Turystyczno-teatralne zakończenie sezonu w Toruniu * 11 czerwca 2022 r.

Aktorzy Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego z gośćmi z Konina hucznie pożegnali spektakl „Siostry Parry”

Owacją i wspólną radością z członkami i sympatykami Koła Zakładowego PTTK przy Hucie Aluminium Konin zakończyło się ostatnie
wystawienie sztuki „Siostry Parry” w Kujawsko-Pomorskim Teatrze Muzycznym w Toruniu. A było to w sobotę 11 czerwca 2022 r.
podczas wycieczki kulturalno-krajoznawczej organizowanej przez kol. Wandę Skarbińską-Zdrok w ramach działalności naszego Koła.
Tak hucznie pożegnano sezon artystyczny 2021/2022. Załoga teatru, założonego w 2014 roku, specjalnie na przyjazd konińskich
turystów zaprosiła marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego. Pani dyrektor Anna Wołek osobiście witała
gości, na których czekały lampki przedniego szampana. Spektakl rozbawił publiczność, a jednocześnie skłonił do refleksji nad losem
emigrantów zarobkowych. W kuluarach czekała wystawa o Poli Negri, czyli Apolonii Chałupiec, która z niedalekiego Lipna zawojowała
światowe sceny jak bohaterki spektaklu, który był pierwszą wystawianą sztuką w tym teatrze, a premiera miała miejsce 13.06.2014 r.
Toruń wywarł niezapomniane wrażenie na uczestnikach wycieczki. Przewodnik Daniel Ludwiński zaproponował zwiedzanie od strony
Nowego Miasta. Założone jedynie 31 lat po Toruniu, dziś jest jedną z dzielnic wchodzących w skład obszaru Średniowiecznego Zespołu
Miejskiego, objętego wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Pierwszym obiektem był most kolejowy im. Ernesta
Malinowskiego, otwarty w 1873 r. Wspaniały kościół św. Jakuba zadziwił bogactwem średniowiecznych fresków. Jak na podróżników
przystało na trasie był dom Tony Halika, Most Pauliński, prof. Filutek i Fafik (bohaterowie rysunków Zbigniewa Lengrena), ratusz
staromiejski, pomnik Mikołaja Kopernika, Dwór Artusa i kościół św. Janów. A na koniec pałac biskupa kujawskiego Stanisława
Kazimierza Dąmbskiego z 1693 r., w którym od 2014 r. mieści się odwiedzony przez nas teatr muzyczny. Do następnego sezonu!

Spotkanie z przewodnikiem

Kościół św. Jakuba z XIV w.

Odpoczynek przy ruinach kościoła św. Mikołaja
Zdjęcia, opracowanie: W. Gruszczyńska

Obraz z XV w. z 22 scenami Pasji Chrystusa

Makieta zespołu staromiejskiego

Przed siedzibą Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego – pałac Dąmbskich

