Październik w Bibliotece Raczyńskich

W październikowym programie wydarzeń spotkanie m.in. z Dorotą Masłowska i
Tomaszem Raczkiem. Seniorki seniorzy będą mogli m.in. skorzystać z wydarzeń w
ramach akcji „Weekend seniora z kulturą” oraz kursu komputerowego.
Wybrane wydarzenia we październiku:
WEEKEND SENIORA Z KULTURĄ (2 października)
2 października, godz. 12.30, Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza (Stary
Rynek 84)
„Zgubiły go geszefciki i Sienkiewicza liściki” – o Ignacym Mosiu
(oprowadzanie tematyczne)
„Igo, otwieraj muzeum” – tak brzmiały słowa Zuzanny, synowej Henryka
Sienkiewicza, skierowane do Ignacego Mosia, zaprzyjaźnionego z Sienkiewiczami
kolekcjonera pamiątek po sławnym pisarzu. organizatorzy opowiedzą, jak
zrodziła się jego fascynacja Henrykiem Sienkiewiczem, a uczestnicy zapoznają
się z najciekawszymi eksponatami zgromadzonymi i poznamy niezwykłe sposoby
ich pozyskania. Zapisy: tel. 61 852 89 71, rezerwacja.muzeumhs@bracz.edu.pl.
2 października, godz. 11.00-15.30, Pracownia-Muzeum J. I. Kraszewskiego (ul.
Wroniecka 14)
godz. 11.00 – Oprowadzanie po muzeum i prelekcja na temat „Gabinetu
Kraszewskiego”;
godz. 13.00 – Prelekcja „Polskie drogi. Koleje życia Konstancji
Łozińskiej z domu Kraszewskiej i jej rodziny” oraz prezentacja impresji
filmowych Małgorzaty i Marka Chojnackich „Ja Konstancja”.
Zapisy: tel. 61 855 12 44.
2 października, godz. 17.00, Filia Naramowicka (ul. Rubież 14a/37)
Spotkanie z dziennikarzem i pisarzem Piotrem Bojarskim
Dziennikarz, autor kryminałów i biografii, kierujący Centrum Szyfrów Enigma
opowie czytelnikom o swojej pracy nad książkami oraz tajemnicach historii, z
którymi styka się na co dzień.
Zapisy: tel. 61 671 11 67.
2 października 2021, godz. 11.00-14.00, Biblioteka Raczyńskich, gmach główny
Kurs komputerowy „Komunikacja miejska w Poznaniu. Tramwajem i autobusem do
instytucji kultury”
Kurs dedykowany jest seniorom średniozaawansowanym w obsłudze komputera,

odbędzie się w gmachu głównym Biblioteki (pl. Wolności, czytelnia
multimedialna, II piętro).
Zapisy: tel. 61 885 89 18 lub ososbiście.
5 października, godz. 10.00, wydarzenie online
Porannik książkowy. Spotkanie z Dorotą Masłowską
„Język, to dzikie mięso” – pisał Ryszard Krynicki i wie o tym na pewno Dorota
Masłowska, która będzie gościem Porannika książkowego. Począwszy od głośnego
debiutu – „Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną”, przez utwory
sceniczne wystawiane na deskach teatrów i adaptowane filmowo, po felietony
przybierające formę barwnych stand-upów – w tych wszystkich formach autorka
dała się poznać jako niezrównana podsłuchiwaczka codzienności. Czerpiąc
garściami z języka popkultury, mediów i ulicy, demaskując stereotypy, tworzy
ironiczny i zaczepny zapis współczesności.
Spotkanie będzie transmitowane na żywo na bibliotecznym Facebooku.
12 października (wtorek), godz. 18.00, wydarzenie online
Mól w sieci2. „Co gryzie weterynarza”?
Kolejny „Mól w sieci” zaprosi na rozmowę z Łukaszem Łebkiem, autorem bloga
„Nie zadzieraj z weterynarzem” oraz książki „Co gryzie weterynarza”. Gość
opowie o swojej pracy, najciekawszych i najbardziej nietypowych przypadkach
zwierzęcych pacjentów, z jakimi się spotkał. A przede wszystkim, jak
prowadzić interesującego bloga o tematyce weterynaryjnej. Spotkanie będzie
transmitowane na żywo na bibliotecznym Facebooku.
13 października, godz. 16.30, Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny
(ul. Gajowa 4/8)
„Wracam do prostych rzeczy” – czytanie wierszy Kazimiery Iłłakowiczówny
Pretekstem do odwiedzin Pracowni będzie poetyckie spotkanie, podczas którego
odczytane zostaną wiersze Iłłakowiczówny. Przeplatają się w nich zarówno
autobiograficzne uwagi, jak i refleksje o świecie, w jakim żyjemy.
Zapisy: tel. 61 852 89 71, illa@bracz.edu.pl.
19 października, godz. 18.00, Galeria Atanazego, al. Marcinkowskiego 23,
wydarzenia stacjonarne i online
W czeskim teatrze lalek
Muzejní Maringotka powstało w dziale teatralnym Muzeum Marawskiego w ramach
projektu Morawska Lalka Ludowa i zrzesza ludzi kochających teatr lalkowy. W
Bibliotece Raczyńskich będzie można zobaczyć krótki spektakl, a także
dowiedzieć się więcej o historii i tradycji czeskich marionetek, o których
opowie jeden z założycieli teatru František Pavlíček. Obowiązują zapisy:
zapisy@bracze.dupl. Wydarzenie będzie też transmitowane na żywo na

bibliotecznym Facebooku.
21 października, godz. 18.00, wydarzenie online
Mól w sieci2. Spotkanie z Tomaszem Raczkiem
Kolejnym gościem cyklu „Mól w sieci2” będzie Tomasz Raczek. Będzie to rozmowa
o filmach, prowadzeniu vloga i oczywiście książkach. Dziesiąta muza w nowych
mediach zajmuje poczesne miejsce, więc nie zabraknie tematów do dyskusji.
Spotkanie będzie też transmitowane na żywo na bibliotecznym Facebooku.

