TORUŃSKI INFORMATOR
DLA SENIORÓW
1 - 14 sierpnia 2022
KAMIENICA INICJATYW
2 sierpnia (wtorek), g. 11.00 - Kawiarenka dla Seniorów: Piotr Bekier - „O iluzji karcianej”
3 sierpnia (środa), g. 11.00 - Kulturalna Środa: Kino w Dworze Artusa. Film niespodzianka.
Koszt 1 zł
4 sierpnia (czwartek), g. 10.30 - Kawiarenka dla Seniorów: wyjątkowo kawiarenka
zorganizowana przez Panią Dr Katarzynę Tomkowiak na starym cmentarzu na Podgórzu w
100-lecie urodzin Tadeusza Zakrzewskiego- historyka. Spotkanie na starym cmentarzu na
Pogórzu (Poznańska 104) (Dojazd MZK 10,20,29,44 przystanek „Komisariat”).100-cie urodzin
Tadeusza Zakrzewskiego, historyku, który napisał pierwszy biogram o Leonie Szymańskim.
Będzie żona Anna Zakrzewska, bibliofile z Torunia, ludzie z Towarzystwa Miłośników Torunia
oraz z Kamienicy Inicjatyw.
9 sierpnia (wtorek), g. 11.00 - Kawiarenka dla Seniorów: dr Tomasz Komendziński
Katedra Kognitywistki, Instytut Badań Informacji i Komunikacji z wykładem: „Mózg i
Zdrowie”
10 sierpnia (środa), g. 12.00 - Kulturalna Środa: Wspólne śpiewanie z Ewą Modrzejewską:
„W rytmie lata”
11 sierpnia (czwartek), g. 11.00 - Kawiarenka dla Seniorów: Dr Tomasz Rutkowski. „O
seniorach w Japonii”. Pan Tomasz Rutkowski pracuje w Japonii od 20 lat, jest badaczem
największej i najpoważniejszej sieci laboratoriów RIKEN w Japonii. Połączenie z dr Tomaszem
Rutkowski odbędzie się zdalnie.
12 sierpnia (piątek), g.11.00 - Aktywny Piątek: Zwiedzanie z oprowadzaniem po Muzeum
Etnograficznego w Kaszczorku. Koszt 5zł płatny w kasie. Dojazd autobusem MZK 113 z Pl. Św.
Katarzyny g.9.55 do przystanku Wodna. Powrót o 12.07 lub 12.47 z Kaszczorka.

KONCERTY
5.08 (piątek)
DŻEM
CKK Jordanki, g. 19.00, bilety: www.jordanki.torun.pl/bilety/ (100 – 150zł)
„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 (sobota)
AZJATYCKA PERFEKCJA #2 / WIECZÓR SYMFONICZNY
CKK Jordanki, g. 18.00, wstęp 30zł
Koncert w ramach 26. Międzynarodowego Festiwalu "Nova Muzyka i Architektura"
Wystąpią:
Soyung Yu - sopran
Kim Jongdoo - baryton
Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Kim Jaeha - dyrygent
Gabriela Ułanowska - prowadzenie

Tym razem „azjatycka perfekcja” obejmie swym zasięgiem przede wszystkim operę i operetkę. W
programie znajdą się bowiem arcydzieła tych gatunków. Wieczorna schadzka Donny Leonory i Don
Alvara kończy się tragicznie – śmiercią ojca dziewczyny, Markiza di Calatravy. Zbieżność tego wątku
Mocy przeznaczenia Giuseppe Verdiego (1813-1901) z mozartowskim Don Giovannim –
nieprzypadkowa. To „zbyt długie, chaotyczne” i przekontrastowane dzieło operowe Verdiego
rozpoczyna najbardziej znana uwertura autora Traviaty, oparta na słynnym motywie „przeznaczenia”.

07.08 (niedziela)
SAMOTNE WYSPY SERC
Sala Kameralna CKK Jordanki, g. 17.00, wstęp: 30zł
Koncert w ramach 26. Międzynarodowego Festiwalu "Nova Muzyka i Architektura"
Wystąpią:
Iza Połońska - wokal
Bogdan Hołownia - fortepian
Gabriela Ułanowska - prowadzenie
W programie piosenki Bronisława Broka, Wojciecha Młynarskiego, czy Jeremiego Przybory, tj.:
Jeszcze poczekajmy, Nie odchodź, Wszystko oprócz nas, Dla Ciebie jestem sobą, czy tytułową
Samotne wyspy serc i wiele innych. Nie zabraknie także słowa o piosence i własnych refleksji
artystów.

11.08 (czwartek)
JAZZ W PAŁACU: ORANGE TRANE / IGOR ZAKUS & USEIN BEKIROV
Teatr Muzyczny w Toruniu, g. 18.30 oraz 20.15, bilety: 35/ 45zł
Podczas kolejnego wydarzenia z cyklu „Jazz w pałacu”, na toruńskiej scenie Teatru Muzycznego, 11
sierpnia, odbędą się aż dwa koncerty! Wystąpi zespół Orange Trane tworzony przez najlepszych,
polskich muzyków jazzowych, a następnie duet z Ukrainy - Igor Zakus i Usein Bekirov, których
twórczość przepełniona jest ukraińska ludowością oraz emocjami.
Zespół Orange Trane powstał w 1994 roku w Kartuzach, a jego skład tworzyli wówczas młodzi muzycy
z lokalnego środowiska muzycznego. Swą muzyką zespół wpisywał się w nurt współczesnego jazzu,
łącząc tradycję i nowoczesność z ekspresją i melodyjnością. Grupa koncertowała w klubach jazzowych
na terenie całego kraju oraz na największych jazzowych festiwalach, zdobywając wiele wyróżnień i
nagród. Po latach nieobecności, Piotr Lemańczyk oraz Tomasz Łosowski reaktywowali zespół w 2011
r. Aktualnie quartet tworzą muzycy uznawani nie tylko w Polsce, ale i za granicą:
Piotr Lemańczyk - kontrabas, gitara basowa
Dominik Bukowski – wibrafon
Tomasz Łosowski – perkusja

Szymon Łukowski - saksofon altowy, sopranowy, klarnet basowy
Orane Trane ma na swoim koncie kilka płyt, a także ciekawe współprace m.in. z Soweto Kinchem
brytyjskim saksofonistą i raperem oraz z Eskaubei – polskim raperem, z którym w ostatnim czasie
stworzyli płytę „Wolność”.

12.08 (piątek)
„Od Moniuszki do Nirvany” - Dombrova Piano Duo
Dwór Artusa, g. 19.00, bilety: 25/30zł
Z opinią, że muzyka łagodzi obyczaje nie sposób się nie zgodzić. Odpowiednio dobrane dźwięki
potrafią zdziałać cuda. O niezwykłej uniwersalności języka muzyki będziemy mieli okazję przekonać
się na artusowej Sali Wielkiej podczas wyjątkowego koncertu Dombrova Piano Duo, występującego z
programem Od Moniuszki do Nirvany!
Za sprawą rozpiętości repertuarowej artyści zjednują sympatię szerokiego i zróżnicowanego grona
odbiorców. Fortepianowa ekwilibrystyka Łukasza Szubskiego i Krzysztofa Włodarczyka z pewnością
usatysfakcjonuje zarówno entuzjastów muzyki klasycznej jak i rozrywkowej. W programie znajdziemy
standardy muzyczne oraz utwory wybitnych kompozytorów, m.in.: S. Moniuszki, czy G. Gershwina,
ale także klasyczne odsłony muzyki popularnej, jak choćby Heart shaped box Nirvany. Jeśli chcecie
więc posłuchać wybitnych utworów pochodzących z kanonu muzyki lub odkryć jak interesujący może
być mariaż elegancji pianistów z wyciągniętym swetrem Kurta Cobaina – nie może Was zabraknąć!
Nie chcąc zbyt wiele zdradzać, zachęcamy Państwa do przekonania się na własne uszy, co czeka nas
tego wieczoru – gwarantujemy, że muzycznych zaskoczeń będzie co nie miara!
Dombrova Piano Duo – Łukasz Szubski i Krzysztof Włodarczyk są przyjaciółmi od siódmego roku życia.
Edukację muzyczną rozpoczęli w dąbrowskim Zespole Szkół Muzycznych im. M. Spisaka w klasie
fortepianu. Rozpoczynając w 2010 roku studia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w
Katowicach postanowili podjąć próbę stworzenia duetu fortepianowego. Od 2011 roku współpracują
z Filharmonią Śląską im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach. Koncertują zarówno w Polsce
jak i za granicą. W 2020 roku wydali swój debiutancki album – Klasycznie i rozrywkowo.

12.08 (piątek)
HITY Z OPOLA I NIE TYLKO
Amfiteatr - Teatr Baj Pomorski, g. 19,00, wstęp: 30zł
Koncert w ramach 26. Międzynarodowego Festiwalu "Nova Muzyka i Architektura"
Wystąpią:
Zespół Infected w składzie:
Kamila Sikorska – skrzypce, wokal
Marcel Maniewski – instrumenty klawiszowe, wokal

Przemysław Wawrzyniak - gitary
Bartosz Suliński – instrumenty perkusyjne
Piotr Redmerski – gitara basowa
Paweł Trawczyński – saksofon tenorowy
Jakub Szynal – trąbka
Karolina Smolarek-Szynal – prowadzenie
Program: piosenki z repertuaru A. Zauchy, Z. Wodeckiego, N. Kukulskiej, K. Krawczyka, E. Bem, M.
Grechuty, zespołu Bajm, oraz własne zespołu Infected. Ewa Demarczyk (Karuzela z Madonnami),
Kalina Jędrusik (Z kim ci tak będzie źle jak ze mną), Czesław Niemien (Dziwny jest ten świat), Jerzy
Połomski (Bo z dziewczynami), Wojciech Młynarski (W co się bawić), Maryla Rodowicz (Jadą wozy
kolorowe) to tylko niektórzy artyści i ich piosenki, które za dawnych lat rozbrzmiewały w Opolu na
Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej. Zespół Infected wziął na warsztat inne hity z Opola i nie tylko ‒
jak zapowiada tytuł koncertu.

14.08 (niedziela)
WIECZÓR BAŁKAŃSKO-KLEZMERSKI / KLEZMAFOUR SYMFONICZNIE
Sala koncertowa CKK Jordanki, g. 19.00, bilety: 40zł
Koncert w ramach 26. Międzynarodowego Festiwalu "Nova Muzyka i Architektura"
Wystąpią: Zespół Klezmafour, Andrzej Czapliński - skrzypce, wokal, Mateusz Chmiel – klarnet, Rafał
Grząka – akordeon, Gabriel Tomczuk - kontrabas, moog, Kamil Siciak – perkusja, Toruńska Orkiestra
Symfoniczna, Jarosław Praszczałek - dyrygent
W programie energetyczna mieszanka muzyki bałkańskiej i klezmerskiej. Zacznę od cytatu: „Muzyka
zespołu Klezmafour jest głęboko zakorzeniona w żydowskim folklorze, jednak zawiera wiele
oryginalnych, żywiołowych kompozycji (…). Klezmafour to coś więcej niż tylko powiew świeżości w
muzyce klezmerskiej, to istny huragan!”.

TEATR
5,6,7.08 (piątek, sobota, niedziela)
MORDERSTWO DLA DWOJGA
Teatr Muzyczny w Toruniu, godzina 19:00, bilety: 45zł
Oficer Marcus Moscowicz to małomiasteczkowy policjant, który marzy o tym, by zostać detektywem.
Nikt nie przypuszczał, że szansa pokazania swoich umiejętności śledczych nadarzy się tak szybko…
Urodzinowe przyjęcie niespodzianka u znanego pisarza, zaskakuje nie tylko jubilata. Morderstwo i
tłum podejrzanych, którzy jeszcze przed chwilą byli gośćmi przyjęcia, to gwarancja emocji jak w
najlepszych kryminałach Agathy Christie. Czy nasz oficer sprosta zadaniu? Takiej okazji nie może

przegapić, szczególnie gdy dookoła jest tylu intrygujących podejrzanych. „Morderstwo dla dwojga” to
przezabawny musical i doskonała mieszanka muzyki, chaosu oraz kryminalnej zagadki z pianinem w
samym centrum akcji. Dwóch wyjątkowych aktorów, cztery ręce i wielu podejrzanych, a może to ktoś
z Was..? Polska prapremiera musicalu wystawianego na Off-Broadway oraz w teatrach muzycznych
na całym świecie

WYSTAWY
4.08 (czwartek)
CSW: Oprowadzanie z przewodnikiem po aktualnych wystawach
Centrum Sztuki Współczesnej, g. 16.30, bilety: 5zł
13.Plaster: oprowadza Krzysztof Białowicz – kurator wystawy
No Man’s Land/Ziemia niczyja: oprowadza Lilia Kaletowska – koordynator wystawy
Bilety: 5 zł / os
Zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub 56 610 97 16 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–16.00 lub w
sobotę i niedzielę od godz. 10.00 pod numerem 56 610 97 18).

13.08 (sobota)
CSW: Oprowadzanie weekendowe po wystawie Sean Scully. Malarstwo i
rzeźba
Centrum Sztuki Współczesnej, g. 16.00, bilety: 10/15 zł
Oprowadzanie dla osób indywidualnych. Oprowadza Kamil Kawiński.
Bilety: 10 zł ulgowy / 15 zł normalny / os.
Zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub tel. 56 610 97 16 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–16.00
lub w sobotę i niedzielę od godz. 10.00 pod numerem 56 610 97 18)

14.08 (niedziela)
CSW: Oprowadzanie weekendowe po wystawie FANGOR
Centrum Sztuki Współczesnej, g. 12.00, bilety: 10/15 zł
Oprowadzanie dla osób indywidualnych. Oprowadza Kamil Kawiński.
Bilety: 10 zł ulgowy / 15 zł normalny / os.
Zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub tel. 56 610 97 16 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–16.00
lub w sobotę i niedzielę od godz. 10.00 pod numerem 56 610 97 18).

WARSZTATY / SPOTKANIA
4.08 (czw), 6.08 (sb), 11.08 (ndz)
„Wojenna rzeczywistość Torunia w zwierciadle niemieckiej propagandy...” spotkania kuratorskie
Ratusz Staromiejski, 4.08 g. 16.30, 6.08 g. 15.00, 11.08 g. 16.30, wstęp wolny
Muzeum Okręgowego w Toruniu zaprasza do Ratusza Staromiejskiego na serię spotkań kuratorskich z
dr Iwoną Markowską przy wystawie „Wojenna rzeczywistość Torunia w zwierciadle niemieckiej
propagandy. Fotografie”.
7 września 1939 roku wojska Wehrmachtu zajęły Toruń. Dla mieszkańców rozpoczął się trudny czas
okupacji. W zbiorach Muzeum Okręgowego oraz Archiwum Państwowego w Toruniu zachowała się
unikatowa kolekcja około trzech tysięcy fotografii, wykonanych w latach 1939–1944 na zlecenie
niemieckich władz miasta.
W Trzeciej Rzeszy fotografia stała się jednym z narzędzi wykorzystywanych w krzewieniu i
umacnianiu narodowosocjalistycznej ideologii. Jej celem było m.in. uzasadnienie agresji na państwo
polskie koniecznością zdobycia nowej przestrzeni życiowej (Lebensraum) dla narodu niemieckiego, a
tym samym uzyskanie w społeczeństwie niemieckim akceptacji dla polityki prowadzonej przez Adolfa
Hitlera.
Zapraszamy na opowieść nie tylko o okupowanym mieście, ale także o potężnym narzędziu, jakim
była i jest propaganda. Pokazane fotografie pozwalają obnażyć jej mechanizmy. Obraz wojennego
Torunia wykreowany przez Niemców jaskrawo kontrastował z prawdziwą codziennością w tym
trudnym dla Polaków okresie.
Udział w spotkaniu w cenie biletów wstępu.
Wystawa zrealizowana przez Muzeum Okręgowe w Toruniu w partnerstwie z Archiwum
Państwowym w Toruniu, jest dostępna do zwiedzania do 14 sierpnia br.

4.08 (czwartek)
Spacer historyczny po Podgórzu. Wspominamy Tadeusza Zakrzewskiego i
Leona Szymańskiego
Cmentarz przy ul. Poznańskiej 104, g. 10.30, wstęp bezpłatny
4 sierpnia mija setna rocznica urodzin Tadeusza Zakrzewskiego (1922–2014), historyka, bibliofila,
kolekcjonera regionalnych druków ulotnych i zasłużonego członka Towarzystwa Miłośników Torunia.
Z tej okazji, tego dnia odwiedzimy jego grób na Podgórzu. Upamiętnimy również Leona
Szymańskiego, wielkiego patriotę i żołnierza. Bądźcie z nami – spotykamy się o godz. 10.30 na
cmentarzu przy ul. Poznańskiej 104.
Tadeusz Zakrzewski całe życie badał dzieje grodu Kopernika, w szczególny sposób jego część
lewobrzeżną (swój dom i kolejarską rodzinę, czasy II RP opisał we Wspomnieniach Torunianina z

Podgórza). Odkrył i opisał wiele nieznanych postaci zasłużonych dla Torunia i Pomorza. Jedną z nich
jest Leon Szymański, bajończyk, żołnierz Niepodległej i tak jak Tadeusz Zakrzewski – podgórzanin
oddany swemu miastu.
4 sierpnia o godz. 10.30 na starym podgórskim cmentarzu, gdzie „spotkali się” historyk i żołnierz,
wspomnimy ich obu. Odwiedzimy również symboliczną mogiłę Leona Szymańskiego – tablicę
pamiątkową upamiętniającą jego zasługi. W trakcie spaceru zatrzymamy się także przy
charakterystycznych miejscach spoczynku innych mieszkańców Podgórza.

6.08 (sobota)
Spacer tematyczny: Winnica i okolice
Plac 18 Stycznia (przy Dw. Miasto), obok pomnika ku pamięci kolejarzy, g. 11.00, bilety: 15 zł w
kasie CSW
Tak blisko, a tak daleko. Zaledwie kilka minut spacerem od Starego Miasta, nad Wisłą, kryje się inny
świat. Świat małego nadwiślańskiego miasteczka o klimacie Czerwińska, czy Nieszawy. Warto
zobaczyć tamto miejsce, bo XIX wieczną zabudowę szybko wypierają tzw. apartamentowce. Mimo
swojego położenia na uboczu Winnica ma swoje miejsce w historii Torunia, to tędy przechodziły
wielkie armie, to tu Krzyżacy mieli swój młyn, to tu na obecnie zapomnianym cmentarzu przez prawie
200 lat chowano torunian. Ile pozostało z tych historii? Zobaczymy.
Miejsce i czas zbiórki: 6 sierpnia (sobota), godz. 11.00. Plac 18 Stycznia (przy Dw. Miasto), obok
pomnika ku pamięci kolejarzy zamordowany przez Niemców w czasie II wojny światowej.

11.08 (czwartek)
Zaułek poetów. Spotkajmy się na moście poezji
Ogród Książnicy Kopernikańskiej, g. 17.00, wstęp bezpłatny
Poezja najlepiej smakuje w plenerze, dlatego 11 sierpnia zapraszamy do ogrodu Książnicy
Kopernikańskiej. Tu o godz. 17.00 rozpocznie się liryczne spotkanie przygotowane przez Toruński
Klub Poetów. W programie: recital Jacka Beszczyńskiego, czytanie pogodnych wierszy, księgarnia pod
chmurką. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

INNE
6.08 (sobota)
Jarmark żywności ekologicznej
Muzeum Etnograficzne w Toruniu, g. 9.00 – 13.00
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN. Dziedziniec
Muzeum

