
 

 

TORUŃSKI INFORMATOR  
DLA SENIORÓW 

1-15 sierpnia 2021 

KAMIENICA INICJATYW    
 
Kamienica Inicjatyw (ul. Kopernika 22), tel. 514 786 113. 
 
KAWIARENKI DLA SENIORÓW  
UWAGA! WSZYSTKIE SPOTKANIA NA KOPERNIKA 22! 
 
  
3 sierpnia (wtorek), g. 11.00 - Kawiarenka dla Seniorów: dr hab. Violetta Wróblewska prof. 
UMK, Dziekan Wydziału Humanistycznego Katedry Kulturoznawstwa, Instytut Nauk o 
Kulturze - opowie nam o tajemnicach bajek ludowych. 

4 sierpnia (środa), g. 11.00 - Kulturalna Środa: Kino w Dworze Artusa „Niewinni czarodzieje” 
Bazyli spotyka w nocnym lokalu śliczną Pelagię. Między młodymi ludźmi rozpoczyna się 
romantyczna gra pozorów. Reż. Andrzej Wajda ( z 1960 r.) 

5 sierpnia (czwartek), g. 13.00 - Kawiarenka dla Seniorów: Janusz Danielczyk – fizjoterapeuta 
o interdyscyplinarnym wykształceniu, który za pomocą ćwiczeń wyleczył swój kręgosłup. 
Prezentacja jego książki „Stop dolegliwościom kręgosłupa” (możliwość zakupu książki) 

6 sierpnia (piątek), g. 10.30 - Aktywny Piątek: Śniadanie w szkółce leśnej Bielawy (przy 
ognisku) po śniadaniu spacery relaksacyjne po lesie w poszukiwaniu runa. Spotykamy się na 
ul. Olimpijskiej o 10.30 potem spacerkiem na Bielawy (proszę o zabranie produktów na 
śniadanie) 

10 sierpnia (wtorek), g. 11.00 - Kawiarenka dla Seniorów: Konsultant medyczny Przemysław 
Chlebowski - „Wpływ jakości powietrza na nasze zdrowie” 

11 sierpnia (środa), g. 12.00 - Kulturalna Środa: Film dokumentalny w CSW o Władysławie 
Kozakiewiczu - "Po złoto". (Bilety w cenie 10 zł.) 

12 sierpnia (czwartek), g. 11.00 - Kawiarenka dla Seniorów: dr Mateusz Kramkowski z 
Polskiej Akademii Nauk - „O zmianach w klimacie” 

 



 

 

13 sierpnia (piątek), g. 11.00 - Aktywny Piątek: podamy w terminie późniejszym 

 
UWAGA! NA WSZYSTKIE SPOTKANIA OBOWIĄZUJĄ ZAPISY POD TEL. 514 786 113 

 
Projekt Kamienica Inicjatyw 65+ został dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń. 

 

KONCERTY 
 

01.08 (piątek) 
ARMATY UKRYTE W KWIATACH CHOPIN W ROCZNICĘ POWSTANIA 
WARSZAWSKIEGO 
Sala Kameralna CKK Jordanki, godz. 17.00, bilety: 20zł (stacjonarnie w kasie biletowej w CKK 
Jordanki, Al. Solidarności 1-3 (56) 642 43 79)  
 
Koncert odbędzie się w ramach 25. Międzynarodowego Festiwalu „Nova Muzyka i Architektura” – 
Toruń, Kujawsko-Pomorskie 2021 realizowanego przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną. 
W dniach 20 czerwca – 4 września 2021 roku odbędzie się 25. Międzynarodowy Festiwal „Nova 
Muzyka i Architektura” – Toruń, Kujawsko-Pomorskie 2021, którego ideą jest prezentowanie muzyki 
zarówno w zabytkowych, jak i nowoczesnych wnętrzach toruńskiej architektury. 25 różnorodnych 
wydarzeń wypełni tę jubileuszową edycję, będą to koncerty, recitale, projekcje filmowe oraz wystawa 
zdjęć. 
 
Wystąpi: 
Kamil Pacholec – fortepian 
Aneta Derkowska – prowadzenie 
 
W programie: 
Fryderyk Chopin: 
– Nokturn Des-dur nr 2 op. 27 
– Barkarola Fis-dur op. 60 
– Impromptu Fis-dur op. 36 
– Polonez fis-moll op. 44 
– Rondo Es-dur op. 16 
– Mazurki op. 30 
– Sonata h-moll op. 58 

 
 
 
 



 

 

05.08 (czwartek) 
DŻEM 
Sala Koncertowa CKK Jordanki, godz. 19.00, bilety: 75zł (stacjonarnie w kasie biletowej w CKK 
Jordanki, Al. Solidarności 1-3 (56) 642 43 79)  
 
„W życiu piękne są tylko chwile” – chyba każdy zna słowa piosenki „Naiwne pytania” ze słynnym 
wersem. Dżem, który z sukcesem przeszedł ponad czterdziestoletnią drogę to prawdziwa legenda 
polskiej sceny muzycznej. W historii zespołu nie brakowało dramatycznych wydarzeń, ale 
niewątpliwie „polskich Rolling Stonesów” znają i kochają wszystkie pokolenia. Covery utworów 
Dżemu grały gwiazdy światowego formatu z Metallicą na czele. 
 
Grupa zaistniała w świecie muzycznym podczas Festiwalu w Jarocinie w 1980 roku, stając się 
największym odkryciem imprezy. Dżem rozkochał w sobie polską publiczność, wydając w 1982 r. 
swoje pierwsze single „Paw” i „Whisky”. Potem ich kariera zaczęła nabierać tempa. Nagrany i wydany 
w 1985 roku longplay „Cegła” to już ścisły kanon polskiego rocka, a przy okazji największy bestseller 
w dyskografii Dżemu. 
 
Dżem wzbogacił i zbudował polską muzykę rockową tworząc takie piosenki, jak: Czerwony jak cegła, 
Sen o Viktorii, Skazany na bluesa, Wehikuł czasu, Whisky, List do M., Cała w trawie, Do kołyski i wiele, 
wiele innych. 
 
Obecny skład Dżemu to grający od początku Adam Otręba, Beno Otręba, Jurek Styczyński oraz solista 
Maciek Balcar, Zbyszek Szczerbiński i Janusz Borucki. Pomimo trudności, śmierci Ryśka Riedla i Pawła 
Bergera, grupa koncertuje na najwyższym poziomie. Spotkajmy się w CKK Jordanki, gdzie w 
bluesowo-rockowym rytmie usłyszymy ich największe przeboje 
 

.06.08 (piątek) 
ARTUS FESTIVAL | ANNA MARIA JOPEK  
Amfiteatr Muzeum Etnograficznego, godz. 20.00, bilety: 75zł – 95zł  
 
W czasie tegorocznego Artus Festival – w Amfiteatrze Muzeum Etnograficznego –  w wieczorny 
sierpniowy wieczór spotkamy się wyjątkowym zespołem przyjaciół i pasjonatów – niekwestionowaną 
divą polskiego jazzu Anną Marią Jopek oraz jej muzyczną drużyną. Anna Maria Jopek to wokalistka, 
autorka tekstów, kompozytorka, improwizatorka, wizjonerka, pasjonatka i absolwentka Uniwersytetu 
Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fortepianu. Artystka nagrywa i koncertuje 
na całym świecie z najważniejszymi postaciami naszych czasów. W Polsce miała zaszczyt śpiewać z 
Markiem Grechutą, Jeremim Przyborą oraz Wojciechem Młynarskim, a na światowych scenach 
występowała z takimi osobistościami jak: Pat Metheny, Youssu’n Dour, Bobby McFerrin, Ivan Linz, 
Branford Marsalis, Nigel Kennedy, Richard Bona, Oscar Castro-Neves, Makoto Ozone, Noa czy 
Gonzalo Rubalcaba. 
 
Artystka na scenie amfiteatru Muzeum Etnograficznego towarzyszyć będą: Dominik Wania 
(fortepian), Paweł Dobrowolski (perkusja), Robert Kubiszyn (kontrabas). Wszyscy twórcy, którzy 



 

 

pojawią się na scenie plenerowej, oprócz koncertowania z artystką są także frontmanami własnych 
projektów. 
 
W czasie koncertu usłyszymy wybrane piosenki z poprzednich płyt Anny Marii Jopek i utwory z 
albumu Ulotne, inspirowanego dzieciństwem artystki spędzonym za kulisami legendarnego Zespołu 
Pieśni i Tańca Mazowsze, w którym tańczyli i śpiewali jej rodzice. 
 
Zespół wystąpi w składzie: 
 
Anna Maria Jopek – wokal 
Dominik Wania – fortepian 
Paweł Dobrowolski – perkusja 
Robert Kubiszyn – kontrabas 
O swojej muzyce Anna Maria mówi wprost: Wolność i nieograniczoność wyobraźni jest tym, co 
kocham najbardziej u tych, z którymi staję na scenie. I szybko dodaje: Tylko spełnieni twórcy potrafią 
być prawdziwymi dawcami. W muzyce działamy na otwartym sercu. 
 

07.08 (sobota) 
OSCAROWY WIECZÓR 
Sala Kameralna CKK Jordanki, godz. 18.00, bilety: 25zł (stacjonarnie w kasie biletowej w CKK 
Jordanki, Al. Solidarności 1-3 (56) 642 43 79)  
 
Koncert odbędzie się w ramach 25. Międzynarodowego Festiwalu „Nova Muzyka i Architektura” – 
Toruń, Kujawsko-Pomorskie 2021 realizowanego przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną. 
W dniach 20 czerwca – 4 września 2021 roku odbędzie się 25. Międzynarodowy Festiwal „Nova 
Muzyka i Architektura” – Toruń, Kujawsko-Pomorskie 2021, którego ideą jest prezentowanie muzyki 
zarówno w zabytkowych, jak i nowoczesnych wnętrzach toruńskiej architektury. 25 różnorodnych 
wydarzeń wypełni tę jubileuszową edycję, będą to koncerty, recitale, projekcje filmowe oraz wystawa 
zdjęć. 
 
Wystąpi: 
Face 2 Face w składzie: 
Paweł Janas – akordeon/melodyka 
Bartosz Kołsut – akordeon/bandoneon 
 
W programie: 
A. Vivaldi – Zima z cyklu Cztery pory roku 
Medley muzyki filmowej – Jurassic Park, Matrix, Batman, Star Wars 
E. Morricone – Cinema Paradiso 
J. Williams – Harry Potter 
Sting – Englishman in New York 
A. Piazzolla – Libertango  
S. Wonder – Isn’t she lovely  
J.S. Bach / AC/DC – Thunderstruck 
 



 

 

08.08 (niedziela) 
BYŁAŚ SERCA BICIEM 
Sala Kameralna CKK Jordanki, godz. 17.00, bilety: 50 / 60 zł (stacjonarnie w kasie biletowej w CKK 
Jordanki, Al. Solidarności 1-3 (56) 642 43 79)  
 
Koncert odbędzie się w ramach 25. Międzynarodowego Festiwalu „Nova Muzyka i Architektura” – 
Toruń, Kujawsko-Pomorskie 2021 realizowanego przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną. 
W dniach 20 czerwca – 4 września 2021 roku odbędzie się 25. Międzynarodowy Festiwal „Nova 
Muzyka i Architektura” – Toruń, Kujawsko-Pomorskie 2021, którego ideą jest prezentowanie muzyki 
zarówno w zabytkowych, jak i nowoczesnych wnętrzach toruńskiej architektury. 25 różnorodnych 
wydarzeń wypełni tę jubileuszową edycję, będą to koncerty, recitale, projekcje filmowe oraz wystawa 
zdjęć. 
 
Wystąpią: 
Jacek Kotlarski – wokal 
Piotr Wrombel – fortepian, aranżacje 
Zbigniew Wrombel – kontrabas 
Krzysztof Szmańda – perkusja 
Toruńska Orkiestra Symfoniczna 
Jacek Rogala – dyrygent 
 
Najsłynniejsze utwory polskie autorstwa Niemena, Zauchy, Nalepy oraz Czerwonych Gitar pozwolą na 
chwilę wytchnienia oraz refleksji i wspomnień. Autorem aranżacji jest Piotr Wrombel. 
 

15.08 (niedziela) 
KONCERT Z OKAZJI ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO - 100 LAT MUZYKI POLSKIEJ 
Dziedziniec Ratusza Staromiejskiego, g. 17.00, wstęp: bezpłatny 
 
Wystąpi: Orkiestra Dęta OSP Aleksandrów Kujawski. Zagrają: Marsz, Wiązanka pieśni żołnierskich, 
Gdy mi ciebie zabraknie, Ja się boję sama spać, Sen o Warszawie, Wiązanka muzyki z filmów 
wojennych, Wiązanka z przełomu lat 40tych i 50tych ( z okresu odbudowy Warszawy), Sen o 
Warszawie, Powołanie, Mury, Szklana pogoda, Krakowski spleen, Biała Armia, Tomasz, karabele! 
(muzyka filmowa Pan Tadeusz), Wojna domowa. 
 
„Piosenka jest dobra na wszystko…” – przekonywał mistrzowski duet stworzony przez Jeremiego 
Przyborę i Jerzego Wasowskiego. Ale są piosenki szczególne, takie, które w trudnej rzeczywistości 
stają się swoistym kodem, środkiem pokoleniowej komunikacji jak Krakowski spleen (1983). Kora 
wiedziała, że trzeba działać, by wyrwać się z beznadziei PRL-u. Inni też wiedzieli; szarugę dostrzegali i 
znakomicie ją puentowali jak choćby Lombard w piosence Szklana pogoda (1983). „Twarzą w twarz” 
wobec zakłamanej rzeczywistości stawał Jacek Kaczmarski śpiewając Mury (1978) – swoisty „hymn” 
narodzonej w 1980 roku „Solidarności”. Do walki o siebie i szeroko pojętą wolność zachęcał później 
Bajm piosenką Biała armia (1990) 
W świętowaną rocznicę znakomicie wpisują się: piosenka Powołanie (1971), zaśpiewana przez Marylę 
Rodowicz, a także jedna z najlepszych, rodzimych ścieżek dźwiękowych ‒ Wojciecha Kilara do filmu 



 

 

Pan Tadeusz (1999). Tomasz, karabelę (jedno z ulubionych powiedzonek Podkomorzego) to fragment 
mroczny i tajemniczy, naznaczony idiomem rodzimego poloneza. Pozostając w kręgu muzyki filmowej 
wysłuchamy również nieśmiertelnych piosenek i melodii z serialu Wojna domowa (1964) oraz z 
filmów wojennych. Święto Wojska Polskiego będziemy czcić słuchając pieśni  żołnierskich, oraz 
piosenek z przełomu lat 40. i 50. – z okresu odbudowy naszej stolicy. Miasto, które cierpiało, ale 
powstało z prochu jak feniks – Warszawa, gdyż o niej mowa, stała się bohaterką wielu pieśni i 
piosenek. Jest wśród nich Sen o Warszawie (1966) duetu Czesław Niemen – Marek Gaszyński.  
Ale będą też piosenki „lekkie łatwe i przyjemne”, arcydzielne perełki jak m.in. Ja się boję sama spać – 
wyznanie Kaliny Jędrusik  z muzyką Jerzego Petersburskiego czy Gdy mi ciebie zabraknie – piosenka 
wyśpiewana przez Ludmiłę Jakubczak, ‒ uznana przez czytelników „Expresu Wieczornego” w 1960 
roku  za najpopularniejszą polską piosenkę powojenną. 

 

TEATR 
 
11 - 13.08  
JUBILEUSZOWY, V OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD DYPLOMÓW I EGZAMINÓW 
MUZYCZNYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH „PRZYGRYWKA” 
Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu, Żeglarska 8, wstęp bezpłatny  
 
Jubileuszowy, V Ogólnopolski Przegląd Dyplomów i Egzaminów Muzycznych Wyższych Szkół 
Artystycznych „PRZYGRYWKA” o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie 
się w dniach 11-13 sierpnia 2021 roku. 
 
Przegląd adresowany do studentów szkół artystycznych, publicznych i niepublicznych. Celem 
przeglądu jest prezentacja spektakli muzycznych – egzaminów semestralnych i muzycznych 
dyplomów studentów szkół artystycznych. 
 
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr 
Całbecki. 
 
W tym roku Teatr zaprezentuje nagrania spektakli. Będzie można obejrzeć je zarówno stacjonarnie w 
Teatrze, jak i online, w domowym zaciszu, na kanale YouTube Teatru Muzycznego w Toruniu. 
 
Dofinansowano z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego 
Online: https://www.kujawsko-pomorskie.pl 
 
PROGRAM PRZYGRYWKI 
 
Emisja spektakli odbędzie się w Teatrze Muzycznym w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 8 oraz w 
internecie: www.teatrmuzyczny.torun.pl 
 



 

 

11 sierpnia, środa 
10:00 „Dziewczyna jak z bajki” (reż. Michał Jarmoszuk) – egzamin dyplomowy studentów Studium 
Wokalno-Aktorskiego w Białymstoku 
Czas trwania: 1 godz. 53 min. 
Po wielu bojach, przemierzywszy świat baśni wzdłuż i wszerz, rycerz na swym dzielnym rumaku wraca 
do domu. Jego zbroja lśni w słońcu, a wiwatujący tłum cieszy się z jego powrotu. Radość jest tym 
większa, bo ów śmiałek ubił straszliwego smoka, oczyścił las z wilkołaków i innych potworów oraz 
pomógł wiewiórce wydostać się z sideł. Dzielny bohater zsiada z konia i natychmiast staje przed nim 
król, który mówi: Czego sobie życzysz w zamian za swoje dzielne czyny? Rycerz podnosi przyłbicę i 
odpowiada: Kosmetyczkę, bo złamałam paznokieć. 
 
13:00 „Witamy w Zangaro” (reż. Olga Borys) – spektakl dyplomowy studentów Studium 
Aktorskiego im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie 
Czas trwania: 50 min. 
Scenariusz spektaklu składa się z utworów z dwóch pierwszych płyt Formacji Nieżywych Schabuff. To 
melanż nietuzinkowej, awangardowej muzyki z pogranicza kabaretu i popu oraz mocno 
uruchamiających wyobraźnię tekstów. Tytuł piosenki „Zangaro” nawiązuje do fikcyjnego, 
afrykańskiego państwa z filmu „Psy wojny”, które stało się symbolem bezprawia. W spektaklu witamy 
w wymyślonym Zangaro, które podobnie jak to filmowe, pozostawia wiele do życzenia. Młodzi 
bohaterowie sztuki spotykają się nielegalnie na strychu – być może ostatnim przyczółku 
bezpieczeństwa – w nieprzyjaznej rzeczywistości. To ich enklawa, gdzie mogą komentować to, co 
dzieje się na zewnątrz, snuć plany na przyszłość, przeżywać wzloty i upadki młodzieńczych miłości. 
 
14:30 „Debiut” (reż. Dorota Lulka) – spektakl dyplomowy studentów Studium Aktorskiego im. 
Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie 
Czas trwania: 53 min. 
Wyobraźmy sobie casting do filmu. Na planie zdjęciowym jest już reżyser i producent. Klapserka 
czeka w gotowości. Na scenę wchodzą kolejne artystki starające się o rolę. Jedne są przebojowe, inne 
nieśmiałe. Wśród nich pojawia się gwiazda filmowa. Jak przebiegną przesłuchania? Która z nich 
otrzyma rolę? Punktem wspólnym castingu jest to, że wszystkie kandydatki zaśpiewają tanga. Adepci 
sztuki aktorskiej wykonują utwory ponadczasowe, cenione przez kolejne pokolenia. 
 
16:30 „Fatalny przykład dla młodzieży” (reż. Jakub Kornacki) – egzamin studentów Policealnego 
Studium Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni 
Czas trwania: 1 godz. 
Piosenki Piotra Bukartyka w interpretacji słuchaczy III roku Studium Aktorskiego im. Danuty 
Baduszkowej w Gdyni. Rozciągać się będzie od „Wizji śniadaniowej”, jakże przyjemnej dla ucha i 
duszy, przez koncepcję „porządku w życiu” – tu już mniej przyjemnie, ale również sympatycznie. 
Płyniemy dalej przez tematy wolności człowieka, nieudaną miłość, dno życia, jak również niezwykłe 
szczęście i nadzieje. 
 
18:00 „Piękna nasza Polska cała” (reż. Mikołaj Woubishet) – spektakl dyplomowy studentów 
Studium Musicalowego Capitol we Wrocławiu 
Czas trwania: 1 godz. 10 min. 
Spektakl na podstawie „Pamiętników” i „Opisu obyczajów” Jędrzeja Kitowicza, z wykorzystaniem 
polskich pieśni ludowych i biesiadnych. O Polsce i Polakach. Ale też ludziach żyjących w Polsce, którzy 



 

 

czują się Polakami lub chcą ich lepiej zrozumieć. Kitowicz jest dziś nad wyraz aktualny, a nasze 
narodowe przywary znów mogą świecić pełnym blaskiem. Współczesne kostiumy, ludowe pieśni 
podrasowane elektroniką, a zamiast poloneza – hip hop. 
 
20:30 „Demongiovanni” (reż. Witold Szulc) – egzamin studentów Akademii Muzycznej im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Bydgoszczy 
Czas trwania: 1 godz. 3 min. 
„Demongiovanni” to sceniczno-muzyczne wariacje, oparte na „Demonie teatru” Bogusława 
Schaeffera i jednocześnie wykraczające poza tekst znakomitego kompozytora i dramaturga. 
Zuchwałym autorem dopisanych scen jest Witold Szulc, reżyser i profesor bydgoskiej Akademii 
Muzycznej, od lat zafascynowany dramatami Schaeffera. Autorami wykorzystanej w spektaklu muzyki 
są Wolfgang Amadeusz Mozart, Freddie Mercury, Jan Gall, Paweł Tomasz Grajnert. 
 
 
12 sierpnia, czwartek 
10:00 „Wcięło wiewióra, czyli Eko strofa z kaszubskiego lasu” (reż. Jakub Kornacki) – egzamin 
studentów Studium Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni 
Czas trwania: 1 godz. 2 min. 
To bardzo swobodna adaptacja powieści przygodowej dla dzieci pt. Tajemnicze porwanie w Dolinie 
Kaczeńców autorstwa Kuby Kornackiego. O ile książka jest przeznaczona dla dzieci, o tyle adaptacja 
zdecydowanie jest adresowana do dorosłych. Piosenki stanowią portrety psychologiczne bohaterów, 
nawiązują do tradycji Kabaretu Starszych Panów. 
 
12:00 „Historia podwodna” (reż. Wojciech Kościelniak) – spektakl dyplomowy studentów 
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi 
Czas trwania: 2 godz. 
Twórczość jednego z najważniejszych polskich artystów lat 80. XX w. stała się źródłem inspiracji dla 
wypłynięcia Historii podwodnej. Spektakl nawiązuje do pierwszego solowego, autorskiego albumu 
Lecha Janerki, nagranego po jego odejściu z grupy Klaus Mitffoch w 1986 roku, który oddaje nastroje 
antycypujące kres Polski Ludowej. Spektakl zbudowany jest na nutach wieloletniej twórczości ikony 
polskiej sceny muzycznej. 
 
15:00 „Obywatel Republiki” (reż. Robert Ninkiewicz, Piotr Biedroń) – spektakl dyplomowy 
studentów Studium Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszowej w Gdyni 
Czas trwania: 1 godz. 16 min. 
Rok 1989. Upadek muru berlińskiego, okrągły stół w Polsce, nowy ład polityczno-gospodarczy w 
Europie. Rok 1991 – pierwsze wolne wybory parlamentarne w Polsce. W Polakach, w każdym 
„Obywatelu Republiki”, rodzi się nadzieja na lepsze jutro, na wolność, na materialny dobrobyt i 
otwarcie na świat. Czy każdemu udało się odnaleźć w „nowej sytuacji”? Czy stworzyliśmy naszą 
„republikę marzeń”? Czy młodzi obywatele urodzeni po 1989 roku czują się wolni i nieograniczeni? 
Wraz z Grzegorzem Ciechowskim stawiamy pytania i szukamy odpowiedzi. 
 
17:30 Koncert dyplomowy (reż. Bernard Szyc) – koncert dyplomowy studentów Studium Wokalno-
Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. 
Czas trwania: 1 godz. 39 min. 



 

 

Koncert musicalowy z ulubionymi utworami tegorocznych absolwentów. Usłyszymy m.in. utwory 
Whitney Houston, Mariah Carey, Eltona Johna, Andrew Lippa. 
 
13 sierpnia, piątek 
10:00 „Kolęda Nocka. Przejście przez morze” (reż. Bernard Szyc) – egzamin studentów Studium 
Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni 
Czas trwania: 53 min. 
Spektakl poświęcony pamięci ofiar grudnia ’70, w 50. rocznicę tragicznych wydarzeń. Pełen treści i 
niezwykłych aranżacji, oddaje hołd ludziom, którzy w dniach 14-22 grudnia 1970 roku wzięli udział w 
protestach i demonstracjach m.in. w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Elblągu. 
 
Tryptyk studentów Studium musicalowego Capitol we Wrocławiu 
11:30 „Dojrzewanie” (reż. Emose Uhunmwangho) 
Czas trwania: 38 min. 
Katarzyna Miednik zamknęła kilka lat swojego życia w muzycznych opowieściach „Małej”. 
Przeprowadza nas ona przez siedem historii, konkretnych zdarzeń, dzieląc się przy tym swoimi 
prawdziwymi emocjami. Opowiada o zauroczeniach, uniesieniach i słabościach towarzyszących jej 
dojrzewaniu. „Mała” zaprasza nas do swojego pokoju, w którym przeprowadza tę retrospekcję. 
 
12:30 „Uwolnienie” (reż. Emose Uhunmwangho) 
Czas trwania: 42 min. 
Julia Stalończyk przeprowadza odbiorcę przez etapy poznawania, przywiązywania i wspólnego 
doświadczania z drugim człowiekiem. Zaprasza do podróży po mapie jej życia i relacji w nim 
zawartych. Julia ukazuje swój abstrakcyjny, magiczny i indywidualny świat, w którym wbrew pozorom 
każdy z nas odnajdzie cząstkę siebie. 
 
 
13:30 „Umieranie” (reż. Bogna Woźniak-Joostberens) 
Czas trwania: 35 min. 
Anna Mazurek w swoim recitalu opowie o etapach umierania wg klasyfikacji Elisabeth Kübler-Ross. 
Intymna i głęboko poruszająca podróż podparta osobistymi przeżyciami, w którą zabrali się Ona, On i 
Śmierć. Pozostawieni sami sobie, pośród białych, szpitalnych ścian poszukują ukojenia i zrozumienia 
każdego z etapów odchodzenia 
 
16:30 „Saute” (reż. Piotr Dziubek) – spektakl dyplomowy studentów Studium musicalowego 
Capitol we Wrocławiu 
Czas trwania: 53 min. 
Ideą pomysłu było przeniesienie znanych polskich kompozycji z lat 80. i 90. ubiegłego wieku, 
wykonywanych przez wokalistki z tamtej epoki, w przestrzeń współczesnych interpretacji. Nadanie 
nowego brzmienia i uwikłanie w sonorystycznie proste formy i kolory, uwzględniając jedynie 
możliwość wykorzystania w nich głosu i fortepianu. Oddalenie od oryginałów czyni ten zamiar 
artystycznie interesującym, pomnażając wartość dzieł, będących tematem naszych muzycznych 
opowieści. 
 
19:00 Gala finałowa - koncert Agnieszki Brenzak i Małgorzaty Chruściel przy akompaniamencie Igora 
Nowickiego. Podczas gali finałowej jury wręczy nagrody w kategorii: „Najlepszy aktorka”, „Najlepszy 



 

 

aktor”, „Najlepszy egzamin”, „Najlepszy dyplom”. Galę uświetni koncert „Bo z dziewczynami – męskie 
piosenki w kobiecych interpretacjach”. 
Wstęp bezpłatny 
 
 

FILM  
01.08 (niedziela) 
PROJEKCJA FILMU "EFEKT CHOPINA"   
Kino Centrum CSW, godz. 15.00, bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie CKK Jordanki  
 
Autorzy filmu postawili sobie za zadanie pokazanie aktualności muzyki polskiego największego 
kompozytora. Główną bohaterką jest badaczka życia i twórczości Chopina, wokalistka jazzowa Marita 
Alban Juarez, wychowana w Polsce córka Peruwiańczyka i Polki. Każdego z artystów, występujących 
w filmie, inspiruje co innego, by grać Chopina. Leszek Możdżer opowiada bohaterce filmu, że 
eksperymentuje z jego muzyką, odnajduje w jego utworach pojedyncze frazy, bawi się nimi, łączy z 
jazzowymi standardami. Amerykański pianista Kevin Kenner, laureat Konkursu Chopinowskiego w 
1990 r., traktuje kompozytora bardzo serio. Jak mówi w filmie, jego wpływ czuje od lat, a ta relacja 
wpłynęła na niego tak silnie, jak więź z rodzicami czy żoną. W filmie zaprezentowany jest też 
francuski DJ o pseudonimie Blackjoy, który nagrał taneczny utwór, oparty na jednym z preludiów 
tylko dlatego, że dostał takie zamówienie. "Nie wiedziałem nic o Chopinie. Jego muzyka jest taka 
depresyjna" - mówi w filmie. (www.folmpolski.pl) 
 
reż. Krzysztof Dzięciołowski 
Prowadzenie: Magdalena Wichrowska 

 
WYSTAWY 
03.08 (wtorek) 
WERNISAŻ WYSTAWY | RZEŹBA - JAKUB BIEWALD   
Galeria Artus (w Dworze Artusa), godz. 18.00, wstęp wolny 
 
Siły natury to żywioły: ziemia, woda, ogień, powietrze. Wszystkie one są zawarte – jakby zaklęte – w 
ceramice. Masa ceramiczna reprezentuje ziemię i wodę, ogień pojawia się podczas wypału, woda zaś 
całkowicie odparowuje, ustępując miejsca powietrzu. Tym właśnie są dzieła Jakuba Biewalda – 
artysty, który zaprezentuje swoje prace w ramach kolejnej wystawy w Dworze Artusa. 

Jakub Biewald zaprzyjaźnił się z materią ceramiczną. Wybrane przez artystę narzędzie – koło 
garncarskie, umożliwia kształtowanie materii, tworzenie struktury będącej zapisem naturalnych sił i 
procesów. Płynący z koła hipnotyzujący ruch wirowy, pozwala wprawić się w stan transu, gdzie 



 

 

proces twórczy zachodzi także poza świadomością. Obiekty z wystawy zróżnicowane są w swoich 
gabarytach, odcieniach i kształtach. Spoiwem łączącym je w całość jest struktura warstwowa, 
wynikająca z procesu twórczego oraz obserwacji natury. Uniwersalizm tak budowanej struktury 
odnajdujemy w naturze jako naturalny zapis wzrastania: w ziemi, w skałach z poszczególnymi 
warstwami, czy w łabędzim piórze. Podobnie układają się przyrosty w muszlach ślimaków, słoje w 
pniach drzew. Struktura ta może przywodzić na myśl zapis linii papilarnych. W rzeźbach Jakuba 
Biewalda ukształtowana została dotykiem dłoni, warstwa po warstwie. Wertykalne odwrócenie 
nawarstwień bywa efektem działania potężnych sił w naturze. Ukazuje zapis mocy natury, 
nieustannego przeobrażania i nieprzerwanego ruchu. 

Część z prac z wystawy prezentowana była jedynie na wystawie pracy doktorskiej Jakuba Biewalda, 
którą w ubiegłym roku obronił na ASP we Wrocławiu. Teraz ma przyjemność zaprezentować te rzeźby 
w mieście, w którym początek miała jego fascynacja materią ceramiczną. 

 

07.08 (sobota ) 
"OCALONE Z WOJNY... TORUŃ I MUZEUM W LATACH 1944-1950", Z CYKLU 
"SOBOTA Z HISTORIĄ" 
Muzeum Historii Torunia, ul. Łazienna 16, wejście w cenie biletu do Muzeum. 
 
„Ocalone z wojny... Toruń i Muzeum w latach 1944-1950" to opowieść o powojennym Toruniu, 
pierwszych chwilach euforii związanych z zakończeniem wojny oraz wielkich trudnościach dnia 
codziennego. W tych niełatwych warunkach odradzało się Muzeum Miejskie. Odnajdywano i 
ratowano pozostawione w mieście dzieła sztuki, inne rewindykowano z Grasleben, próbowano 
odtworzyć zniszczone w czasie wojny kolekcje muzealne. Powstawały też pierwsze wystawy 
utrwalone na kliszach fotograficznych przez Alojzego Czarneckiego.  

Prowadzenie dr I. Markowska. 

Wejście w cenie biletu do Muzeum.  

 

7.08 (sobota), 8.08 (niedziela) 
OPROWADZANIA PO WYSTAWIE EDWARDA DWURNIKA 
CSW w Toruniu, 7 sierpnia:  godz. 12.30 – 14.30 , 8 sierpnia:  godz. 15.00 – 17.00, 5 zł ulgowy / 8 zł 
normalny, zapisy: tel. 56 610 97 16 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–16.00 lub w sobotę od 
godz. 10.00 pod numerem 56 610 97 18) 
 
Zapraszamy na weekendowe oprowadzania po retrospektywnej wystawie Edwarda Dwurnika.  

Najobszerniejsza w historii retrospektywa jednego z najważniejszych i najpopularniejszych polskich 
malarzy współczesnych, pierwsza od jego śmierci w 2018. Będzie zawierała ponad 450 prac z 
szesnastu kolekcji muzealnych i dwunastu prywatnych. Wystawie będą towarzyszyły pokazy dwóch 



 

 

filmów animowanych w reżyserii Andrzeja Barańskiego, które „namalował” Edward Dwurnik. W 
trakcie trwania wystawy odbędzie się również przegląd filmów o sztuce Dwurnika oraz wybranych 
wywiadów telewizyjnych z artystą. 

Artystyczna płodność, wielotorowość zainteresowań i wielkie formaty prac – to znaki rozpoznawcze 
tego niezwykle osobliwego twórcy. Edward Dwurnik słynął także z podejmowania wielkich tematów, 
a podtytuł retrospektywy – „Polska” – wybrzmiewa równie doniośle. 

Wykorzystując imponującą przestrzeń Centrum Sztuki Współczesnej, chcemy, aby twórczość 
Dwurnika – przewrotna, radykalna i wciąż żywa – miała okazję zaprezentować się w pełnej 
okazałości. Tym bardziej, że to artysta wyjątkowy dla toruńskiego CSW: to właśnie jego obraz pt. 
„Kopernik” zainaugurował zbiory sztuki współczesnej CSW „Znaki Czasu”. 
 

INNE 
 

1 – 3.08  
ARTUS FESTIWAL: ANEKS LITERACKI 
 
W ramach Artus Festival przygotowaliśmy dla Was aneks literacki. Przed nami spotkania z wybitnymi 
postaciami życia literackiego. 
 
1 sierpnia 2021, godz. 18.00 – Andrzej Stasiuk, Dziedziniec Ratusza Staromiejskiego, wstęp 
wolny  

Już 1 sierpnia spotkamy się z nietuzinkową figurą – autorem, którego zna każdy zagorzały czytelnik 
literatury polskiej. 

 

Andrzej Stasiuk – polski prozaik, poeta, dramaturg, eseista, publicysta i wydawca, laureat Nagrody 
Fundacji im. Kościelskich, Nagrody Literackiej Gdynia i Nagrody Literackiej Nike za powieść Jadąc do 
Babadag. Jego twórczość tłumaczono na wiele języków m.in. angielski, niemiecki, francuski, 
hiszpański, szwedzki, i włoski. Pisarz zajmuje się również krytyką literacką i publicystyką. Wraz z żoną 
prowadzi Wydawnictwo Czarne, publikując takich autorów jak: Jurij Andruchowycz, Ádám Bodor, 
Martin Pollack, Paweł Smoleński i Jáchym Topol. 

Debiutancka książka Stasiuka – Mury Hebronu –  to opowieść o więziennej rzeczywistości, której sam 
doświadczył. Natomiast jego ostatnie dzieło – Przewóz – jest powieścią historyczną, która przenosi 
nas w okrutne czasy drugiej wojny światowej i opisuje tragiczne wydarzenia z nią związane. 



 

 

Andrzej Stasiuk to wielowymiarowa postać ze znaczącym dorobkiem i niezwykłym doświadczeniu. 
Spotkanie z nim z pewnością będzie niezapomniane. 

2 sierpnia 2021, godz. 19.00 - Robert Małecki, Sala Wielka Dworu Artusa, wstęp wolny 

W ramach aneksu literackiego Artus Festival na Sali Wielkiej Dworu Artusa porozmawiamy z 
mistrzem kryminału – Robertem Małeckim. W czasie kryminalnego poniedziałku Autor opowie o 
meandrach literackiej kariery oraz najnowszej serii swoich książek. 

Kryminalne serca czytelników Robert Małecki zdobył świetnie skonstruowaną, mroczną i wciągającą 
do ostatniej strony trylogią z dziennikarzem Markiem Benerem – Najgorsze, dopiero nadejdzie, 
Porzuć swój strach, Koszmary zasną ostatnie. Małecki, uznawany za jednego z najlepszych 
specjalistów w branży, jest laureatem Nagrody Wielkiego Kalibru oraz Nagrody Kryminalnej Piły za 
Skazę, a także Nagrody Czytelników Wielkiego Kalibru za Wadę – obie powieści z cyklu z komisarzem 
Bernardem Grossem. Jest również politologiem, filozofem, a także nauczycielem kreatywnego 
pisania. 

Znakomicie przyjęto jego thriller psychologiczny Żałobnica oraz thriller kryminalny Zmora. Co 
ciekawe, autor chętnie osadza akcję swoich książek w miastach z województwa kujawsko-
pomorskiego, sprawiając, że nabierają szczególnego dla nas charakteru. 

3 sierpnia 2021, godz. 19.00 - Anna Rozenberg, Sala Wielka Dworu Artusa, wstęp wolny 

Aneks Literacki Artus Festivalu uświetni nie kto inny, jak Anna Rozenberg, częstochowianka 
rozmiłowana w egzotycznych wyprawach, ekonomista, redaktorka i pisarka. Od kiedy w 2011 roku 
przeniosła się do Wielkiej Brytanii, nie opuszczają jej kryminalne inspiracje. Swój warsztat pisarski 
konsekwentnie szlifuje i rozwija pod okiem takich twórców, jak m.in. Robert Ostaszewski czy Marcin 
Świetlicki. 

Opublikowała opowiadanie w antologii Nikomu się nie śniło, a w marcu 2021, nakładem 
wydawnictwa Czwarta Strona, ukazała się jej powieść Maski pośmiertne – debiut i zarazem pierwsza 
część serii o inspektorze Davidzie Redfernie. Maski przebyły długą drogę, nim trafiły do druku, 
dlatego historia jest starannie wycyzelowana i wielowarstwowa. 

 

W swoich książkach Anna Rozenberg kreśli skomplikowany obraz współczesnej Anglii we wszystkich 
jej odcieniach. Jak sama pisze – zbrodnia to tylko pretekst. 

 

 

 



 

 

 

07.08 (sobota) 
RELAKSAKCJA | PIKNIK NA POWITANIE LATA NA RUDAKU 
Filia Dom Muz: Rudak, godz. 16.00, wstęp wolny 
 
Wakacje to wspaniała okazja, by spędzić wspólny weekend z rodziną. Czas na RelaksAkcje! 

Po ciężkim tygodniu pracy dla każdego rodzica, dziecka i seniora nadeszła pora, by zafundować sobie 
odrobinę relaksu i odprężenia na świeżym powietrzu! Centrum Kultury Dwór Artusa ma dla Was 
pomysł, jak w miły i kreatywny sposób spędzić sobotnie popołudnie oraz wieczór w otoczeniu natury. 
Już 7 sierpnia od godziny 16:00 do 21:00 serdecznie zapraszamy Was na drugi w tym roku letni 
piknik. 

 

Razem z nami nie tylko stworzysz piękne ozdoby i rozwiniesz swojej zdolności manualne… to będzie 
również uczta dla zmysłów w otoczeniu muzyki i pięknych zapachów pysznego jedzenia, lodów oraz 
kawy. 

W programie pikniku wiele atrakcji między innymi warsztaty survivalowe, zajęcia artystyczne i 
kreatywne: kaligrafia, warsztaty roślinne, kociość – kreatywne kocie warsztaty plastyczne, warsztaty 
ceramiczne oraz warsztaty improwizacji muzycznej (Toruńska Orkiestra Improwizowana). Ponadto 
zapraszamy do udziału w kiermaszu książek organizowanym przez Bibliotekę Książnica Kopernikańska 
Filia nr 7 oraz na finałową część projektu Mapa Nie Nudy! 

W strefie relaksu natomiast czeka Was zabawa dużymi bańkami, malowanie buziek dziecięcych oraz 
strefa gastronomiczna (grill z kiełbaskami, a także orzeźwiające napoje dla najmłodszych i dorosłych) i 
otwarcie nowej części Placu Zabaw w Budowie. Od 19:30 zapraszamy na wyjątkowy koncert  na 
świeżym powietrzu Toruńskiej Orkiestry Improwizowanej. 

Nie zabraknie również kącika gier planszowych i gier elektronicznych  organizowanych przez 
Fantastyczny Dom Kultury! 

Wstęp na wszystkie warsztaty i do strefy relaksu – wolny. 

 

 

 

 



 

 

Poniedziałki i środy  
WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB 65+ 
Tel. 781 418 685, godz. 8 -12  
 
Fundacja Łączymy Pokolenia zaprasza osoby w wieku 65+, potrzebujące wsparcia psychologicznego i 
psychoterapeutycznego w wyniku przeżywania różnych strat, takich jak utrata bliskich osób, 
zakończenie pracy zawodowej, kłopotów zdrowotnych oraz trudnych relacji rodzinnych, do kontaktu 
telefonicznego ze specjalistą pod numerem telefonu 781 418 685, w każdy poniedziałek i środę w 
godzinach 8-12.. Zadanie realizowane jest dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń 
 

Sierpień 
PROGRAM SZCZEPIEŃ DLA SENIORÓW 
 
Torunianie powyżej 65. roku życia mogą skorzystać z darmowych szczepień przeciwko 
pneumokokom. Miasto przystąpiło do wojewódzkiego programu profilaktyki zakażeń 
pneumokokowych wśród osób dorosłych. 
 
Pneumokok to bakteria występująca w jamie ustnej, gardle i górnych drogach oddechowych. Do 
zakażenia dochodzi drogą kropelkową podczas kichania, kasłania. Powoduje między innymi 
zapalenia: 
zatok obocznych nosa 
ucha środkowego 
spojówek 
pozaszpitalne zapalenie płuc 
 
W sprzyjających warunkach bakteria ta przedostaje się do krwi i rozsiewa po organizmie, a 
zakażeniu może ulec każdy narząd i układ. Wśród najcięższych inwazyjnych zapaleń wyróżniamy: 
wsierdzia 
stawów, kości, szpiku 
Zakażenia pneumokokami dotyczą każdej grupy wiekowej. Szczególnie narażone są małe dzieci i 
osoby w wieku podeszłym. Ciężki przebieg choroby zdecydowanie częściej obserwuje się u osób z 
dodatkowymi czynnikami obniżającymi odporność, np. po usunięciu śledziony, z przewlekłym 
nieżytem oskrzeli, astmą oskrzelową. 
 
Szczepienie przeciwko pneumokokom wprowadzono do kalendarza szczepień obowiązkowych dla 
dzieci urodzonych po 31.12.2016 roku. Osoby dorosłe, szczególnie po 65. roku życia, również 
powinny zostać zaszczepione ze względu na zwiększone ryzyko ciężkiego przebiegu choroby. Dla tej 
grupy wiekowej szczepienia nie są refundowane. Dlatego samorządy pomagają w zapobieganiu tym 
groźnym chorobom, organizując programy polityki zdrowotnej. 
 
Obecnie rozpoczęła się kolejna edycja „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób 
dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”. 
 
Kto może skorzystać z bezpłatnych szczepień? 



 

 

 
W ramach programu zaszczepić się mogą: 
osoby powyżej 65. roku życia 
nieszczepione przeciwko pneumokokom, 
z rozpoznanym przewlekłym nieżytem oskrzeli lub astmą oskrzelową 
zameldowane w Toruniu 
Gdzie można się zaszczepić? 
 
Przychodnie realizujące program w Toruniu: 
 
Przychodnie Lekarskie „TORMED”, ul. Świętopełka 26, pon.-pt. godz. 8.00-18.00, tel. 517 512 606 
Lecznice Citomed, ul. Rakowicza 4, pon.-pt. 7.00-15.00, tel. 56 621 43 30 
Lecznice Citomed, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, pon.-pt. 7.00-20.00, tel. 65 658 44 01 
Prywatna Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Nowak & Nowak, ul. Filtrowa 29b, pon.-pt. 8.00-
18.00, tel. 56 623 56 07 
 

 

14.08 (sobota) 
"TAJEMNICA ŚMIERCI KRÓLA OLBRACHTA W TORUNIU!", Z CYKLU "SOBOTA Z 
HISTORIĄ" 
Muzeum Historii Torunia, ul. Łazienna 16, wejście w cenie biletu do Muzeum. 
 
"Tajemnica śmierci króla Olbrachta w Toruniu!" to opowieść nie tylko o śmierci króla Jana Olbrachta, 
ale i jej okolicznościach. W czasie spotkania poruszone zostaną również tematy związane z życiem 
jakie toczyło się w Toruniu w czasie jego wizyt. Prowadzenie K. Pietrucka. Wejście w cenie biletu do 
Muzeum. 


