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Warszawa, Toruń, 19.09.2017 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

z przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa szkołę do kolejnej edycji programu 

filharmonia/ostrożnie, wciąga!!!, która w bieżącym roku szkolnym po raz kolejny zawita do 

Torunia. Program ma na celu zachęcenie maturzystów ogólnokształcących szkół 

ponadgimnazjalnych do uczestnictwa w koncertach filharmonicznych z repertuarem 

klasycznym. Program jest organizowany przez Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie przy 

współpracy z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną. Serdecznie zapraszamy do wzięcia w nim 

udziału dyrekcję, nauczycieli i wszystkich uczniów.  

Program w ubiegłym roku szkolnym spotkał się z dużym zainteresowaniem nie tylko 

toruńskiej młodzieży, ale i grona pedagogicznego szkoły średniej biorącej udział w jego 

pilotażowej edycji. W zakończonej w czerwcu br. edycji programu udział wzięło 240 

maturzystów z jednej szkoły średniej, którzy przez okres 8 miesięcy z powodzeniem 

NIEODPŁATNIE korzystali z oferty koncertowej Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej 

wypełniając jej miejsca ponad 327 razy. Z racji dużego zainteresowania Programem w 

Toruniu, Instytut Muzyki i Tańca postanowił po raz kolejny zaprosić młodzież z klas 

maturalnych do skorzystania z oferty koncertowej Filharmonii (bez rezygnacji ze szkolnych 

obowiązków!)  

W dalszej części korespondencji znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące 

zasad uczestnictwa Państwa szkoły w Programie. Jest on dla dyrekcji, nauczycieli i uczniów 

całkowicie bezpłatny. Koszty związane z uczestnictwem w Programie filharmonia/ostrożnie, 

wciąga!!! tj. zakup biletów na koncerty pokrywa Instytut Muzyki i Tańca ze środków 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

Liczymy na Państwa zainteresowanie i potwierdzenie chęci wzięcia udziału w edycji 

2017/2018, która rozpocznie się w Toruniu  6 października 2017 roku.  

Proszę o potwierdzenie zainteresowania Programem do 26.09.2017 

  

 

Z wyrazami szacunku, 

Jan Roguz 

Koordynator programu  

z ramienia Instytutu Muzyki i Tańca 
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Zasady Programu filharmonia/ostrożnie, wciąga!!! 

 

Toruńska Orkiestra Symfoniczna zaprasza Państwa w sezonie koncertowym 2017/18 na 13 

koncertów do swojej Sali w Toruniu. Koszty biletów pokryje Instytut Muzyki i Tańca.  

 

Korzyści z uczestnictwa w Programie 

 

Uczniowie 

 

Każdy uczeń zgłoszony do programu w trakcie jego trwania będzie mógł korzystać z 

następujących przywilejów: 

 

 CAŁKOWICIE BEZPŁATNIE I DOBROWOLNIE uczestniczyć w wybranych przez 

siebie regularnych koncertach symfonicznych organizowanych przez Toruńską 

Orkiestrę Symfoniczną. Darmowe bilety będą przysługiwały każdemu zgłoszonemu 

uczniowi (maturzyście) wraz z dowolną osobą towarzyszącą na 13 koncertów w 

sezonie 2017/2018. Wykaz koncertów objętych programem darmowych biletów 

znajdą Państwo na końcu niniejszego listu. 

 Specjalnie dla uczestników programu Toruńska Orkiestra Symfoniczna zorganizuje 

otwartą próbę, na której maturzyści będą mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką 

pracy muzyka i dyrygenta. Otwarta próba połączona zostanie z inauguracją programu, 

w trakcie której uczestnikom przekazane zostaną wszelkie konieczne informacje 

dotyczące udziału w Programie. 

 Dodatkowo chętni maturzyści będą mogli wziąć udział we współtworzeniu repertuaru 

Filharmonii na kolejny sezon artystyczny głosując w plebiscycie na utwory, które ich 

zdaniem powinny znaleźć się w nowym sezonie artystycznym w programie 

Filharmonii. Każda z 10 propozycji przedstawionych przez Filharmonię zostanie 

umieszczona na platformie muzykotekaszkolna.pl, na której maturzyści będę mogli ją 

bliżej poznać i posłuchać. Wśród biorących udział w plebiscycie rozlosowane zostaną 

nagrody rzeczowe. 

 Toruńska Orkiestra Symfoniczna dla najbardziej aktywnych uczestników Programu 

(najczęściej uczęszczających na koncerty symfoniczne) przygotowała szereg 

niespodzianek, o których uczestnicy Programu zostaną poinformowani podczas 

spotkania inauguracyjnego. 

Co miesiąc na oficjalnej stronie Programu na Facebooku organizowane są 

konkursy z nagrodami rzeczowymi – płytami, książkami, biletami na koncerty - 

nie tylko filharmoniczne. 
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Dyrektorzy i nauczyciele szkół 

 

Tegoroczna edycja programu przewiduje również atrakcyjne rozwiązania dla 

dyrekcji szkół oraz nauczycieli i wychowawców klas biorących udział w 

programie: 

 każdy Dyrektor i wszyscy Wicedyrektorzy, którzy umożliwią uczniom swoich 

szkół udział w programie otrzymają nieodpłatnie po jednym podwójnym 

zaproszeniu na pierwszy z koncertów objętych programem. Wykaz koncertów 

znajduje się na końcu niniejszego listu, 

 każdy z nauczycieli klas, które przyjdą na otwartą próbę inaugurująca program 

otrzyma nieodpłatnie jedno podwójne zaproszenie na wybrany przez siebie koncert 

symfoniczny z oferty koncertów objętych programem, 

 za każdych 100 wydanych w ramach programu biletów uczniom klas objętych 

programem szkole będzie przysługiwało dodatkowo nieodpłatnie jedno podwójne 

zaproszenie na wybrany koncert spośród koncertów objętych programem w danej 

Filharmonii. Dodatkowy bilet w pierwszej kolejności będzie mógł wykorzystać 

nauczyciel, który wraz z grupą uczniów brał udział w otwartej próbie. W drugiej 

kolejności będzie to nauczyciel wychowawca klasy zgłoszonej do programu.  

 

 

Informacja o zasadach uczestnictwa dla szkół 

 

Aby uczniowie Państwa szkoły mogli CAŁKOWICIE BEZPŁATNIE korzystać z oferty 

koncertowej Toruńskiej Orkiestry Symfoniczne w  sezonie 2017/2018 należy: 

 zgłosić chęć wzięcia udziału Państwa szkoły w programie do dnia 26.09.2017 

wysyłając potwierdzenie udziału w programie na adres mailowy koordynatora 

programu (formularz w załączeniu), 

 do dnia 26.09.2017 dostarczyć koordynatorowi programu listę osób objętych 

programem z Państwa szkoły (program kierowany jest WYŁĄCZNIE do uczniów klas 

maturalnych). Lista osób objętych Programem powinna zawierać następujące dane: 

imię, nazwisko oraz klasę wraz z oddziałem, 

 umożliwić i zorganizować wyjście uczniom objętym programem w Państwa szkole na 

inaugurację programu w Toruniu, która odbędzie się 06.10.2017 w siedzibie 

Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej o godzinie 10:00  (ilość miejsc jest ograniczona – 

w przypadku zainteresowania przekraczającego możliwości lokalowe kolejne 

spotkanie z maturzystami zorganizowane zostanie w innym terminie. Spotkanie 

inauguracyjne w Filharmonii nie powinno trwać dłużej niż 60 min. 

 W trakcie spotkania maturzyści i nauczyciele otrzymają komplet informacji 

dotyczących zasad uczestnictwa w programie.  
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Formularz zgłoszeniowy do Programu Instytutu Muzyki i Tańca 

 

Toruń, …………………………………………………………….. 

Szkoła……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………….. 

Adres……………………………………………………………… 

Tel. ……………………………………………………………….. 

 

Niniejszym potwierdzam chęć wzięcia udziału naszej szkoły w Programie Instytutu 

Muzyki i Tańca „filharmonia/ostrożnie, wciąga!!! 

 Jednocześnie deklaruję iż uczniowie klas maturalnych naszej szkoły wezmą udział w 

zorganizowanej dla nich przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną otwartej próbie w dniu 

06.10.2017 o godzinie 10:00 w Sali Koncertowej TOS w  Al. Solidarności 1-3/CKK Jordanki. 

Jako szkoła w tym dniu zapewnimy uczniom opiekę w drodze na i ze spotkania. 

 Listę osób upoważnionych do odbioru biletów przekażę drogą elektroniczną (wysłana 

na adres email - jan.roguz@imit.org.pl plik w formacie MS Excell) koordynatorowi 

Programu – Janowi Roguzowi do dnia 26.09.2017.  

 

 

pieczęć i podpis 
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Informacja dla uczniów klas maturalnych 

 

 

Jesteś uczniem klasy maturalnej? Chciałbyś przez cały rok nie zapłacić ani złotówki za 

bilety do Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej dla siebie i dowolnej osoby towarzyszącej na 

wybrane przez Was koncerty? Jeśli tak, to ten Program jest właśnie dla Ciebie!! 

 

 

 

 

Ruszają zapisy do kolejnej, szóstej już edycji Ogólnopolskiego programu Instytutu Muzyki i 

Tańca filharmonia/ostrożnie, wciąga!!! po raz kolejny realizowanego w Toruńskiej Orkiestrze 

Symfonicznej. Tym razem program swym zasięgiem obejmie wszystkich zainteresowanych nim 

maturzystów. Każdy z maturzystów, który zgłosi się do programu będzie mógł CAŁKOWICIE 

BEZPŁATNIE I DOBROWOLNIE uczęszczać na wybrane przez siebie regularne koncerty 

symfoniczne organizowane przez  Toruńską Orkiestrę Symfoniczną (odbywające się głównie w 

piątkowe popołudnia). A darmowe wejściówki to nie wszystko – oprócz nich każdy uczestnik 

programu będzie mógł wziąć udział w zorganizowanej specjalnie dla nich otwartej próbie generalnej 

w Toruńskiej Orkiestrze Symfonicznej 6 października 2017 roku połączonej z inauguracją programu 

filharmonia/ostrożnie, wciąga!!! w Toruniu. 

 

Warunek? 

 

Ważna legitymacja szkolna i zgłoszenie do Programu za pośrednictwem swojej szkoły do dnia 

26.09.2017 oraz obecność na inauguracji programu w Toruniu 06.10 2017 roku.  

Zgłoszenia wraz z listą osób zainteresowanych programem za pośrednictwem szkoły proszę przesyłać 

na adres koordynatora programu: jan.roguz@imit.org.pl. W tytle wiadomości wpisując „Zgłoszenie do 

Programu” 

 

Więcej informacji o programie na oficjalnej stronie programu i Facebooku 

 

www.filharmonia-wciąga.pl 

www.facebook.pl/ Filharmonia-Ostrożnie-wciąga 

 

koordynator Programu 

Jan Roguz 

Tel. 664 476 796 

Email – jan.roguz@imit.org.pl 
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Koncerty objęte programem filharmonia/ostrożnie, wciąga!!!  

w Toruńskiej Orkiestrze Symfonicznej 
 

6.10.2017 

Z Nowego i Starego Świata  

 

Ch. W. GLUCK   

Orfeusz i Eurydyka: Scena baletowa „Taniec Furii”  

Recitativo i Aria Qual vita…/ Che fiero momento z aktu 2 

 

G. PUCCINI  

Intermezzo z opery Manon Lescaut 

Walc Musetty z La Boheme 

 

G. VERDI  

Ave Maria - Aria Desdemony z opery Otello  

Uwertura do opery Nabucco 

II część koncertu: 

 

A. DVORAK - IX symfonia e-moll „Z Nowego Świata”" 

M. Koczur, Marcela Wierzbicka 

 

 

27.10.2017  

„Pamięć i historia"  

W.A. Mozart - Requiem,  

M. Cynk - Kantata  

M. Smolij  

Chór Astrolabium,  

P. Lempa, Skałuba, 

 

03.11.2017 

Wielkie Dzieła Wielcy Wykonawcy 

F. B. Mendelssohn - Symfonia No. 5, op. 107 (Reformacyjna); Sen Nocy Letniej (pełna wersja) op. 21 

& op. 61  

M. Smolij  

Chór Dziecięcy ZSM w Toruniu 

 

05.01.2018 

KONCERT KARNAWAŁOWY 

 "American Pops Concert" 

 M. Smolij 

 

09.02 2018 

OPERA W PRZEKROJU 

G. Bizet - CARMEN  

M. Smolij 

M. Ledzion, R. Bartmiński, T. Kuzmych, A. Wolfinger 

 

 

16.02.2018 

WALENTYNKI SYMFONICZNIE  

"Romantyczna Podróż z Gershwinem", 

G. Gershwin - Cuban Overture;  Concerto in F; American in Paris  
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J. Dick (USA) – fortepian 

 

02.03.2018 

OBRAZKI Z WYSTAWY 

L. Bernstein - Trzy Tańce z "On the Town",  

M. Mussorgski - "Obrazki z wystawy" 

M. Smolij  

 

23.03.2018 

SYMFONICZNE PRZYWITANIE WIOSNY 

R. Schumann - Symfonia #1 "Wiosenna", 

F. B. Mendelssohn: Pieśń Wiosenna Cornelia Von Kerssenbrock 

  

06.04.2018 

POLSKIE GLOSY - Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej 

Polska Muzyka Współczesna (koord. M. Cynk)  

W. Pawlik - Koncert Fortepianowy nr 2  

Sz. Bywalec  

M. Szymanowski - fortepian 

 

20.04.2018 

MUZYKA I OBRAZ  

L. van Beethoven - Symfonia Pastoralna (z prezentacja prac plastycznych uczniów szkół średnich);  

J. Brahms - Koncert skrzypcowy 

B. Schembri (Malta) 

A. Menzel, skrzypce 

 

27.04.2018 

SILY NATURY (Prezentacja multimedialna) 

F. Grofe - Grand Canyon,  

A. Copland - Suita z baletu Rodeo,  

G. Mahler - Adagietto z Symfonii No. 5 

M. Smolij 

Westwater Art Photography 

 

11.05.2018 

PROBALTICA 

w ustaleniu 

O. Weder (Niemcy) 

Svetlana Andreeva 

  

15.06.2018 

ZAKOŃCZENIE SEZONU 

C.Orff - Carmina Burana,  

L. van Beethoven - Choral Fantasy 

M. Smolij  


