
L.p

.
Nazwa Instytucji Ulica/Miejscowość Powiat

Liczba 

wydarzeń
Organizowane zajęci/warsztaty Telefon Wstęp

Dostępność do 

potrzeb osób 

(nie)pełnosprawnych

1

Wystawa o tematyce archeologicznej i przyrodniczej. Wystawa dla osób niewidomych i 

niedowidzących. Większość eksponatów na tych wystawach można dotykać, a w połączeniu z 

opisem przewodnika pozwala to na doskonałe poznanie prezentowanej tam tematyki. 

5 maja              

godz.8:00-15:00   

Centrum Edukacji 

Ekologicznej - Spichrz 

ul. Św. Jakuba 1                      

2

Zaprezentowane zostaną dwie wystawy:                                                                                       

1."Horologium" - wystawa fotografii Adam Adamskiego 

2. "Wielkanoc na kartach pocztowych" ze zbiorów Mariana Słobodowskiego 

5 maja              

godz.8:00-15:00 Brama 

Chełmińska, ul. Mały 

Rynek 4

3
Zwiedzanie wieży zamkowej o wysokości 54 m. z możliwością podziwiania panoramy Brodnicy z 

tarasu widokowego. 

5 maja             

godz.8:00-15:00  

Wieża zamkowa,        

ul. Zamkowa 1

4

Zaprezentowane zostaną trzy wystawy:                                                                                              

1. Region brodnicki w średniowieczu.

2.Detale architektoniczne z kaplicy zamkowej.

3. Znaleziska ze studni zamkowej.

5 maja              

godz.8:00-15:00 

Piwnice zamkowe,      

ul. Zamkowa 1

5

Bezpłatny wstęp na audycje  dla dzieci pt. „Świeci słonko w polu, w gaju” w dniu 15 maja godz 

12:15, miejsce: sala kameralna. Możliwość uczestniczenia po uprzedniej rezerwacji miejsc pod 

numerem  telefonu - (52)3210182

(52)3210182 

Konieczność 

wcześniejszej  

telefonicznej 

rezerwacji

15 maja godz. 12:15

6

Bezpłatny wstęp na audycje dla młodzieży pt. „Muzyka i media” w dniu 22 maja 2017  godz. 

12:15, miejsce: sala kameralna.Możliwość uczestniczenia po uprzedniej rezerwacji miejsc pod 

numerem  telefonu- (52)3212550, 

(52)3210182 

Konieczność 

wcześniejszej  

telefonicznej 

rezerwacji

22 maja godz. 12:15

7
Zwiedzanie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy- po uprzednim zgłoszeniu w Dziale 

Administracji
(52)3221388 maj

8

20 biletów bezpłatnych  na  KONCERT MISTRZOWIE FILHARMONIKÓW BERLIŃSKICH W 

BYDGOSZCZY 17 maja godz. 19:00, w foyer Filharmonii Pomorskiej oraz  na  KONCERT 

DYPLOMANTÓW AKADEMII MUZYCZNEJ W BYDGOSZCZY 19 maja godz. 19:00, w sali 

koncertowej.

Możliwość uczestniczenia po uprzedniej rezerwacji miejsc pod numerem  telefonu- (52)3212550, 

(52)3212550 

Konieczność 

wcześniejszej  

telefonicznej 

rezerwacji

17 maja godz. 19:00      

19 maja godz. 19:00

Budynki 

nieprzystosowane 

architektonicznie dla 

osób z 

niepełnosprawnością 

ruchową

Muzeum w Brodnicy

Filharmonia Pomorska 

im. Ignacego 

Paderewskiego w 

Bydgoszczy

brodnicki

Harmonogram wydarzeń w ramach projektu pn "Majówka z kulturą i sztuką 2017"Harmonogram wydarzeń w ramach projektu pn "Majówka z kulturą i sztuką 2017"

1 (56) 4950570
 ul. Św. Jakuba 1                

87-300 Brodnica

T2
ul. A. Szwalbego 6,      

85-080 Bydgoszcz
bydgoski



3

    Opera "NOVA" w 

Bydgoszczy ul. Marszałka Focha 5       

85-070 Bydgoszcz
bydgoski 9 Spektakl operowy "La Traviata" Giuseppe Verdiego - 50 wejściówek

(52)3251555 

(52)3251655

21 maja godz. 18:00 

bilety w cenie 

specjalnej 20 zł

T

4

    Wojewódzka i 

Miejska Biblioteka 

Publiczna

 im. dr Witolda Bełzy w 

Bydgoszczy

ul. Długa 39                       

85-034 Bydgoszcz
bydgoski 10 Pokazy oprawy książek - ręcznej pracy introligatora. Grupa może liczyć maksymalnie 20 osób.

(52)3399231 

Obowiązują 

wcześniejsze 

zapisy

4 maja (godz. 12:00-

17:00) 11 maja, 18 

maja i 25 maja 

(godz.12:00-15:00) 

Wejście do budynku 

jest usytuowane 

bezpośrednio z ulicy - 

są 2 schody ale w razie 

potrzeby jest do 

dyspozycji schodołaz.

5

Kujawsko - Pomorskie 

Centrum Kultury w 

Bydgoszczy

Pl. Kościeleckich 6,     

85-033 Bydgoszcz
bydgoski 11

Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. Zajęcia będą odbywały się w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno - Wychowawczym nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy
(52)5851501 10 maja godz. 10:00 T

12

"Odwiedziny u Leona" - Uczestnicy zapoznają się z  biografią patrona bydgoskiego Muzeum.  

Następnie skupimy się na temacie martwych natur, ze szczególnym naciskiem na przedstawienia 

kwiatów i ich symboliki.  Kolejnym punktem spotkania będzie „majówka” przed „Domem Leona” 

podczas której będziemy tworzyć orientalne ozdoby ogrodowe.

Spotkanie przeznaczone dla osób z dysfunkcją intelektualną, liczba miejsc ograniczona. Miejsce 

spotkania: Mennica 7

Czas spotkania: 13:00-15:00

Parter budynku dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową (schodołaz, wc)

13

W poszukiwaniu muz – planer malarski.

Na spotkaniu tym poruszymy tematykę, ściśle wiążącą się z wyobrażeniem o muzeum jako 

świątyni muz i natchnienia. Naszą podróż zaczniemy na wystawie czasowej „Francisco Goya – 

między rozumem a szaleństwem”. Zapoznamy się przykładami wybitnych dzieł tego artysty oraz 

porozmawiamy o roli natchnienia i inspiracji w sztuce. Następnie sami uzbrojeni w sztalugi i farby 

wybierzemy się w plener. 

Spotkanie przeznaczone dla osób z zespołem Downa 

Miejsce spotkania: Mennica 8

Czas spotkania: 15:30-18:00

Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową (podjazd,  winda, wc)

883 366 056
ul.  Gdańska 4                                                                                   

85-006 Bydgoszcz

Muzeum Okręgowe im. 

Leona 

Wyczółkowskiego w 

Bydgoszczy

6 5 maja bydgoski T



7
Muzeum Fotografii w 

Bydgoszczy

ul. Królowej Jadwigi 14,        

85-231 Bydgoszcz
bydgoski 14

Zwiedzanie i oprowadzanie kuratorskie po wystawie fotografii otworkowej z kolekcji Zbigniewa 

Tomaszczuka. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń: muzeumfoto@byd.pl
(52)5670007

5, 11  maja                       

I gr.godz.12:00-13:00                       

II gr. godz. 14:00-15:00            

Zgłoszenia należy 

wysłać na adres: 

muzeumfoto@byd.pl

T

8

Miejska Biblioteka 

Publiczna im. 

Walentego Fiałka w 

Chełmnie

Al. 3 Maja 2                    

86-200 Chełmno
chełmiński 15

Wystawa fotografii "Kalendarium wydarzeń 2016" ujmujace m.in. współpracę pomiędzy 

instytucjami skupiającymi osoby niepełnosprawne na terenie miasta Chełmna a biblioteką.
(56)6761454

5-26 maja godz. 10:00-

15:00

Budynek 

nieprzystosowany 

architektonicznie dla 

osób z 

niepełnosprawnością 

ruchową

9
Muzeum Ziemi 

Chełmińskiej

Rynek 28                            

86-200 Chełmno
chełmiński 16

Zajęcia pt. "Jak w dawnej kuchni bywało". Zajęcia będą trwały ok. 40 min. i poprowadzi je Pani 

Anna Grzeszna-Kozikowska

(56)6862104 

Konieczność 

wcześniejszej  

telefonicznej 

rezerwacji

5 maja                      

godz. 12:00

Budynek 

nieprzystosowany 

architektonicznie dla 

osób z 

niepełnosprawnością 

ruchową

10

Muzeum 

Archeologiczne w 

Biskupinie

Biskupin 17                        

88-410 Gąsawa 
żniński 17

Zwiedzanie wystaw stałych i czasowych oraz zapoznanie się z różnorodnymi pokazami na wiosce 

wczesnośredniowiecznej, osiedlu neolitycznym i osiedlu kultury łużyckiej, jak również z 

prezentowanymi wystawami w dwóch pawilonach wystawowych na terenie rezerwatu.

(52)3025055

5 maja -bilety dla osób 

z niepełnosprawnością 

w cenie specjalnej 1zł

T

18

Koncert z okazji Święta Konstytucji 3 Maja: Chopin Quartet – „Koncert muzyki polskiej”,

Gmach Główny Muzeum, wstęp bezpłatny

Chopin Quartet:

Dawid Kwiatkowski – skrzypce

Michał Marcinkowski  - skrzypce

Filip Wroniszewski – altówka

Jan Białkowski  - wiolonczela

Program:

S.Moniuszko - I Kwartet smyczkowy d-moll, S.Moniuszko - II Kwartet smyczkowy F-dur

F.Chopin: Mazurek op.68 nr.3, Preludium op.28 nr.4, Mazurek op.17 nr.4, Mazurek op.24 nr.1, 

Mazurek op.24 nr.2, Mazurek op.33 nr.2, Nokturn cis-moll, Walc op.64 nr.1, Walc op.64 nr.2

M.K.Ogiński – Polonez  a-moll  „Pożegnanie ojczyzny”

H.Wieniawski – „Kujawiak”

(56)4659063 

wew. 18
3 maja godz. 18:00 T

ul. Wodna 3/5                

86-300 Grudziądz
11 grudziądzki

Muzeum im. Ks. W. 

Łęgi w Grudziądzu
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Wtorek muzealny - warsztaty z okazji Międzynarodowego Dnia Godności Osób

Niepełnosprawnych połączone z rocznicą założenia Galerii Współczesnego Malarstwa

Pomorskiego

Obowiązują 

wcześniejsze  

zapisy – tel. 

(56)4659063 

w.18

9 maja godz. 12:00 T

20

DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

„Zrób to sam na Górze Zamkowej – warsztaty kreatywne dla dzieci i dorosłych”

Tego dnia Góra Zamkowa zmieni się w najbardziej kreatywne miejsce w mieście. Na uczestników 

będą czekały aż trzy rodzaje warsztatów do wyboru!

- Warsztaty tworzenia świec parafinowych w kształcie Wieży Klimek.

- Warsztaty ECOdesign, na których uczestnicy wykonają prace rękodzielnicze z przygotowanych i 

wyselekcjonowanych wcześniej materiałów wtórnych.

- Warsztaty T-shirt Factory, na których każdy chętny będzie mógł samodzielnie odbić szablon 

Wieży Klimek na przyniesionej przez siebie koszulce lub torbie (w jasnych kolorach).

Obowiązują 

wcześniejsze  

zapisy – tel. 

(56)4659063 

w.18

19 maja godz. 11:00-

14:00
T

21

Noc Muzeów

szczegółowy program – dostępny na www.muzeum.grudziadz.pl

w programie m.in. wernisaże:

Absolwenci Liceum Plastycznego 2017,

Księżniczki. Wojowie. Obcy

a także bezpłatny wstęp do Muzeum na wszystkie wystawy oraz warsztaty edukacyjne dla dzieci

(56)4659063 

wew. 18

20 maja godz. 17:00-

23:00
T

22 SPICHLERZ WYOBRAŹNI  - Spichrz nr 17, wstęp wolny
(56)4659063 

wew. 18
26 maja godz. 16:15 T

23

Majówka na trawie – warsztaty tworzenia wiosennych wiatraczków

Rynek Główny, wstęp wolny
(56)4659063 

wew. 18

27 maja godz. 11:00-

13:00
T

24

Warsztaty: czerpanie papieru oraz zajęcia na wystawie „Czy ktoś widział czarno-białego 

jamnika?”

warsztaty z okazji Dnia Dziecka dla przedszkoli i szkół są bezpłatne

Ponadto przez cały dzień obowiązuje bezpłatny wstęp do Muzeum dla dzieci i opiekunów na 

wystawy stałe i czasowe

Obowiązują 

wcześniejsze 

zapisy na 

warsztaty 

(56)4659063 

wew. 18

1 czerwca godz. 09:00, 

11:00, 13:00
T

25

Finisaż wystawy „Projekt PENTApolis” – spotkanie autorskie z artystami: Justyną 

Grzebieniowską, Iwoną Szpak-Pawłowską, Piotrem Zaporowiczem, Anną Wysocką i Anną 

Wójcicką oraz prof. Krzysztofem Pitułą, Gmach Główny Muzeum

(56)4659063 

wew. 18
2 czerwca godz. 18:00 T

26
Festiwal Muzyki Dawnej im. Piotra z Grudziądza - Koncert na muzealnym dziedzińcu – zespół 

ARS NOVA, 

(56)4659063 

wew. 18
3 czerwca godz. 19:00 T

27

Festiwal Muzyki Dawnej im. Piotra z Grudziądza - monodram „Ślepiec” autorstwa Kazimierza 

Trybulskiego, w wykonaniu Janusza Kamińskiego oraz koncert Chóru TIBI MARIAE z udziałem 

Tomasza Kuriaty,

Gmach Główny Muzeum

(56)4659063 

w.18
6 czerwca godz. 17:00 T

ul. Wodna 3/5                

86-300 Grudziądz
11 grudziądzki

Muzeum im. Ks. W. 

Łęgi w Grudziądzu
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Biblioteka Miejska im. 

Wiktora Kulerskiego w 

Grudziądzu - filia nr 13 

i Ośrodek Czytelnictwa 

Niepełnosprawnych 

ul. Legionów 28,          

ul. Mikołaja Ryńska 1-7, 

86-300 Grudziądz

grudziądzki 28
"Rozśpiewana Biblioteka" - warsztaty integracyjne. Spotkanie zorganizowane przy współpracy 

Warsztatów Terpii Zajęciowej "TO-MY" i uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 i 12 w Grudziądzu
(56)4622072

16 maja godz. 10:00-

12:00
T

29

„Majowe świętowanie” – program słowno muzyczny z okazji Święta Flagi w wykonaniu uczniów 

ze Szkoły Podstawowej Nr 16 w Inowrocławiu oraz Zespołu Wokalnego  „ASTRY” działający 

przy Klubie Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Rondo” w Inowrocławiu

10 maja                                                                                                                                                                                                                                  

godz. 11:00

30
„Zakładka - zdobi książki ” – wystawa zakładek Teresy Gerus – emerytowanej nauczycielki 

matematyki i czytelniczki Biblioteki Miejskiej

17 maja                                                      

godz. 11:00

31

„Biblioteka przyjazna autyzmowi” – zajęcia edukacyjno – terapeutyczne dla dzieci i młodzieży 

wraz z opiekunami poprowadzone przez nauczyciela - terapeutę - Karolinę Lach, spotkanie 

zorganizowane przy współpracy z Zespołem Szkół im. Marka Kotańskiego

19 maja                                   

godz. 16:00

32 „Podróże po literaturze” – zajęcia biblio-terapeutyczne dla młodzieży
15 maja                     

godz. 11:00

33
Kinoterapia -  projekcja filmu poruszającego problemy osób niepełnosprawnych, prezentacja 

literatury związanej z tematem filmu

30 maja                     

godz. 11:00

34
Zajęcia cykliczne: „Język niemiecki dla każdego” – nauka podstaw języka niemieckiego oraz 

zajęcia konwersacji prowadzone przez wolontariuszkę (Irena Kociszewska)  

10 maja, 24 maja        

godz. 11:30

35
"Z bajką dookoła świata"- spotkania z bajką: zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem literatury 

dziecięcej, zabawa przy muzyce, rozwiązywanie zagadek. 

12 maja                      

godz. 10:00

36
„Świat wyobraźni”  – zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprowadzone 

przez instruktora Alicję Kaczmarek

11 maja, 18 maja                 

godz. 15:00

37

„Senior potrafi” - zajęcia rękodzielnicze prowadzone dla  zainteresowanych kulturą swojego 

miejsca zamieszkania, regionu, (haft ludowy i szydełkowanie prowadzi  Pani Sobota Małgorzata, 

twórczyni ludowa)

5 maja, 19 maja          

godz. 11:30

38

„Żyj z pasją” – spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy zarażają swoją pasją i hobby do aktywnego 

lub twórczego spędzania czasu. Ponadto wirtualne wędrówki  po regionie z wykorzystaniem 

czasopism i książek o tematyce krajoznawczo – historycznej mające zachęcić uczestników spotkań 

do ich odkrywania i poznania na nowo

26 maja                    

godz. 16:00

39 „ Szach – mat” – naukę podstaw gry w szachy prowadzi Piotr Czarnolewski
12 maja           

godz.16:00

40

Majówka Jazzowa - wydarzenie plenerowe z muzyką jazzową na żywo, w programie m.in. parada 

w stylu nowoorleańskim, koncerty, pokazy taneczne, stoiska z regionalnymi specjałami, potrawy z 

grilla, animacje dla dzieci.

6 maja godz. 12:00-

18:00

41
Wystawa fotografii przyrodniczej członków Związku Polskich Fotografów Przyrody Okręgu 

Toruńskiego pt. "W pogoni za ulotną chwilą" w Oranżerii Pałacowej
do 20 maja(52)3844623

inowrocławs

ki
13

Łabiszyn                             

89-210 Łabiszyn

(52)3573698 T

14
    Pałac Lubostroń w 

Lubostroniu 

Majówka Jazzowa oraz 

Festyn "Zielone 

serduszko"odbywają 

się na otwartym 

terenie, wystawa 

fotografii mieści się w 

Oranżerii Pałacowej, 

która jest 

ogólnodostępna dla 

osób 

(nie)pełnosprawnych. 

żniński

Biblioteka Miejska im. 

J. Kasprowicza

 w Inowrocławiu

ul. J. Kilińskiego 16       

88-100 Inowrocław



42
Festyn integracyjny "Zielone serduszko" ( z okazji Dnia Dziecka). Wydarzenie plenerowe, w 

programie m.in. Zabawy, konkursy, spektakle, poczęstunek dla dzieci. 

1 czerwca godz.10:00-

14:00

43

"Łańcuch. Myśłi powiązane" Wieczór poetycki z Cezarym Dobiesem i obrazami Artura Majki. 

Wydarzenie prowadzić będzie Karolina Drążek, przy oprawie muzycznej Zespołu Kameralnego 

Portamus Gaudium

6 maja godz.17:00

44

"O miłości… czyli Williama Szekspira Muzyczny Bankiet" Na program składa się głównie 

twórczość trzech rówieśników z epoki. W tym artystycznym „spotkaniu na szczycie”, obok 

tytułowego bohatera wieczoru i fragmentów jego dramatów Zimowa opowieść, Romeo i Julia, Jak 

wam się podoba, czy Sonetów, usłyszymy poezje dworskiego dandysa, a zarazem królewskiego 

kaznodziei Johna Donne’a. Trzecim zaś rówieśnikiem będzie muzyk-królewski lutnista John 

Dowland. Zabrzmią jego słynne pieśni z tomów A Musicall Banquet, A Pilgrimes Solace, The 

First, Second and Third Book of Songs and Aires. Spotykają się, by artystycznie podeliberować o 

miłości. 

Zaśpiewa sopranistka Katarzyna Thomas, na lutni zagra Tadeusz Czechak, poezje przedstawi i 

całość poprowadzi Dariusz Jakubowski.

27 maja godz.17:00 

16
Muzeum Ziemi 

Dobrzyńskiej w Rypinie 

ul. Warszawska 20            

87-501 Rypin
rypiński 45 Piknik historyczny dla osób (nie)pełnosprawnych w Gospodarstwie Ryszarda Kruzińskiego (54)2802514 1 czerwca T

46

Impresja na temat „Małego Księcia” pt. „Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu” w sali

widowiskowej w Centrum Kultury i Sztuki. Zapraszamy wszystkich sympatyków teatru i tańca. O

artystyczną stronę wydarzenia zadbają grupa teatralna „Czas Wyobraźni” oraz taneczne Studio

Tańca „Styl”. Jest to nowa forma będąca połączeniem teatru i tańca.

30 kwietnia      

Centrum Kultury i 

Sztuki                            

ul. T. Kosciuszki 4           

godz. 17:00

47

III edycja Zlotu Pojazdów Zabytkowych na Targowisku Miejskim „Mój Rynek”- wydarzenie

zrzeszające sympatyków klasycznej motoryzacji z całej Polski cieszy się wielką popularnością.

Nic dziwnego, wszak tego dnia w jednym miejscu spotykają się prawdziwi pasjonaci zabytkowych

pojazdów wraz ze swoimi pięknymi samochodami i motocyklami. Żywe dyskusje na temat

motoryzacji i nie tylko, pośród artystycznych występów, w prawdziwie „zabytkowej” scenerii.

1 maja                     

godz. 15:00 

Targowisko Miejskie 

"Mój Rynek"

48 Błyskawiczny Turniej Szachowy

1 maja                    

godz. 10:00  Centrum 

Sportu i Rekreacji

49

Centrum Kultury i Sztuki - gra o tron Rzeczypospolitej. Gra historyczno-edukacyjna Liberum 

Veto. Przenosi nas w czasie do Złotej Wolności Szlacheckiej, odpowiednio ucharakteryzowane

drużyny wybranym przez siebie bohaterem będą grały o tron Rzeczypospolitej, emocje

gwarantowane! 

2 maja                      

godz. 12:00

50

Akcja „Śladami Polskich Wartości”, którą o godzinie 10:00 poprzedzi uroczyste złożenie kwiatów

pod pomnikiem Wdzięczności ku Czci Chrystusa Króla. Zwieńczeniem tegorocznego Święta

Konstytucji 3 maja będzie Msza Święta w intencji ojczyzny (godzina 11:00).

3 maja                          

plac przed Kościołem 

parafialnym pw. Św. 

Bartłomieja -                  

godz. 10:00

(52)3844623

T

17

Łabiszyn                             

89-210 Łabiszyn
14

    Pałac Lubostroń w 

Lubostroniu 

T(52)3880160

Majówka Jazzowa oraz 

Festyn "Zielone 

serduszko"odbywają 

się na otwartym 

terenie, wystawa 

fotografii mieści się w 

Oranżerii Pałacowej, 

która jest 

ogólnodostępna dla 

osób 

(nie)pełnosprawnych. 

Szafarnia                           

87-404 Radomin

golubsko-

dobrzyński

żniński

 Rezerwacja 

wejściówek: tel. 

(56)6827930; e-

mail 

osrodek@szafar

nia.art.pl 

ul. T. Kościuszki 4             

89-400 Sępólno 

Krajeńskie

    Ośrodek 

Chopinowski w Szafarni
15

sępoleński

Centrum Kultury i 

Sztuki w Sępólnie 

Krajeńskim



51 Otwarty Turniej Tenisa Stołowego.

3 maja                       

godz. 10:00        

Centrum Sportu i 

Rekreacji - 

52

 Koncert, którego repertuar składa się z cyklu melodyjnych i pełnych zadumy utworów, 

przeplatanych tekstami literackimi ku czci Najświętszej Maryi Panny. Koncert odbędzie się z 

okazji 100 rocznicy objawień fatimskich, w kościele parafialnym pw. Św. Bartłomieja w Sępólnie 

Krajeńskim, po wieczornej Mszy Świętej.

14 maja             

Kościół parafialny pw. 

św. Bartłomieja 

53 Wystawa stała: "Dzieje Solca Kujawskiego i okolic"

54

Lekcja muzealna dla osób niewidzących lub niedowidzących, podczas której uczestnicy będą mieli 

okazję poprzez dotyk poznać stare sprzęty domowe oraz dowiedzieć się do czego służyły i jak 

działały. Zgłoszenia dokonywane telefonicznie

19

Muzeum Ochotniczej 

Straży Pożarnej

w Solcu Kujawskim

ul. 29 Listopada 6               

86-050 Solec Kujawski
bydgoski 55 Możliwość zapoznania się ze zbiorami muzeum o tematyce pożarniczej (52)3871388

Wstęp wolny, dla 

odwiedzających 

indywidualnie - w 

każdy wtorek i sobotę 

w godz. 12:00-16:00, 

dla grup 

zorganizowanych - po 

wcześniejszym  

ustaleniu terminu

T

20

Muzeum Ziemi 

Szubińskiej im. Zenona 

Erdmanna 

ul. Szkolna 2                      

89-200 Szubin
nakielskie 56 Bezpłatne zwiedzanie Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna (52)3842475 2-31 maja T

57

Warsztaty "Co to jest muzeum?" - Rodzaje muzeów i ich podstawowe zadania. Kim jest 

muzealnik?- Poszukiwaczem, lekarzem zabytków, badaczem - detektywem, twórcą wystaw, 

nauczycielem muzealnym. Zajęcia interaktywne z licznymi pomocami dydaktycznymi.

17 maja godz. 11:00 

Ratusz Staromiejski , 

Rynek Staromiejski 1

58

Warsztaty historyczne pt. "Królowie polscy w Toruniu" Warsztat teatralny: Uczestnicy zapoznają 

się z pocztem królów polskich. Wezmą udział w inscenizacji uroczystości koronacji z 

wykorzystaniem kopii strojów koronacyjnych i insygniów królewskich. Spotkanie zakończy się 

balem wydanym na cześć króla, w trakcie którego zatańczą dworski taniec pavanę.

18 maja godz. 10:00 

Ratusz Staromiejski, 

Rynek Staromiejski 1 

59

Warsztaty pt. "Walizki pełne skarbów". Zajęcia przy wystawie stałej „Pasja podróżowania”. 

Podczas spotkania w ciekawy sposób zostaną zaprezentowane pamiątki pochodzące z różnych 

stron świata. Zabawy edukacyjne z licznymi pomocami edukacyjnymi. Mozliwość bezpłatnego 

skorzystania z audioprzewodników przez osoby z dysfunkcja wzroku. 

23 maja godz.11:00 

Muzeum Podróżników 

im. Tony’ego Halika, 

ul. Franciszkańska 9/11

60

 Warsztaty historyczne pt. "Historia Torunia w pigułce" – Warsztatowicze zapoznają się w 

dostępny dla siebie sposób z historią Torunia, korzystając z interaktywnej ekspozycji                                                                                                                                                                                                               

o historii miasta. 

31 maja, godz. 11:00 

Muzeum Historii 

Torunia, ul. Łazienna 

16 

Obiekt 

nieprzystosowany dla 

osób                                                                                                                                                                                                                

z niepełnosprawnością 

ruchową

21

17

ul. Toruńska 8                     

86-050 Solec Kujawski

Rynek Staromiejski 1      

87-100 Toruń

T(52)3880160

Zgłoszenia na 

zajęcia 

przyjmuje Dział 

Edukacji 

Muzeum 

Okręgowego w 

Toruniu (od 

pon. do pt. w 

godz. 08:00-

16:00) 

(56)6605632  

(56)6605606

T

bydgoski T(52)3873120 Wstęp wolny   

ul. T. Kościuszki 4             

89-400 Sępólno 

Krajeńskie

Muzeum Solca im. 

Księcia Przemysła
18

Muzeum Okręgowe w 

Toruniu
toruński

sępoleński

Centrum Kultury i 

Sztuki w Sępólnie 

Krajeńskim



61
Warsztaty dla rodzin z dziećmi, podczas których będą przygotowywane karty edukacyjne i 

realizowane zadania dostosowane do wieku uczestników.  

5 maja                         

10:00-11:30 (I gr.)           

12:00-13:30 (II gr.)

62

Wystawa "Tu jesteśmy.wybrane prace z kolekcji Krzysztofa Musiała". Wystawa składa się w 

głównej mierze z malarstwa oraz rzeźby. Eksponowane prace to sztuka polska po 1945 roku do 

dnia dzisiejszego.

5 maja

63

Cykl zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową, 

niepełnosprawnością narządu słuchu oraz chorobami psychicznymi. Poszczególne ćwiczenia będą 

zróżnicowane pod względem tematycznym jak i technicznym; dostosowane będą do określonych 

grup dzieci i młodzieży, ich stopnia niepełnosprawności, wiedzy i umiejętności manualnych. 

(Grupy mogą liczyć maksymalnie 20 osób) 

64

Dla uczestników zajęć możliwość obejrzenia wystaw:                                                                                

- do 15 maja - prac pedagogów i uczniów Narodowej Szkoły Sztuk Pięknych im. Canka 

Ławrenowa w Płowdiwie, 

- od 18 maja -  prac uczniów z  Otwartej Strefy Twórczej  w Grucznie. 

24
Galeria Sztuki 

WOZOWNIA

ul. Rabiańska 20           

87-100 Toruń
toruński 65

Bezpłatne zwiedzanie aktualnych wystaw:

Od 5 do 14.05.2017 – Ewa Kuryluk „Człekopejzaż” (dolna sala)                                                  

Od 5 do 28.05.2017 – Izabela Żółcińska „Skóra. Obiekty, teksty” (duża sala na I piętrze)               

Od 5 do 28.05.2017 – Sarah Zacharek „Re:Discovery” (tzw. archiwum na I

piętrze)

Od 26 do 31.05.2017 – Justyna Olszewska „Części pierwsze” (dolna sala)

(56)6226339 5-31maja

Duża sala i tzw. 

archiwum na I piętrze – 

pomieszczenia 

niedostosowane dla 

osób z 

niepełnosprawnością 

ruchową

66 Zwiedzanie wystaw stałych i czasowych  w Parku Etnograficznym .

67
"Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850-1950)" - 

wystawa na parterze, 

68

"Cichy urok przedmiotu" Ekspozycja prac ze zbiorów Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości 

Dziecka. Na wystawę trafiły wybrane prace, które wpłynęły na konkurs „Cichy urok przedmiotu”. 

Ich autorami są młodzi artyści z Francji, Ukrainy, Słowacji, Polski, Macedonii i Rosji, którzy 

zmagali się z martwą naturą. Efekty tych zmagań są co najmniej frapujące. Pojedyńcze przedmioty 

inspirowały ich do plastycznych poszukiwań, co zaowocowało realizacjami, które zaskakują 

artystyczną dojrzałością. Wystawa jest czynna w godzinach otwarcia biblioteki: w poniedziałki, 

wtorki i czwartki od 12:00 do 18:00, w środy od 11:00 do 15:00, w piątki od 8:30 do 16:00.

4-31 maja               

Filia nr 2 Książnicy 

Kopernikańskiej        

ul. Kościuszki 47 

69

 "Twórcze spotkania z KATARZYNKAMI" Klub Kreatywnych „Katarzynki” zaprasza dzieci i 

dorosłych na kolejne spotkanie z rękodziełem. W tym miesiącu przygotowano dwie propozycje dla 

mam: 4 maja robimy koszyczki z papierowej wikliny (potrzebne materiały zapewnią 

"Katarzynki"); 18 maja wykonamy kwiaty z krepy do koszyczka z papierowej wikliny (potrzebne 

materiały: krepa w różnych kolorach, drucik florystyczny lub patyczki szaszłykowe, nitka, klej, 

nożyczki). Udział w obu spotkaniach jest bezpłatny.

4, 18 maja    

godz.16:30             

Filia nr 12 Książnicy 

Kopernikańskiej          

ul. Fałata 35

25

23

22

26

    Wojewódzka 

Biblioteka Publiczna - 

Książnica 

Kopernikańska w 

Toruniu

toruński (56)6227534

T                            

(dostępne również 

audioprzewodniki)

T

5 maja godz. 9:00-

16:00                           

6-7 maja godz. 10:00-

18:00                      

(56) 622 36 49

Na warsztaty 

obowiązują 

wcześniejsze 

zapisy i 

rezerwacja 

miejsc: 

(56)6109716 

T
Wały gen. Sikorskiego 

13, 87-100 Toruń

8, 15, 22,29 maja- 

obowiązują 

wcześniejsze zapisy

toruński

(56)6226642 

Obiekt przy               

ul. Słowackiego 8 i     

ul. Szczytnej 13  

przystosowany dla osób                                                                                                                                                                                                                

z niepełnosprawnością 

ruchową. 

Galeria i Ośrodek 

Plastycznej Twórczości 

Dziecka w Toruniu

toruński

Centrum Sztuki 

Współczesnej "Znaki 

Czasu" 

Wały gen. Sikorskiego 

19, 87-100 Toruń

toruński

Muzeum Etnograficzne 

im. Marii 

Znamierowskiej-

Prüfferowejw Toruniu

Rynek Nowomiejski 17       

87-100 Toruń



70

"Magia czółenka" - Na ekspozycję trafiły prace członków toruńskiego Klubu „Supełek”: serwety, 

bieżniki, obrusy, kołnierzyki oraz biżuteria z koronki czółenkowej. Obejrzymy również prace z 

koronki szydełkowej, hafty ludowe, decoupage, a także ozdoby wykonane w technice pergamano. 

Dodatkowo 15 maja w godz. od 14:00 do 17:00 członkowie "Supełka" pokażą, jak wykonuje się 

frywolitki (koronkę czółenkową). Wystawa jest czynna w godzinach otwarcia biblioteki: w 

poniedziałki, wtorki i czwartki od 12:00 do 18:00, w środy od 11:00 do 15:00, w piątki od 8:30 do 

16:00. Więcej informacji: 56 621 09 56.

5-30 maja -  wystawa 

15 maja godz. 14:00-

17:00 pokaz 

wykonywania koronki 

czółenkowej Filia nr 1 

Książnicy 

Kopernikańskiej,        

ul. Jęczmienna 23

71

"Bydgoskie Przedmieście sprzed lat- spacerkiem przez historię" - Spotkanie dla zainteresowanych 

dziejami miasta, kulturą i życiem codziennym torunian. Przedstawimy przedmiejsko-bydgoskie 

historie ilustrowane archiwalnymi zdjęciami i pocztówkami. Prelekcję przedstawi Katarzyna 

Kluczwajd.

8 maja godz. 10:00 

Ośrodek Czytelnictwa 

Chorych i 

Niepełnosprawnych,    

ul. Szczytna 13

72

„Czy na lewobrzeżu są zabytki?” Spotkania popularyzują wiedzę o Podgórzu, obecnie dzielnicy 

Torunia - do 1938 r. samodzielnego miasta. W czasie spotkań zachęcamy do dzielenia się 

informacjami o Podgórzu (stare fotografie, wspomnienia, wywiady). Chcemy w ten sposób 

dopisywać do historii Torunia nowe akapity, a obraz Podgórza czynić bardziej wyraźnym i 

bliskim.

Majowa prezentacja poświęcona jest zabytkom Podgórza i Stawek, tym istniejącym i 

niezachowanym, a nawet realizacjom... tylko zaplanowanym. Tytuł prelekcji ma celowo 

prowokacyjny charakter - tym retorycznym pytaniem chcemy skłonić torunian do refleksji. 

Opowieść dotyczy zarówno zabytkowych budynków, jak i ważnych niegdyś miejsc oraz osób. 

Autorem prelekcji jest Katarzyna Kluczwajd.

8 maja godz. 16:30 

Filia nr 4 Książnicy 

Kopernikańskiej,        

ul. Poznańska 52

73

Kiermasz taniej książki - Na kiermasz trafi ok. 3 tys. tytułów. Wśród nich będą m.in.: albumy, 

encyklopedie, poradniki (również kulinarne) oraz wielotomowy wybór pism Boya-Żeleńskiego. 

Nie zabraknie literatury pięknej. Czytelnicy mogą liczyć na spory wybór książek podróżniczych.

Kiermasz będzie czynny w godzinach otwarcia biblioteki: w poniedziałek, wtorek i czwartek od 

12:00 do 18:00, w środę od 11:00 do 15:00, w piątek od 8:30 do 16:00.

8-12 maja                    

Filia nr 12 Książnicy 

Kopernikańskiej,        

ul. Fałata 35

74

Warsztaty w pielęgnacji storczyków - Udział w zajęciach jest bezpłatny. W trakcie warsztatów 

powiemy prawie wszystko o podlewaniu, przesadzaniu, pielęgnacji i nawożeniu. Pokażemy jak to 

robić. 

Zdradzimy, w jakich miejscach storczyki czują się najlepiej; co im służy, a co przeszkadza.  

10 maja godz. 15:00 

Filia nr 5 Książnicy 

Kopernikańskiej, 

ul.Lubicka 45C

75

Turniej w grę Multiuniversum 

Multiuniversum to popularna gra karciana. Jeśli chcesz zwyciężyć (i przeżyć) musisz zamknąć 

portale prowadzące do alternatywnych rzeczywistości. Wymagane są wcześniejsze zapisy:  

m.pitulski@ksiaznica.torun.pl

13 maja godz. 10:45-

15:00                        

Filia nr 12 Książnicy 

Kopernikańskiej,         

ul. Fałata 35

26

    Wojewódzka 

Biblioteka Publiczna - 

Książnica 

Kopernikańska w 

Toruniu

(56)6226642 

Obiekt przy               

ul. Słowackiego 8 i     

ul. Szczytnej 13  

przystosowany dla osób                                                                                                                                                                                                                

z niepełnosprawnością 

ruchową. 

toruński



76

Konferencja „Plastyka toruńska 1793-1920. Zapomniane oblicze wielokulturowego miasta”. 

Konferencja z cyklu "Zabytki toruńskie młodszego pokolenia". Jej organizatorami są: Toruński 

Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Książnica Kopernikańska oraz Centrum Dialogu - 

Biblioteka Diecezjalna.

13 maja godz. 10:00-

15:30 Centrum dialogu 

- Biblioteka 

Diecezjalna, Pl.ks. 

Frelichowskiego 1

77

"Gramy w bilard indyjski" - Bilard indyjski (inaczej Carrom) to połączenie bilardu, snookera i gry 

w... kapsle. W czasie spotkania uczymy gry w Carrom - początkujący mile widziani.

15,22,29 maja    godz. 

17:00-19:00 Książnica 

Kopernikańska,           

ul. Słowackiego 8

78

"Kiermasz taniej książki" Wyprzedaż tytułów wycofanych z bibliotecznego księgozbioru 

rozpocznie się 15 a zakończy 20 maja. W tym czasie Biblioteka Główna Książnicy wystawi na 

sprzedaż ok. 5.000 książek. 

Wśród nich będą pozycje popularnonaukowe (dużo tytułów), literatura piękna, encyklopedie, 

słowniki tematyczne i językowe oraz albumy. 

Kiermasz będzie czynny w godzinach otwarcia Biblioteki Głównej przy ul. Słowackiego 8: w 

poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek od godz. 9:00 do 19:00; w sobotę od 10:00 do 

15:00.

15 - 20 maja    

Książnica 

Kopernikańska,            

ul. Słowackiego 8

79

Spotkanie autorskie z Panią Marzeną Filipczak. Autorka to "specjalistka od kobiecych podróży w 

pojedynkę". Samotnie zjeździła większą część Azji południowej (Indie, Malezję z Borneo, 

Tajlandię, Wietnam i Kambodżę). Odwiedziła również Armenię, Gruzję, Osetię Północną, 

Kałmucję, Uzbekistan i Kirgistan. W bibliotece przy ul. Jęczmiennej opowie o swoich wojażach 

po świecie

16 maja, godz. 18:00

Filia nr 1 Książnicy 

Kopernikańskiej,         

ul. Jęczmienna 23.

80

Klub Miłośników Gier Planszowych

Jeśli lubisz spędzać popołudnia nad planszą i kochasz rywalizację, zapraszamy!

25 maja godz. 17:00 

Filia nr 11 Książnicy 

Kopernikańskiej,         

ul. Żwirki i Wigury 

39/41

81

"Wymieniamy się książkami" Jeśli masz książki, do których już nie wracasz albo takie, które 

zajmują Ci miejsce na półce - przynieś je do biblioteki na Podgórzu. Na pewno znajdzie się ktoś, 

kto chętnie się z Tobą zamieni. 

25 maja godz. 15:00-

18:00 Filia nr 4 

Książnicy 

Kopernikańskiej,         

ul. Poznańska 52

82

Eliminacje do Mistrzostw Polski w grę Marco Polo

Marco Polo to Zaawansowana Gra Roku 2016. Ten tytuł przyznali jej polscy miłośnicy 

planszówek. Gra planszowa przeznaczona jest dla osób powyżej 12 roku życia. Zapisy: 

m.pitulski@ksiaznica.torun.pl

Początkujących zapraszamy na naukę gry w Marco Polo: 25 maja, godz. 17:00

27 maja 2017, godz. 

11:00 - 14:00     Nauka 

gry: 25 maja godz. 

17:00

Miejsce: Książnica 

Kopernikańska w 

Toruniu,                     

ul. Słowackiego 8

26

    Wojewódzka 

Biblioteka Publiczna - 

Książnica 

Kopernikańska w 

Toruniu

(56)6226642 

Obiekt przy               

ul. Słowackiego 8 i     

ul. Szczytnej 13  

przystosowany dla osób                                                                                                                                                                                                                

z niepełnosprawnością 

ruchową. 

toruński



83

"Film" – filmowcy amatorzy oraz niezależni twórcy filmowi z województwa kujawsko-

pomorskiego zaprezentują swoje realizacje na Konfrontacjach Amatorskiej Twórczości 

Artystycznej Regionu. Finał przeglądu KATAR Film zaplanowany jest na 13 maja. Projekcje 

prezentowane będą w Kinie Centrum w toruńskim CSW „Znaki Czasu”. Szczegółowy program 

KATAR Film dostępny będzie na początku miesiąca na stronie internetowej www.woak.torun.pl

13 maja Kino Centrum 

CSW "Znaki Czasu"

84
Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach– najlepsze etiudy ostatnich lat 

spotkanie z cyklu "W pierwszym rzędzie"
17 maja godz. 17:00

85

– Ogród Sztuki – VI Interdyscyplinarne Międzynarodowe Spotkania Studentów - Malarstwo i 

fotografia studentów z Ukrainy prezentowane będzie w Galerii Spotkań WOAK podczas VI 

Interdyscyplinarnych Międzynarodowych Spotkań Studentów giARTino. Otwarcie wystawy, 

której tematem w tym roku jest Rzeka zaplanowane jest na czwartek, 18 maja 2017 r. na godz 

17:00. 

18 maja godz. 17:00

86

Wystawa sekcji plastycznej Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wiek. Na ekspozycję złoży się 

około 150 prac blisko 70 artystów amatorów.Wernisaż zaplanowany jest na sobotę 27 maja na 

godzinę 12:00. 

od 27 maja do 5 

czerwca

87

Majówka z Artusem – Kami – koncert plenerowy na Barce Wiślanej

Tegoroczną majówkę rozpoczniemy pod znakiem dobrej muzyki, a to wszystko dzięki Kami, czyli 

Kamili Abrahamowicz i jej zespołowi. Podczas koncertu usłyszymy utwory z jej debiutanckiej 

płyty, a także standardy muzyki amerykańskiej. 

1 maja godz. 20:00

88
Czwartek z filozofią: Liczę, więc jestem. O kwantyfikacji życia codziennego

Dr Michał Wróblewski – wykład 
18 maja godz. 18:30

89

Koncert chóru American University Chamber Singers

Znakomity kameralny zespół wokalny z Washington DC w Stanach Zjednoczonych  został 

utworzony w 1034 roku! Jest jednym z najbardziej utytułowanych zespołów chóralnych w USA, 

który prezentuje utwory muzyki dawnej, jak i kompozytorów współczesnych. W programie 

koncertu m.in. utwory Łukaszewskiego, E. Esenvaldsa, V. Tormisa, R. Clausena, B. Brittena, T. 

Dorsey’a a także tradycyjne amerykańskie pieśni spirituals.

25 maja godz. 19:00

90

Świat i okolice – Egzotyczna Islandia

 O swojej wyprawie opowie Karolina Finc i Mirek Manelski, którzy Islandię poznali od strony 

backpakerskiej – podróżując autostopem wzdłuż południowego wybrzeża.
31 maja godz. 18:30

91

Galeria Artus

Niespełnione marzenia, niewypowiedziane słowa – wystawa – wernisaż

Choć autorka wystawy Basia Siuta Roszak jest z wykształcenia grafikiem komputerowym i 

animatorem, to od kilkunastu lat zajmuje się głównie malarstwem.

9 maja godz. 18:30 

Wystawa czynna do 26 

maja.

92

Melancholia miasta – wystawa fotografii – wernisaż

Wystawa zdjęć, absolwenta Wydziału Sztuk Pięknych na UMK Łukasza Breitenbacha, ukaże 

miasto w klimacie nostalgii i horroru. 

30 maja godz. 18:30 

Wystawa czynna do 27 

czerwca.

29
Centrum Kulturalno - 

Kongresowe Jordanki 

Al.. Solidarności 1-3       

87-100 Toruń
toruński 93

Bezpłatne zwiedzanie dla osób (nie)pełnosprawnych, wraz z przewodnikiem, Centrum Kulturalno-

Kongresowego Jordanki. Ilośc miejsc ograniczona - zgłoszenia pod nr telefonu: (56)6431950
(56)6431950  

12 maja                

godz.13:00 (I gr.)               

godz.13:45 (II gr.)

T

27

28 T
Centrum Kultury Dwór 

Artusa 

(56)6522755 T

Rynek Staromiejski 6           

87-100 Toruń
toruński (56)6554939

ul. Szpitalna 8                   

87-100 Toruń
toruński

    Wojewódzki Ośrodek 

Animacji Kultury w 

Toruniu



30

Galeria Sztuki 

Współczesnej we 

Włocławku

ul. Miedziana 2/4               

87-800 Włocławek
włocławski 94

Wystawa "Zwierzęta domowe" autorstwa Marioli Wawrzusiak. Do zwiedzania wystawy 

zapraszamy osoby niepełnosprawne ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i 

niedowidzących. Wybrane opisy rzeźb zostaną przygotowane w alfabecie Braille'a. Zwiedzający 

będą mogli dotykać wybranych obiektów prezentowanych na ekspozycji.

(54)4112120 12 maja - 4 czerwca T

95

Darmowe zwiedzanie z przewodnikiem: Kultura Ludowa Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, Część 1 – 

rolnictwo, hodowla i rybołówstwo. Muzeum Etnograficzne we Włocławku, ul. Bulwary 

6;(Ekspozycje z dostępem dla osób niepełnosprawnych ruchowo)

5 maja                        

godz. 10:00-15:00 

Muzeum Etnograficzne 

we Włocławku, ul. 

Bulwary 6;

96

Darmowe zwiedzanie z przewodnikiem: Rzeźba ceramiczna Stanisława Zagajewskiego. Zbiory 

Sztuki, Włocławek, ul. Zamcza 10/12 (Ekspozycje z dostępem dla osób niepełnosprawnych 

ruchowo)

5 maja                        

godz. 10:00-15:00 

Zbiory Sztuki, 

Włocławek, ul. Zamcza 

10/12

97

Darmowe zwiedzanie z przewodnikiem: Życie i twórczość Stanisława Noakowskiego. Muzeum w 

Nieszawie, ul. Mickiewicza 6 (Ekspozycje z dostępem dla osób niepełnosprawnych ruchowo)

5 maja                       

godz. 10:00-15:00 

Muzeum w Nieszawie, 

ul. Mickiewicza 6

98

Warsztaty MALARSTWO

Celem warsztatów jest poznanie podstawowych technik malarskich, przykładów prac wykonanych 

w tych technikach oraz kształcenie umiejętności manualnych. Warsztaty obejmują: krótkie, 

ilustrowane omówienie historii podstawowych technik malarskich,  prezentację rodzajów 

materiałów i narzędzi malarskich, pokaz malowania w technice olejnej 

i pastelowej, omówienie ustawionej kompozycji martwej natury, własnoręczne odwzorowanie 

ustawionej martwej natury w technice pastelu.

12 maja                       

godz. 11:00               

Muzeum Stanisława 

Noakowskiego w 

Nieszawie, ul. 

Mickiewicza 6 

99

Warsztaty interaktywne BYĆ JAK ZAGAJEWSKI

Spotkanie z twórczością Stanisława Zagajewskiego stanowi doskonały przyczynek nie tylko do 

zapoznania uczestników z sylwetką artysty z kręgu art brut, ale także do przybliżenia im pojęcia 

stylu oraz nurtu w sztuce. Uczestnicy zajęć dowiedzą się czym rzeźba różni się od płaskorzeźby. 

Spróbują także swoich sił w trudnej sztuce interpretacji, dzięki czemu uświadomią sobie, że nie 

tylko to co piękne może wzbudzać podziw. W części warsztatowej uczestnicy, inspirując się 

twórczością Stanisława Zagajewskiego, wykonają własną rzeźbę w glinie dodając do niej surowce 

„najniższej rangi” tj. nakrętki, słomki, rolki po papierze.

26  maja                     

godz. 11:00         

Zbiory Sztuki we 

Włocławku, ul. Zamcza 

10/12

100
Przejazd osób (nie)pełnosprawnych Żnińską Koleją Powiatową w godzinach kursów kolejki po 

uprzedniej rezerwacji pod nr tel. 662 029 241

Rezerwacja pod 

nr tel.: 662 029 

241

5 maja T

31

Muzeum Ziemi 

Pałuckiej w Żninie 

Plac Wolności 1               

88-400 Żnin
32 żniński

ul. Słowackiego 1A                

87-800 Włocławek
włocławski

Muzeum Ziemi 

Kujawskiej i 

Dobrzyńskiej 

we Włocławku

T

(54)2323625



101

Zwiedzanie Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji w godzinach 09:30-17:00 dla osób 

(nie)pełnosprawnych. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich również mogą swobodnie 

poruszać się po terenie skansenu.

Dla grup 

rezerwacja pod 

nr tel. 

(52)3025150

5 maja godz. 09:30-

17:00
T

102

Zwiedzanie Magistratu, siedziby głównej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie, przy Placu Wolności 

1 w godz. 09:00-16:00 tj. galerii wystaw czasowcyh, działu etnograficznego i działu drukarskiego. 

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich muszą pokonać 4 stopnie, żeby dostać się do 

wejścia głównego. 

Dla grup 

rezerwacja pod 

nr 

tel.(52)3020293

5 maja godz. 09:00-

16:00

Osoby poruszające się 

na wózkach 

inwalidzkich muszą 

pokonać 4 stopnie, 

żeby dostać się do 

wejścia głównego. 

Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych 

Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS 

i Zdrowia, Toruń, 09.05.2017 Sporządziła: Joanna 

Agatowska

Muzeum Ziemi 

Pałuckiej w Żninie 

Plac Wolności 1               

88-400 Żnin

Legenda:                                                                                       

T - obiekt przystosowany dla osób z 

niepełnosprawnością

32 żniński


