejski 6), godz. 18.30, wstęp wolny
Nie ma chyba w sztuce polskiej bardziej znanego artysty niż Jan Matejko. Historycy mówiąc o
nim, wykazują pewną dwojakość. Z jednej strony cenią za ogrom pracy, która zilustrowała
dzieje naszego kraju, z drugiej ganią za wtórność formalną i kiczowatość artystyczną. Czy
Matejko to tylko kiczmen, czy może historyk pędzlem piętnujący wady narodu? Wszystkie te
wątpliwości wyjaśni podczas wykładu Łukasz Wudarski.

KRÓLEWSKA KOLEJ WSCHODNIA NA AKWARELACH EDUARDA z 1851 roku
Książnica Kopernikańska (Słowackiego 8), godz. 18.00, wstęp wolny
24 kwietnia odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Toruń miasto zabytków. Tym razem
adresujemy je do miłośników dawnej kolei oraz... malarstwa pejzażowego. Naszymi gośćmi
będą Rafał Ruta i Maciej Usurski, autorzy książki "Królewska Kolej Wschodnia na akwarelach
Eduarda Gaertnera". W twórczość artysty wprowadzi historyk sztuki Sławomir Majoch, który
przedstawi sylwetkę malarza i kontekst historyczny jego twórczości.
Publikacja, którą zaprezentujemy w siedzibie Książnicy Kopernikańskiej została
zainspirowana cyklem 14 akwareli Eduarda Gaertnera przedstawiających obiekty Królewskiej
Kolei Wschodniej, między Krzyżem Wielkopolskim a Bydgoszczą. Autorzy przygotowali ją,
opierając się na archiwaliach, literaturze oraz badaniach terenowych. W trakcie spotkania
opowiedzą o genezie Kolei Wschodniej a także o jej działalności w pierwszych latach
istnienia (i tutaj nie zabraknie mało znanych relacji z epoki). Zestawią również kompozycje
Gaertnera z obecnym stanem opisywanych obiektów oraz porównają je z wizerunkami na

archiwalnych fotografiach. W tym miejscu warto dodać, że Gaertner jest autorem m.in. wedut
Torunia. Rafał Ruta jest entomologiem i przyrodnikiem. Pracuje na Uniwersytecie
Wrocławskim, "po godzinach" realizuje się jako regionalista (miłośnik Piły i okolic). Maciej
Usurski, historyk, jest kustoszem Muzeum Stanisława Staszica w Pile.

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.

ZA EMIGRACYJNYM RUBIKONEM. O Herbercie, Gombrowiczu, Tyrmandzie i
innych polskich pisarzach emigracyjnych
Czytelnia CSW (Wały gen. Sikorskiego 13), godz. 18.00, wstęp wolny
Wykład z okazji Światowego Dnia Książki przypadającego 23 kwietnia.
Współczesna literatura przez pryzmat wielkich pisarzy emigracyjnych. Punktem wyjścia tej
opowieści jest niezwykła historia Tyrmanda i losy, jakie splatały się pomiędzy polskimi
pisarzami: Konwickim, Mrożkiem, Gombrowiczem, Herbertem, Miłoszem. Wykład ilustrowany
skanami listów i zdjęciami, a także wzbogacony o niepublikowane historie i anegdoty z ich
życia. Prowadzenie: Marcel Woźniak

26.04 (czwartek)
MUZEUM – PANACEUM: STAROOBRZĘDOWCY W POLSCE
Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej - Prüfferowej w Toruniu (Wały gen.
Sikorskiego 19), godz. 12.00, wstęp 3 zł
W ramach cyklu Muzeum-panaceum zapraszamy osoby z grupy wiekowej 55+ na 72.
spotkanie, tym razem poświęcone staroobrzędowcom – grupie wyznaniowej przybyłej z
Rosji. Dr Magdalena Ziółkowska-Mówka z Działu Folkloru Muzeum Etnograficznego w
Toruniu opowie o ich życiu na ziemiach polskich, o zasadach wiary i roli nastawnika, przybliży
także ich zwyczaje rodzinne i społeczne oraz język, którym jeszcze posługują się najstarsi
wyznawcy. Prelekcja będzie ilustrowana materiałem zdjęciowym i nagraniami z własnych
badań terenowych. Warto mieć przy sobie okulary do czytania!

ORIENT EXPRESS – PRZYSTANEK LIBIA
Czytelnia CSW (Wały gen. Sikorskiego 13), godz. 17.00, wstęp wolny
Kolejne spotkania z przedstawicielami Orientu mieszkającymi w Polsce, którzy chętnie dzielą

się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi współegzystowania w naszym kraju.
Gościem spotkania będzie Hasan Marai.

30.04 (poniedziałek)
WIECZÓR SCRABBLOWY
Czytelnia CSW (Wały gen. Sikorskiego 13), godz. 18.00-21.00, wstęp wolny
Zaproszenie dla wszystkich fanów Scrabble do Czytelni na wieczorne, wiosenne rozgrywki!
Dla wytrawnych graczy to okazja, żeby zmierzyć się z innymi pasjonatami w tzw. realu, a nie
przed ekranem komputera, a dla początkujących – początek wspaniałej przygody z
najpopularniejszą i najbardziej uzależniającą grą słowną na świecie.

