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CENTRUM KULTURALNO-KONGRESOWE JORDANKI
al. Solidarności 1-3, tel. kasa biletowa: 56 642-43-79
www.jordanki.torun.pl

Muzyka Pink Floyd w blasku księżyca, 17.09. (sobota), godz. 19.00
Na spektakl składa się występ zespołu Spare Bricks, pokazy multimedialne oraz laserowe efekty 
specjalne. Ponadto na scenie zobaczymy i usłyszymy specjalnie utworzony dziecięcy zespół wokalny 
z Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu. Zespół Spare Bricks, czołowy polski coverband grający 
utwory słynnej brytyjskiej grupy Pink Floyd, wybrał jedne z najbardziej znanych utworów w historii 
muzyki rockowej. Usłyszymy m.in. takie znane utwory, jak „Another Brick in the Wall part II”, „Shine 
on You Crazy Diamond”, „Comfortably Numb”, „Wish You Were Here”, „Hey You”, dwudziestominu-
tową suitę „Echoes”. Oprawa multimedialna zawiera filmy, animacje i grafiki - doskonale dopasowa-
ne klimatem do konkretnych utworów. W części wizualizacji wykorzystane zostaną zdjęcia autorstwa 
Leszka Paradowskiego.
Bilety: 70 zł do nabycia: kasa CKK Jordanki oraz www.kupbilecik.pl
Organizator: Dariusz Naworski

Oku-La-La-Ry, 24.09. (sobota), godz. 12.00
Widowisko muzyczne w reżyserii Marcina Kołaczkowskiego, podczas którego usłyszymy najbardziej 
znane i lubiane wiersze poety Juliana Tuwima z muzyką Włodzimierza Szomańskiego. W trakcie 
60-minutowego show zabrzmią m.in.: Pan Tralaliński, Okulary, Zosia Samosia, Lokomotywa, Abe-
cadło, Ptasie radio czy Spóźniony słowik. Koncert jest formą spektaklu, która przenosi widzów w ba-
śniowy świat skrzatów. Melodyjne piosenki wykonywane są przez artystów zespołu Spirituals Sin-
gers Band oraz solistów Olgę Szomańską i Marcina Kołaczkowskiego, którzy dodatkowo przyjmują 
na siebie rolę przewodników i prowadzą cały koncert. Całości dopełniają kolorowe światła, kostiumy 
i wyświetlane ilustracje, w większości namalowane przez dzieci.
Bilety do nabycia w kasie CKK Jordanki. Organizator: Agencja Artystyczna Pro Musica

Kuba Badach - Tribute to Andrzej Zaucha. Obecny
25.09. (niedziela), godz. 19.00
Artysta wykona utwory legendy polskiej sceny muzycznej - Andrzeja Zauchy, w nowych autorskich 
aranżacjach Jacka Piskorza i Kuby Badacha. „To moje podziękowanie dla Zauchy. Nie wiem, być 
może machnąłby ręką zniesmaczony, słysząc słowo „hołd”... Ale to zaszczyt śpiewać jego utwory...” 
Kuba Badach.
Kuba Badach - wokalista, instrumentalista, kompozytor, aranżer, producent muzyczny; lider ze-
społu Poluzjanci oraz członek grupy The Globetrotters. Jako dwunastolatek, w 1988, nagrał płytę 
z kolędami napisanymi specjalnie dla niego przez Wiesława Pieregorólkę, Jerzego Siemasza i Jacka 
Cygana. W 1996 rozpoczął edukację na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej 
w Katowicach w klasie wokalnej, której jest absolwentem.Zdobywca nagrody Fryderyk 2011 i 2012 
w kategorii Wokalista
Bilety: 69 zł (strefa C), 89 zł (strefa B), 99 zł (strefa A) dostępne na: www.goodtaste.com.pl, 
www.bilety24.pl, www.biletomat.pl, www.kupbilecik.pl, www.ticketpro.pl, www.eventim.pl 
oraz w sklepach sieci Empik, Media Markt i Saturn
Organizator: Good Taste Production

(koncerty Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w dziale TOS, Impresaryjnego Teatru Muzycznego 
w dziale Teatry)

CENTRUM KULTURY DWÓR ARTUSA
Rynek Staromiejski 6, tel. 56 655-49-39
www.artus.torun.pl

Perły Muzyki Kameralnej – Monika Orłowska – koncert
1.09. (czwartek), godz. 19.00
Dwór Artusa oraz Pomorskie Towarzystwo Muzyczne zaprasza na specjalny koncert Moniki Orłow-
skiej, laureatki Nagrody PTM w IV Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym 2016. Artystka wraz 
z akompaniatorem wykona perły muzyki kameralnej w aranżacji na skrzypce i fortepian. Zabrzmią 
utwory Schuberta, Prokofiewa i Ravella. Koncert poprowadzi Magdalena Cynk.
Bilety: 15 zł ulgowy , 20 zł normalny 

Osiecka - Krajewski – koncert Agnieszki Grochowicz
11.09. (niedziela), godz. 19.00

CENTRA KULTURY
Z okazji rocznicy 80. urodzin Agnieszki Osieckiej, Dwór Artusa zaprasza na niezwykłą podróż 
po jej twórczości, w którą zaprosi nas utalentowana wokalistka Agnieszka Grochowicz. Artyst-
ka postanowiła zmierzyć się ze znanymi i mniej znanymi kompozycjami, jakie stworzył do słów 
Osieckiej Seweryn Krajewski. Bilety: 25 zł ulgowy, 30 zł normalny

Świat i okolice – Rower góral i na Ural, 14.09. (środa), godz. 18.30
Latem 2012 roku Dominik Szmajda udał się do północnej Rosji, a dokładnie na Ural Polarny 
i tundrę jamalską, aby tam… pojeździć na rowerze! Podczas bogato ilustrowanego przezrocza-
mi spotkania podróżnik zda relacje z tej niezwykłej i pełnej przygód wyprawy.
Bilety: 2 zł (Emeryci, renciści, uczniowie, studenci, niepełnosprawni - wstęp wolny)

Zwiedzanie Dworu Artusa, 20.09. (wtorek), godz. 16.30
Dwór Artusa to nie tylko siedziba instytucji kultury, ale także zabytek historyczny i architekto-
niczny. Raz w miesiącu, pod okiem przewodnika, wszyscy chętni mogą obejrzeć niedostępne 
na co dzień zakamarki budynku, posłuchać historii, opowieści i legend związanych z Dworem 
Artusa. Oprowadzanie odbędzie się, gdy zbierze się grupa minimum 5 osób.
Bilety: 4 zł ulgowy, 6 zł normalny

Sztuka w Artusie – Hieronim Bosch – Dotknięty przez diabła
21.09. (środa), godz. 18.30
Twórczość Hieronima Boscha charakteryzuje złożona symbolika i bez wątpienia stanowiła in-
spirację dla XX-wiecznych surrealistów. Jego obraz wypełnione są dziwacznymi wyobrażenia-
mi, monstrami, scenami obscenicznymi i wymyślnymi torturami, których znaczenie wciąż jest 
dla nas niejasne. Wykład w syntetyczny sposób zaprezentuje najnowsze interpretacje, a także 
wiele nieznanych dotąd ciekawostek i analiz. Wstęp wolny

Już nie zapomnisz mnie – Tomasz Stockinger – recital
23.09. (piątek), godz. 19.00
Recital „Już nie zapomnisz mnie” to piękne wspomnienie dwudziestolecia międzywojennego 
w muzyce i słowie. Wieczór spędzimy w klimacie najpiękniejszych szlagierów polskiego kina 
przedwojennego, które wykona specjalnie dla toruńskiej publiczności Tomasz Stockinger. 
Koncert poświęcony jest twórcom takim jak Henryk Wars, Eugeniusza Bodo, Aleksander Żab-
czyński, czy Antoni Fertner. Bilety: 25 zł ulgowy, 30 zł normalny 

Steve Kindler & Steve 
Schroyder – koncert
27.09. (wtorek), godz. 
19.00
Dwór Artusa i Fundacja „Boryna” Te-
rapia Dźwiękiem i Muzyką zaprasza 
na kolejne wydarzenie w cyklu Muzy-
ka Świata w Miastach Orędownikach 
Pokoju. Będzie to niezwykły koncert 
dwóch wirtuozów world music: genial-
nego skrzypka Steve Kindlera i orga-
nisty Steve Shroydera. Podczas kon-
certu usłyszymy nie tylko nowoczesne 
aranżacje utworów wielkich klasyków 
m.in. Chopina, Lutosławskiego, ale 
także standardy jazzowe, new age 
i własne kompozycje artystów. 
Bilety: 35 zł ulgowy, 40 zł normalny

Filmowe poniedziałki:
•  5.09. (poniedziałek), godz. 18.00
Akcja dramatu rozgrywa się w 1928 
r. w Los Angeles, gdzie zaginął kilku-
letni syn głównej bohaterki. W toku 
śledztwa chłopiec odnajduje się, jed-
nak serce matki podpowiada, że to nie 
jest jej dziecko. Bohaterka próbując 
dowieść prawdy, zostaje potraktowa-
na jak wariatka.
•  19.09 (poniedziałek), godz. 18.00
Francuska komedia opowiada historię rodziny, której wszyscy członkowie są głuchoniemi 
z wyjątkiem córki. Nastolatka jest dla najbliższych naturalnym pomocnikiem w codziennym 
życiu. Dziewczyna staje przed trudnym wyborem, gdy dostaje propozycję kształcenia w szkole 
muzycznej w Paryżu.
•  26.09 (poniedziałek), godz. 18.00
Superprodukcja, łącząca science-fiction z surrealistycznym thrillerem. Głównym bohaterem 
filmu jest złodziej specjalizujący się w wykradaniu informacji ukrytych w ludzkiej podświado-
mości podczas snu. Teraz ma dokonać rzeczy niemożliwej: zamiast skraść myśl, musi zaszcze-
pić ją w czyimś umyśle. Jeśli powiedzie się mu, dokona zbrodni doskonałej.
Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki do odbioru na pół godziny przed 
seansem. Jednej osobie przysługują 2 wejściówki.

Fot. Szymon Ździebło, www.tarantoga.pl

Wystawy - Galeria Artus:
Stopklatka – wystawa fotografii muzycznej Andżeliki Plich, do 2.09.
Wystawa składa się z dwóch części: zdjęć z koncertów, które odbywały się na przestrzeni lat 
w Dworze Artusa oraz sesyjne fotografie muzyków, stylizowane na słynne okładki płyt, takie jak 
„Abbey Road” The Beatles czy „London Calling” The Clash.

Darkness Visible – Ewelina Kołakowska – grafika i malarstwo 
6.09. (wtorek), godz. 18.30, do 5.10.
Bohaterami malowideł i grafik Eweliny Kołakowskiej są indywidualiści, buntownicy, ludzie któ-
rzy występują przeciwko powszechnie przyjętym prawom i normom społecznym. Autorka poka-
zuje świat naznaczony miłością, zbrodnią i występkiem. Artystka obecnie studiuje na Wydziale 
Sztuk Pięknych UMK na kierunku Grafika.
Na wystawy wstęp wolny

CENTRUM NOWOCZESNOŚCI „MŁYN WIEDZY”
ul. Władysława Łokietka 5, tel. 56 690-49-90
mlynwiedzy.org.pl

Wystawy:
O obrotach, Rzeka, przeŻYCIE, przeBUDOWA!, Gdzie wzrok nie sięga, Idee, Wmiksuj się, 
Na zdrowie, Zawahaj się!

„…to takie proste!”, 30.09. (piątek) – otwarcie wystawy
Wystawa będzie obejmowała 26 eksponatów wchodzących w skład czterech różnych stref: 
„Główka pracuje”, „Mechaniczny plac zabaw”, „TechnoŚwiat” oraz „Pomyśl, zobacz, zrób”. 
Podstawę systemu wystawowego stanowią klocki gry komputerowej Tetris, których różne ukła-
dy będą harmonijnie tworzyły kompozycję ekspozycji. Jednym z najważniejszych czynników na 
tej wystawie będzie kreatywność i innowacyjność zwiedzającego, który dzięki odpowiednio do-
branym strefom tematycznym oraz eksponatom, będzie mógł odkryć w sobie żyłkę naukowca, 
konstruktora i wynalazcy. Eksponaty będą miały na celu m.in. rozwijanie pamięci krótkotrwałej, 
wspomaganie logicznego myślenia i zdolności manualnych, zrozumienie prawa Pascala po-
przez użycie specjalnej pompki i podniesienie siedziska, poznanie zasady Dynamiki Newtona 
poprzez przesuwanie krążków o różnej masie i wielkości. Zwiedzający sprawdzą jak następuje 
zamiana energii potencjalnej w kinetyczną poprzez turniej rzutów do tarczy czy przemianę ener-
gii potencjalnej w elektryczną. Mechaniczny teatr pozwoli na rozwój umiejętności technicznych 
i zdolności motorycznych. Dostępne będą okulary do rzeczywistości wirtualnej. Na stanowisku 
„człowiek przyszłości” będzie można zapoznać się z historią i możliwościami transplantologii. 
W specjalnym symulatorze będzie można zaprojektować swój pojazd przyszłości i odbyć nim 
wyścig. W przestrzeni wystawy zaplanowano także specjalny kącik dla dzieci.

Centrum czynne: wtorek-piątek w godz. 9.00-15.00, sobota-niedziela w godz. 11.00-17.00

Bilety:
Zwiedzanie wystaw: 16 zł, ulgowy 11 zł, rodzinny 36 zł, grupowy 10 zł (grupa min. 10 osobowa)
Zajęcia warsztatowe: 13 zł, ulgowy 11 zł, rodzinny 32 zł, grupowy 10 zł (grupa min. 10 osobowa)
ścieżka tematyczna: 11 zł (grupa 10-40 os.)
zajęcia w pracowniach: 12 zł/60 min + 15 zł/120 min. (grupa 20-36 os.)

Warsztaty z oferty wakacyjnej, do 22.09. 
W poszukiwaniu zaginionego pisma (wtorki), godz. 9.00 i 12.00
Gr. wiekowa: +8. Spróbujemy odczytać historie zapisane współczesnymi obrazkami i egipskimi 
hieroglifami. Aby zaobserwować ewolucję znaków każdy wykona tabliczkę, ze swoim imieniem, 
zapisanym pismem klinowym. Sprawdzimy też dlaczego malowane chińskie znaki są uważane 
za arcydzieła. Na koniec proponujemy lekcje kaligrafii własnoręcznie wykonaną stalówką.
Draco – latająca jaszczurka (środy), godz. 9.00 i 12.00
gr. wiekowa: +5. Smoki, znane z najdawniejszych legend, obecne są w naszej świadomości aż 
do teraz. Jeszcze nie tak dawno uznawane były za rzeczywiste byty, czyli zwierzęta, które może-
my spotkać podczas podróży. Dziś jednak stały się głównie bohaterami gier, książek i filmów. 
Lecz Draco to także jaszczurka. Przyjrzymy się im wszystkim, a później przygotujemy latający 
model!
Elektryczna gąbka (czwartki), godz. 9.00 i 12.00
gr. wiekowa: +8. Zajęcia z kreatywnego majsterkowania i tworzenia narzędzi badawczych. 
Uczestnicy wykorzystają gotowe podzespoły elektryczne (przygotowane wcześniej) do stwo-
rzenia mini eksponatu/ eksperymentu. Oczywiście nie zabraknie okazji do zabawy w trakcie 
zawodów „elektrycznych gąbek”.
Szkoła detektywów (piątki), godz. 9.00 i 12.00
gr. wiekowa: b.o. (dzieci poniżej 7. roku życia pracują w zespole z osobą dorosłą - warsztat wyma-
ga używania odczynników chemicznych). Uczestnicy poznają techniki pracy detektywa i rozwikła-
my niejedną zagadkę. Dowiemy się, czym jest daktyloskopia. Zdejmiemy swój odcisk palca oraz 
porównamy go z odciskami kolegów. Weźmiemy też udział w kilku eksperymentach, które pokażą,  
że detektyw w swojej pracy często korzysta z metod naukowych chemii, biologii czy fizyki.

Rozgwieżdżone niebo (soboty), godz. 11.00 i 14.00
gr. wiekowa: b.o. Podczas bezchmurnej nocy często kierujemy nasze spojrzenie na niebo, w stronę 
gwiazd… Czym one jednak są? Jak zmieniają swoje położenia? Jakie są ich rozmiary? Ile ich jest?  
Czy każdej nocy możemy dostrzec te same gwiazdy? Cóż jeszcze widzimy unosząc nasze głowy  
do góry? Komety, planety, a może inne galaktyki? 
Bańkowe wariacje (niedziele), godz. 11.00 i 14.00
gr. wiekowa: b.o. Wspólnie odkryjemy, jakie czynniki odpowiadają za powstanie baniek mydlanych 
i sprawdzimy czy muszą być okrągłe. Ponadto poczujemy się jak inżynierowie konstruując maszynę 
do robienia baniek i obejrzymy pokaz różnokształtnych baniek.

Zajęcia dla przedszkolaków:
wtorki, godz. 9.00-11.00 (1 godz. warsztatów, 1 godz. zwiedzanie z opiekunem)
Wesołe Miasteczko Profesora Młynka i Jego Przyjaciół
Dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat. Twórcza praca nad niezwykłymi projektami i spontaniczny trening 
komunikacji z rówieśnikami. Wszystko w świecie zabawy, czyli wesołym miasteczku. 
Odkrywamy planetę
Dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Podczas warsztatów powstaną rakiety kosmiczne, a uczestnicy 
odbędą podróż, aby odkrywać nowe planety.
Czarodziejska szafa gra!
Dla dzieci w wieku 5-6 lat. Podróż po krainie muzyki, dzięki której zbudujemy czarodziejskie szafy. 
Zajęcia będą połączeniem edukacji muzycznej z elementami Metody Ruchu Rozwijającego.
piątki: Zmyślaki 
Jak widzimy, czujemy i poznajemy? W jaki sposób rozpoznajemy kolory i poszczególne smaki? 
Przybliżymy dzieciom podstawowe fakty na temat zmysłów i otaczającego je świata.

CENTRUM KULTURY ZAMEK KRZYŻACKI
ul. Przedzamcze 3, tel. 56 621-08-89
www.ckzamek.torun.pl

VII turniej rycerski uczniów szkół średnich miasta Torunia o Przechodni 
Płaszcz Komtura
23.09. (piątek), godz. 10.00-14.00
Turniej rycerski realizowany jest jako projekt historyczno-edukacyjny w zakresie kultury fizycznej 
i edukacji historycznej. Impreza przyjmie formę średniowiecznej zabawy, w sposób przystępny za-
prezentuje młodzieży dzieje rycerstwa, sposoby walki, współzawodnictwa, etyki oraz historię zam-
ku krzyżackiego w Toruniu. Na turniej zapraszamy młodzież szkół średnich miasta Torunia zarówno 
dziewczęta, jak i chłopców. Drużyny będą rywalizować w strzelaniu z łuku, rzutu toporem, rzutu 
oszczepem, rzutu podkową, przeciąganiu liny oraz w Biegu Zamkowym.Główna nagrodą jest Prze-
chodni Płaszcz Komtura. Zwycięskie drużyny otrzymają sprzęt sportowy. Na zakończenie turnieju 
odbędzie się multimedialny pokaz historii zamku krzyżackiego w lochach zamkowych.

Święto Ulicy Przedzamcze 
24.09. (sobota), godz. 12.00-19.00
„Przedzamcze tańczy i śpiewa – bawimy się na ludowo”. Święto ulicy Przedzamcze swoją formułą 
będzie nawiązywało do obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, dzięki pokazaniu wielokulturowe-
go dziedzictwa Torunia. Tegoroczne święto podzielone zostanie na cztery bloki tematyczne:
I blok taneczny, godz. 12.00-15.00 zamieni ulice w salę taneczną oraz scenę z muzyczną. Na wyzna-
czonych miejscach pojawią się tancerze zapraszający do wspólnego tańca. Tańczyć będzie można 
polskie tańce ludowe, a także tańce z różnych stron świata. Widzowie będą mogli aktywnie uczest-
niczyć w pokazach tańca, przysłuchiwać się pokazom wokalnym i zespołowym
II blok historyczny, godz. 15.00-16.00 Turniej konny w Fosie Zamkowej
III blok, godz. 16.00-17.00 warsztaty taneczne, warsztaty puszczania wielkich baniek mydlanych
IV blok, godz. 17.00-19.00 wspólna Zabawa Taneczna przy muzyce Kapeli w Fosie Zamkowej.
V blok - pokaz fire show na ruinach zamku z pokazem mody gotyckiej oraz spektakl Komturia.
W ciągu całego dnia będzie można uczestniczyć w warsztatach rękodzieła, jarmarku regionalnym, 
pokazie bicia monety. Uczestnictwo grup tanecznych Wilcza Rota TarTak, MDK oraz Fundacji Te Cum 
Et Pro Te z Golubia Dobrzynia, wystawców regionalnych, rzemieślników.
Elementami Święta będą: występy zespołów wokalnych, tanecznych i muzycznych z Młodzieżowego 
Domu Kultury, występ tARTak, taniec XIV wieczny Wilcza Rota, turniej konny, pokaz mody gotyckiej,  
fireshow na murach zamku, koncert kapeli ludowej,  bicie monety – półgrosz królewski Kazimierza 
Wielkiego, zabawa ludowa, pokaz baniek mydlanych - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 
Fama, warsztaty dla dzieci -Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Fama, stoisko Schroniska dla 
zwierząt w Toruniu, pokaz spektaklu „Komturia”, Bajkowy Świat dla dzieci – dmuchańce, Jarmark 
pożegnanie lata 2016 w godz. 10.00-18.00 - wystawcy regionalnej żywności, artyści, rzemieślnicy, 
twórcy ludowi.



DDOMY KULTURY
DOM MUZ, ul. Podmurna 1/3, tel. 56 621-05-81
www.dommuz.pl

Galeria Muz:
Malarstwo Danuty Michałowskiej - Pejzaż, drzewa itp.
30.09. (piątek), godz. 18.00, do 22.10.
Danuta Michałowska – ur. w Bydgoszczy. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Dyplom z ma-
larstwa w 1986 r. Uprawia malarstwo i rysunek. Zajmuje się również pedagogiką artystyczną. 
Okazuje się, że malowanie przez tyle lat może określić się bez wcześniejszego ustalania/kombi-
nowania - co malować. Przemieszczanie się percepcji malarskiej może zamknąć się wokół tego 
co jest w nas ... ulubione. Przecież o to chodziło aby odkrywać siebie, być uczciwym ... nie uda-
wać. Potrzeba poszukiwania, zmian jest naturalną postawą, a nawet powinnością artystyczną. 
Wielokrotnie miałam wrażenie, że „skaczę „ do przodu z nową kompozycją ... teraz to składa się 
w moją mozaikę obrazów jako dłuższa opowieść. (Danuta Michałowska)

Fotogaleria:
Harmonijka i… - reportaż, 1.09. (czwartek), do 17.09. 
Relacja fotograficzna z koncertów XVI edycji Międzynarodowego Festiwalu Harmonijki Ustnej 
Harmonica Bridge 2016.

Adam Polański - Prosto w oczy - fotografia portretowa
22.09. (czwartek), godz. 18.00, do 16.10.
Adam Polański - na co dzień nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej Nr 2  
w Nowym Tomyślu. Fotografią zajmuje się od ponad 20 lat. Jego projekty dotyczyły architektu-
ry oraz sportu, jednak dominującym tematem twórczości stał się portret. Fotografuje aparatem 
cyfrowym i średnioformatowym aparatem analogowym. W latach 2004-2015 jego 349 prac zna-
lazło się na pierwszych stronach międzynarodowych internetowych galerii fotograficznych. Jego 
prace prezentowane były na licznych autorskich wystawach. Laureat i zdobywca nagród w kon-
kursach fotograficznych krajowych i międzynarodowych. Fotografie na wystawie w trójnasób 
nawiązują do nieco przewrotnego tytułu ekspozycji. „Prosto w oczy” - ponieważ fotograf zwraca 
się bezpośrednio do gościa odwiedzającego wystawę. „Prosto w oczy” - bo właśnie tak patrzą 
na nas z fotografii modele i modelki. „Prosto w oczy” - gdyż każda z eksponowanych prac miała 
okazję zmierzyć się w bezpośrednim starciu z odbiorcą i wyjść z tej konfrontacji zwycięsko. Prace 
składające się na prezentowaną serię wybrane zostały według klucza - wyróżnień w międzynaro-
dowych i polskich konkursach fotograficznych, publikacji w renomowanych czasopismach, po-
święconych fotografii. Sami modele to zarówno osoby znane - ze scen, teatrów - muzycy, artyści 
jak i modele nieprofesjonalni określani przez samych siebie mianem zwykłych. 

Na wystawy wstęp wolny

Imprezy
O czym opowiadają mury kamienic? O dawnych napisach reklamowych 
w Toruniu. Rekonstrukcja-Historia-Konserwacja. 
2.09. (piątek), godz. 18.00 
Wspólne wywoływanie toruńskich duchów. Posłużą do tego stare szyldy i napisy reklamowe, 
a przewodnikami będą - Szymon Spandowski z „Nowości”, który przywoła historie miejsc i miesz-
kańców, Daria Zasada z UMK, która opowie o konserwacji starych napisów oraz Kamil Snochowski 
(Literołap), który przywróci im na chwilę kolory i opowie, jak łapie się duchy napisów. 
3.09. o godz.10.00 (zbiórka na placu Rapackiego przy rzeźbie z układem słonecznym) wycieczka 
szlakiem dawnych liter i wspólne tworzenie własnych litero-duchów. Spotkanie organizowane 
przez TONZ Oddział w Toruniu. Wstęp wolny

Film z Bollywood – niespodzianka, 16.09. (piątek), godz. 18.30
Wstęp wolny

Zapisy na zajęcia stałe: teatralne, nauki gry na gitarze i inne od poniedziałku do piątku w godz. 
9.00 – 18.00, tel. 56 621-05-81; podmurna@dommuz.pl

DOM MUZ, ul. Poznańska 52, tel. 56 664-49-12

Galeria na Podgórzu: Świat widziany oczami dzieci

Podsumowująca drugie półrocze wystawa prac dzieci uczęszczających na zajęcia „Gry i zabawy 
plastyczne, ruchowe itp.” oraz „Trening kreatywności” prowadzonych przez Joannę Łagan. Dzie-
ci potrafią zaskoczyć swoim świeżym spojrzeniem na otaczającą je rzeczywistość, będzie więc 
to także przygoda z ich szczególnym myśleniem o świecie. Wystawa uzupełniona plonem zajęć  
wakacyjnych. Wstęp wolny

Imprezy:
Podgórska niedziela, 18.09. (niedziela), godz. 11.00 
Spotkanie mieszkańców i działania w Domu Muz i przestrzeni otaczającej Dom Muz

Obchody Dnia Chłopaka, 30.09. (piątek), godz. 17.30
W programie gry, zabawy i konkursy. Wstęp wolny

Zapisy na zajęcia stałe: plastyczne, ceramiczne, teatralne, taneczne, rytmiczno-umuzykalniające 
i inne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00, tel. 56 664-49-12; poznanska@dommuz.pl

DOM MUZ, ul. Okólna 169, tel. (56) 654-84-56

Inauguracja sezonu w Klubie Seniora, 5.09. (poniedziałek), godz. 15.00
W programie tańce przy muzyce na żywo.

Dzień otwarty w świetlicy, 15.09. (czwartek), godz. 15.30
W programie zapoznanie się z ofertą świetlicy, gry i zabawy integracyjne, warsztaty plastyczne 
oraz poczęstunek. Wstęp wolny

Popołudnie z planszówkami (7-13 lat), 27.09. (wtorek), godz. 15.30

Zapisy na zajęcia stałe: plastyczne, teatralne, rytmiczno-umuzykalniające, grupowej nauki gry na 
gitarze i inne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00, tel. 56 654-84-56; okolna@dommuz.pl

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
ul. Przedzamcze 11/15, tel. 56 622-14-77
www.mdktorun.pl

Zapisy na zajęcia

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ DOM HARCERZA
Rynek Staromiejski 7
tel. 56 622-39-50, www.domharcerza.torun.pl

Startuj z nami - drzwi otwarte/warsztaty
10.09. (sobota), godz.15.00-18.00
Drzwi otwarte w Ognisku będą okazją nie tylko do bliższego poznania jego oferty edukacyjnej i od-
bioru „Paszportu” do świata zajęć popołudniowych, ale także możliwością zwiedzenia obiektu, 
poznania nauczycieli oraz wzięcia udział w rodzinnych warsztatach. Imprezie będzie towarzyszył 
konkurs, w którym można będzie wygrać atrakcyjne nagrody. 

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY
ul. Szpitalna 8, tel. 56 652-27-55, www.woak.torun.pl

Opowieści z fotografii, 16.09. (piątek), godz. 17.00
Wystawa w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Jest ona jednym z elementów projektu Uwolnij 
wspomnienia realizowanego w ramach programu Patriotyzm Jutra finansowanego przez Muzeum 
Historii Polski. Wstęp wolny

Warsztaty 
16-17.09. ABC Fotografii dla gimnazjalistów
Malowanie światłem. Prowadzenie Stanisław Jasiński, cena: 80 zł, termin zgłoszeń: 9.09.
26-27.09., 15-16.10. Metody pracy z młodym aktorem.
Część I: Edukacja/trening młodego aktora. Zajęcia prowadzi Anna Dziedzic, cena: 300 zł (za cykl 
dwóch spotkań), termin zgłoszeń:  9.09.

Trwają Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie Filmu. Do 9.09. fil-
mowcy-amatorzy oraz wszyscy niezależni twórcy mogą nadsyłać swoje prace na konkurs filmowy. 
Odbywa się on w trzech kategoriach: film dokumentalny i reportaż, film fabularny lub wideoklip, 
zgłaszane filmy nie powinny być dłuższe niż 40 minut. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach 

MMUZEA
MUZEUM OKRĘGOWE
Ratusz Staromiejski
Rynek Staromiejski 1, tel. 56 622-70-38
www.muzeum.torun.pl

Galeria sztuki gotyckiej
Sala Sądowa
Dawny Toruń. Historia i rzemiosło artystyczne 1233-1793.
Sala Mieszczańska z galerią portretu mieszczańskiego XVI - XVIII w.
Sala Królewska - Poczet Królów Polskich
Galeria malarstwa polskiego od poł. XVIII do poł. XX w.
Sztuka sakralna nowożytnego Torunia
Skarb ze Skrwilna. Złotnictwo świeckie polskie i obce 
Mennice i monety toruńskie 1233/1288 – 1765
Ratusz Staromiejski w Toruniu – arcydzieło architektury europejskiej
Malarstwo i rzeźba polska od 1945 do 2010 roku w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu

Wystawy czasowe:

•  Toruńskie Przedmieścia w XIX i na początku XX wieku, do 30.10. 
(dziedziniec Ratusza Staromiejskiego)

•  Na drodze do państwa z europejską tożsamością, do 9.10.
•  Dürer, Gysbrechts, Willmann… Kolekcja Tadeusza Wierzejskiego 

w polskich muzeach, do 4.09.
•  Moja Przygoda w Muzeum. XXXVIII Międzynarodowy Konkurs 

Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży, 16.09. (piątek), godz. 12.00,  
do 13.11.

Projekt realizowany od 38 lat. Odbiorcami są dzieci i młodzież w wieku 5-18 lat; uczniowie szkół 
różnego typu, biorący udział w zajęciach edukacyjnych i artystycznych. Po wizycie w muzeum 
uczeń wykonuje pracę plastyczną, która bierze udział w Konkursie. Istotą Konkursu jest zachęce-
nie młodych ludzi do aktywnego odbioru dzieł sztuki i skarbów dziedzictwa kulturowego, które-
go efektem będzie wykonana praca z zakresu sztuk wizualnych.
W ostatnich edycjach Konkursu nie brakuje nowoczesnych, odważnych rozwiązań – instalacji, 
projektów multimedialnych i filmów. Z ogromną łatwością młodzież posługuje się programami 
komputerowymi umożliwiającymi realizację własnych, oryginalnych pomysłów. Jednak wśród 
przysyłanych na Konkurs prac dominują dzieła malarskie. Te przyciągają uwagę bogatą bądź 
monochromatyczną kolorystyką, ciekawą kompozycją czy też wyjątkowym, niespotykanym uję-
ciem tematu. Magda Sokołowska

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: 10.00-18.00
bilety: normalny 11 zł, ulgowy 7 zł

Wieża Ratuszowa
Ratusz Staromiejski w Toruniu – arcydzieło architektury europejskiej
czynna codziennie w godz. 10.00-20.00, bilety: normalny 11 zł, ulgowy 7 zł

Kamienica pod Gwiazdą, Rynek Staromiejski 35
Świat Orientu

Wystawa czasowa:

W cieniu słomkowego kapelusza. Kultura Wietnamu, do 9.10.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: 10.00-18.00, bilety: normalny 8 zł, ulgowy 5 zł

Dom Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15/17
Mikołaj Kopernik - życie i dzieło
Ekspozycja wnętrz kamienicy mieszczańskiej z okresu późnego średniowiecza i czasów 
nowożytnych

Rekonstrukcja fragmentu Sali Kopernikańskiej z Narodowego Muzeum Polskiego w Rapperswilu
Makieta Torunia z czasów Mikołaja Kopernika

Wystawa czasowa:

•  Regiomontanus – astronom czasów przedkopernikańskich, do 11.09.
•  Pejzaże kopernikańskie, 20.09.-5.02.2017

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-18.00
Bilety: 
Dom Mikołaja Kopernika
na sale ekspozycyjne: 11 zł, ulgowy 8 zł
na makietę Torunia: 13 zł, ulgowy 8 zł

Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów
ul. Łazienna 16

Toruń i jego historia: Od pradziejów do współczesności 
Księga Toruń 3D – pokazy makiety historycznej Torunia 

Wystawa czasowa:

Od Hipokratesa do Rydygiera, do 1.11.

godziny otwarcia:
wtorek-niedziela, w godz. 10.00-18.00 (ostatni pokaz godz. 17.00). Pokazy dla grup maksimum 30 
osobowych i osób indywidualnych rozpoczynają się o pełnych godzinach.
Bilety: 
na sale ekspozycyjne 7 zł, ulgowy 4 zł
na pokaz w technice 3D pt. „Księga Toruń”: 7 zł, ulgowy 4 zł
na sale ekspozycyjne i pokaz w technice 3D pt. „Księga Toruń”: 11 zł, ulgowy 7 zł

Muzeum Toruńskiego Piernika, ul. Strumykowa 4
Ekspozycja prezentująca historię toruńskiego piernikarstwa, warsztaty wypieku pierników, 
biesiady piernikowe 

Wystawa czasowa:

Piperatas tortas facientes – o piernikach śląskich, do 30.10. 

godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: godz. 10.00-17.00

Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika
ul. Franciszkańska 9 i 11

Pasja podróżowania 

Wystawa czasowa:

•  Etiopia - różnorodność etniczna doliny Omo, do 11.09.
•  Osobliwości przyrodnicze Nowej Zelandii. Fotografie Zdzisława 

Preisnera, 23.09. (piątek), godz. 17.00, do 27.11.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-18.00. Bilety: 8 zł, ulgowy 5 zł

W każdą środę wstęp na wystawy stałe w: Ratuszu, Domu Eskenów, Domu Kopernika, 
Muzeum Podróżników, Kamienicy pod Gwiazdą jest bezpłatny. 
Opłata za wstęp na wystawy czasowe w Ratuszu Staromiejskim w środy wynosi:
bilet normalny: 7 zł; ulgowy: 4 zł

Imprezy:
•  IV Toruńska Noc Muzealna, 10.09. (sobota), godz. 18.00-22.00
Wybrane oddziały muzeum będą czynne do godz. 22.00 

•  Sesja popularnonaukowa i warsztaty towarzyszące XXXVIII edycji 
konkursu „Moja Przygoda w Muzeum”, 16-18.09. (piątek-niedziela)



Koncert tradycyjnych pieśni i muzyki kujawskiej w wykonaniu wokalnej grupy roboczej MZK  
Toruń i muzykantów pogranicza łęczycko-łowickiego, związanych z kapelą Gęsty Kożuch Kurzu. 
Spichlerz. Bilety: 5zł/os. Wstęp wolny za okazaniem biletu na imprezę Groch z kapustą. 

Europejskie Dni Dziedzictwa 
•  1.09. (czwartek), godz. 18.00 Biały? Czarny? Czerwony? O symbolice kolorów
Wernisaż wystawy. Wstęp wolny
•  14.09. (środa), godz. 17.00 Religijność ludowa a sztuka
Zwiedzanie stałej wystawy „Tajemnice codzienności…” ścieżką ludowej religijności, pamiątek 
z pielgrzymek i odpustów, sztuki samorodnej i wpływów sztuki wysokiej na kształtowanie się 
poczucia piękna i upodobań estetycznych mieszkańców dawnych wsi i małych miasteczek. 
Prowadzenie: Joanna Sójka-Tomczyk. Arsenał. Wstęp wolny 
•  21.09. (środa), godz. 17.00 Dla ducha i dla ucha
Zwiedzanie Parku Etnograficznego (ekspozycja budownictwa ludowego z Kujaw i Pomorza  
XIX/XX w.). ścieżką kapliczek i związanych z obrzędowością doroczną detali wystroju izb oraz 
prezentacja elementów folkloru: przysłów, opowieści wierzeniowych związanych z postaciami 
wybranych  świętych patronów oraz tradycyjnych pieśni towarzyszących codziennemu życiu 
i świętowaniu. Prowadzenie: Marta Domachowska. Park Etnograficzny. Wstęp wolny.

Arsenał wspomnień: O Marii Polakiewicz
28.09. (środa), godz. 17.00
Bohaterką będzie Maria Polakiewicz (1911 – 1987), przez bliskich zwana Maniszką. Przed wojną 
mieszkanka Wilna, po przybyciu do Torunia współtwórczyni Muzeum Etnograficznego, geograf 
i etnolog, muzealnik, od najmłodszych lat harcerka, prawy, rzetelny i pracowity człowiek. Wspo-
minać ją będą pracownicy Muzeum, członkowie rodziny, przyjaciele i znajomi. Organizatorzy: 
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Etnograficznego Toruniu oraz Muzeum. Sala widowiskowa. 
Wstęp wolny

Czarno-biało-czerwona życia odsłona
29.09. (czwartek), godz.12.00
55. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób z grupy wiekowej 55+. Gośćmi spotkania 
będą: Hanna Łopatyńska, Agnieszka Kostrzewa i Magdalena Ziółkowska-Mówka – współautor-
ki nowej wystawy czasowej  Biały? Czarny? Czerwony? O symbolice kolorów. Chętni uczestnicy 
spróbują wykonać rysunkowe notatki z wystawy – własne szkice w technice trois crayons w kolo-
rze bieli, czerni i czerwieni (węgiel, kreda, sangwina).  Wśród uczestników zostanie wylosowany 
egzemplarz książki towarzyszącej wystawie. Prowadzenie: Maria Pokrzywnicka. Arsenał. 
Bilet: 3 zł/os. 

Etnowyprawka Malucha: Ziemniak!
•  29.09. (czwartek), godz. 10.00 (edycja dla dzieci od 6 do 20 m-cy)
•  30.09. (piątek), godz. 10.00 (edycja dla dzieci od 21 m-cy do 3 lat)
Zajęcia z cyklu adresowanego do małych dzieci i ich opiekunów. Jesień w kulturze ludowej była 
czasem wykopków, tym razem ruszymy więc tropem ziemniaczka. Poznamy jego barwy i kształty. 
Będziemy go turlać, kręcić i podrzucać do góry. Sprawdzimy jak wyglądają starte kartofle i co to 
takiego krochmal. Dowiemy się co to są ziemniaki w mundurkach i spróbujemy je zgnieść. Jak 
zwykle nie zabraknie elementów wokalnych. Prowadzenie: dr Olga Kwiatkowska. 
Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach, warto zabrać odzież dla dziecka i dorosłego na 
przebranie. Pawilon wystawowy. Bilety: 20 zł/1,5 godz. (dziecko + 1 opiekun), zapisy od 19 do 
27.09., e-mail: edukacja@etnomuzeum.pl

Uwaga! Zapraszamy na niebanalne roz(g)rywki muzealne!
Oil City. Gorączka czarnego złota 
Muzeum w ramach współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie organizuje roz-
grywki w grę planszową Oil City. Gorączka czarnego złota. Dzięki tej grze można rozwinąć swoje 
kompetencje w zakresie biznesowego myślenia, kształtować postawę przedsiębiorczości, a tak-
że poznać mechanizmy powstawania nafciarskich fortun na polskich ziemiach na przełomie XIX 
i XX wieku.
Do udziału zapraszamy uczniów z gimnazjów i szkół średnich, członków kół zainteresowań, klu-
bów i stowarzyszeń, seniorów, harcerzy, młodzież z hufców pracy, nauczycieli, grup pracowni-
czych, towarzyskich, przyjacielskich. Proponujemy rozgrywki jako atrakcyjną, niebanalną formę 
rozrywki np. w ramach programu imienin, urodzin, innych spotkań okazjonalnych itp.
Liczba graczy: 9–30, wiek: 13+, czas rozgrywki: 90–120 minut. Rozgrywki należy zamawiać z co 
najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem: Dział Edukacji, tel.: 56 622 89 43, 
edukacja@etnomuzeum.pl. We wrześniu cena biletu 3 zł

EDUKACJA 
Historia glinianego garnka 
Zajęcia w Parku Etnograficznym, realizowane w sezonie letnim. Uczestnicy poznają tajniki rze-
miosła garncarza, lepią ręcznie naczynia i toczą garnki na kole nożnym. Czy święci garnki lepią? 
Jak powstają statki z rybią łuską? Co to są biskwity i siwaki?
Upiecz się nam chlebie (od 13.09.)

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
Wały Gen. W. Sikorskiego 19, tel. 56 622-80-91
www.etnomuzeum.pl

Park Etnograficzny - ekspozycja budownictwa ludowego z terenu Pomorza i Kujaw
Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850-1950) 
– Arsenał
Salonik Prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej – Arsenał
Park Etnograficzny w Kaszczorku

Wystawy czasowe:

Biały? Czarny? Czerwony? O symbolice kolorów
1.09. (czwartek), godz. 18.00 - wernisaż
Wystawa jest próbą odpowiedzi na pytania dotyczące związków barw: białej, czarnej i czerwonej 
z określonymi zjawiskami kulturowymi. Kolor, częsty bohater wystaw z dziedziny sztuk pięknych, 
tym razem potraktowany będzie jako klucz do wyboru artefaktów, pojęć i idei skojarzonych z trze-
ma kolorami, które od czasów najdawniejszych i w powszechnym odbiorze wiążą się ze sferami 
najbliższymi człowiekowi: z życiem i śmiercią, miłością, z sacrum i profanum. Autorki wystawy 
nie ograniczą się wyłącznie do pokazania tych związków, ale wyjaśnią ich źródła. Wytłumaczą 
m.in. dlaczego i od kiedy czerwień jest kolorem rewolucji, biel symbolem życia ziemskiego, a czerń 
grzechu. Temat potraktowany będzie w sposób bardzo szeroki, nie zabraknie odniesień do kultu-
ry antycznej, symboliki chrześcijańskiej, przykładów zaczerpniętych z kultur wielu krajów i epok.  
Wystawie towarzyszyć będzie publikacja książkowa.

Życie z rzeką. Wodniacy znad Wisły i Drwęcy – Park Etnograficzny 
w Kaszczorku
Celem ekspozycji fotograficznej jest ukazanie znaczenia rzek dla mieszkańców terenów nadbrzeż-
nych. Uwagę koncentrujemy na Wiśle i Drwęcy, której ujście znajduje się w Kaszczorku i Złotorii. 
Wystawa prezentuje aspekty współistnienia człowieka i rzeki, niektóre tzw. wodne zawody oraz 
sceny z życia codziennego mieszkańców Złotorii.
Ekspozycja dostępna dla zgłoszonych grup (min. 10 osób), wtorek-niedziela, godz. 9.00-16.00. 
Zapisy: 56 622-80-91 w. 27.

Etnoklimaty – hall Arsenału
Prezentacja zdjęć prac laureatów 7. edycji konkursu fotograficznego Etnoklimaty. 

Mądrości i gadki z kuchennej makatki
Płócienne makatki wywodzą się z Niemiec i Holandii. Moda na przystrajanie nimi, głównie kuchni 
w domach robotniczych, mieszczańskich, a w końcu i wiejskich, rozpoczęła się po 1914 r. i trwa-
ła do lat 80. XX w. Obrazkowy świat makatek, uzupełniany adekwatnymi aforyzmami, wskazywał 
godne naśladowania wzorce codziennego postępowania i współżycia w rodzinie. Na wystawie 
zobaczymy ponad 100 makatek z Bułgarii, Czech, Holandii, Niemiec, Polski, Słowacji, Szwecji, 
Ukrainy i Węgier, z kolekcji Elżbiety Piskorz-Branekovej oraz ze zbiorów Muzeum Etnograficznego, 
a także współczesne makatki Anny P. Szmeichel.

godziny otwarcia: wtorek, czwartek, sobota, niedziela: godz. 10.00-18.00 
środa, piątek: godz. 9.00-16.00

Bilety: 
na wszystkie ekspozycje stałe: normalny 14 zł, ulgowy 9 zł, rodzinny 25 zł 
do Parku Etnograficznego: normalny 9 zł, ulgowy 6 zł, grupowy 5 zł, rodzinny 18 zł 
na wystawę stałą Tajemnice codzienności...: normalny 5 zł, ulgowy 3 zł, rodzinny 10 zł
na ekspozycję czasową: normalny 5 zł, ulgowy 3 zł, rodzinny 10 zł
Opłaty za oprowadzanie:
po Parku Etnograficznym: 30 zł 
po wystawie stałej Tajemnice codzienności…: 30 zł 
po Parku Etnograficznym i wystawie stałej Tajemnice codzienności…: 50 zł
W każdą środę wstęp bezpłatny na ekspozycje stałe

Imprezy:
Groch z kapustą – Żywy skansen, 11.09. (niedziela), godz. 11.00-17.00 
W programie: pokazy rzemiosł i zajęć gospodarskich, stoiska ze sztuką ludową i rękodziełem 
oraz zdrową żywnością, atrakcje dla dorosłych i dzieci, animacje plastyczne, zabawy ruchowe 
przy muzyce na żywo z członkami kapeli Gęsty Kożuch Kurzu. Na zakończenie imprezy o godz. 
17.00 miłośników tradycyjnego śpiewu zapraszamy na koncert pieśni kujawskich Muzyczna na-
rada sąsiedzka „Byście panienki, byście wiedziały!” w wykonaniu uczestniczek warsztatów pod 
kierunkiem Ewy Grochowskiej – znanej śpiewaczki i popularyzatorki tradycyjnego folkloru muzycz-
nego. Park Etnograficzny. Bilety: 9 zł, ulgowy 6 zł/os., rodzinny (2+2) – 18 zł  (bilet ważny także 
na koncert o godz. 17.00)

Byście panienki, byście wiedziały! Muzyczna narada sąsiedzka
11.09. (niedziela), godz. 17.00

Zajęcia w Parku Etnograficznym. Uczestnicy poznają podstawowe rodzaje zbóż, tradycyjne 
sposoby pozyskiwania i obróbki ziarna oraz zwyczaje ludowe towarzyszące wypiekowi chleba, 
a także bajkę, przysłowia i zagadki z tym związane. Zajęcia kończy degustacja chleba. Co to 
jest siewka, cep i żarna? Z jakiej mąki pieczony był wiejski chleb? Dlaczego dzieży nie można 
było pożyczać?
W dawnej szkole wiejskiej
Zajęcia na wystawie Tajemnice codzienności… w części zaaranżowanej na izbę szkolną. 
Uczestnicy poznają sytuację ucznia i nauczyciela w szkółce wiejskiej w czasach zaborów 
i w okresie międzywojennym, spróbują pisania piórem ze stalówką i atramentem, liczenia na 
liczydle, przymierzą ośle uszy. Jak wyglądała szkolna wyprawka? Na czym polegała zsypka? 
Jakie były metody utrzymywania dyscypliny w klasie?
Folder: historia, plik: codzienność 
Zajęcia na wystawie Tajemnice codzienności…   przybliżające różne aspekty kultury ludowej 
regionów etnograficznych obecnego województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnicy odkry-
wają realia codziennego życia na przełomie XIX i XX w., tworzą fotoreportaż lub film przy użyciu 
własnego sprzętu. Polecamy tę formę zajęć jako żywą lekcję historii, geografii, języka polskie-
go, wiedzy o kulturze i wiedzy o społeczeństwie, plastyki, a także religii. 
Nastaw ostrość na tradycję: odkryj sekrety kuchennej makatki (z zajęciami plastycznymi)
Zajęcia w scenerii wystawy Mądrości i gadki z kuchennej makatki. Poszukiwanie treści zwią-
zanych z dawnym życiem wsi kryjących się za makatkowymi obrazami i sentencjami oraz pró-
ba odpowiedzi na pytanie co łączy makatkę z postem na portalu społecznościowym, a także 
działania twórcze. Co lub kto „dom wesołym czyni”? Gdzie „szczęście swe gniazdko buduje”?  
Czy makatka to przeżytek? 

Oil City. Gorączka czarnego złota  - niebanalne roz(g)rywki muzealne także dla szkół! 
Patrz: Imprezy

FUNDACJA ELŻBIETY ZAWACKIEJ
ul. Podmurna 93, tel. 56 652-21-86
www.zawacka.pl

Wystawy stałe:
Minęło 100 lat... Kilka obrazów z życia gen. Elżbiety Zawackiej (1909-2009)
Czynne: pon-pt, godz. 9.00-14.00
Bilety: dzieci i młodzież z opiekunami – wstęp wolny; dorośli – 2 zł, grupy dorosłych powyżej 
10 osób – 15 zł

MUZEUM UNIWERSYTECKIE
Collegium Maximum, plac Rapackiego 1

Skarby Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
Ekspozycja prezentuje najcenniejsze zbiory będące własnością UMK: od dawnej broni i śre-
dniowiecznej ceramiki, poprzez kolekcję malarstwa europejskiego od XVI do XVIII w. (m. in. 
obrazy z warsztatu Jana Brueghela Starszego) po dzieła kultur pozaeuropejskich z XVII-XIX w. 
Gabinet reprezentacyjny JM Rektora UMK 
Możliwość zwiedzenia pomieszczeń, w których przyjmowani są najważniejsi goście 
uniwersyteccy.

Wystawa czasowa:

Mariusz Kałdowski, do 16.09.
Mariusz Kałdowski (ur. 1962 r. w Chełmnie) – malarz i grafik, ukończył krakowską Akademię 
Sztuk Pięknych (1987). W latach 1996-2014 mieszkał w Wielkiej Brytanii. Artysta jest autorem 
licznych plakatów do wydarzeń i festiwali organizowanych przez Toruńską Orkiestrę Symfo-
niczną. Specjalizuje się w portretach i pejzażach. Od 1993 r. realizował cykl „Velis Passis” – 
portrety trzydziestu osób, które swoją pracą wywarły na niego wpływ, nazwane przez Ryszarda 
Kapuścińskiego „pejzażami duszy”. Od 2002 był rezydentem Regent’s Park w Londynie, a od 
2009 r. również w National Trust. Miał ponad sto wystaw indywidualnych m.in. w Barbican 
Centre, Gallery 27, Arndean Gallery i Museum of Lancashire. Był wielokrotnie nagradzany m.in. 
w 2007 r. nagrodą czasopisma „The Artist Magazine” i główną nagrodą zrzeszenia „Free Pain-
ters and Sculptors” im. Niny Hosali. Inspiracją dla artysty bywała także muzyka. Pod wpływem 
A. Vivaldiego w 2000 r. powstały „Cztery pory roku. Cztery pory życia” - 22-metrowy obraz, pre-
zentowany w Anglii, a od 2007 r. Twórczość A. Piazzolli i M. Musorgskiego zainspirowała dwa 
cykle płócien a w 2010 r.  Roku F. Chopina namalował tryptyk, który towarzyszył koncertom 
m.in. P. Palecznego, K. Kennera, I. Wundera i był prezentowany w Polsce, Niemczech i Hisz-
panii. Na ekspozycji zaprezentowano pięćdziesiąt prac artysty z lat 1985-2016, począwszy od 
obrazów olejnych i grafik wykonanych na akademii, poprzez malarskie i rysunkowe portrety 
znanych osób, po projekty plakatowe, widoki miasteczek hiszpańskich i pejzaże parkowe.

Muzeum czynne: wtorki i środy w godz. 10.00-15.00, czwartki i piątki w godz. 10.00-18.00

MUZEUM DIECEZJALNE
ul. Żeglarska 7, tel. 56 622-11-15
facebook.com/muzeumdiecezjalnetorun

Wysokiej klasy artystycznej dzieła sztuki sakralnej od gotyckich po XIX-wieczne, stanowiące 
część dziedzictwa kulturowego Pomorza, w tym depozyty przechowywane do tej pory w Muzeum 
Diecezjalnym w Pelplinie. Są to, m.in. bogato zdobione gotyckie kielichy mszalne, monstrancja, 
rzeźby polichromowane oraz obrazy, z których najmłodszy to słynne dzieło Jerzego Kossaka „Cud 
nad Wisłą”. Ciekawy jest również sam budynek. Na jego ścianach znajdują się odrestaurowane 
fragmenty gotyckiej i renesansowej polichromii. Atrakcją dla zwiedzających są także elementy 
dawnego wystroju funkcjonalnego kamienicy, takie jak przeszklona winda umieszczona w gotyc-
kim, okopconym przewodzie kominowym, zachowana gotycka umywalka czy bogato dekorowany 
drewniany strop.

ŻYWE MUZEUM PIERNIKA
ul. Rabiańska 9, tel. 56 663-66-17
www.muzeumpiernika.pl

Muzeum, w którym można samemu wykonać piernik: od zebrania składników, przez wyrabianie 
ciasta, wykrawanie formy, po włożenie do pieca na 50 zdrowasiek.

Bilety: 7.50 zł – dzieci i młodzież ucząca się, 9.50 – dorośli, 11 zł – pokazy w języku obcym

Czynne codziennie w godz. 9.00-18.00

MUZEUM ZABAWEK I BAJEK 
ul. Ducha Św. 12, tel. 500-891-079
www.muzeumzabawekibajek.pl

Muzeum zabawek z XIX i pierwszych dekad XX wieku; oferujące nie tylko kolekcję lalek, misiów, 
wózków, kolejek, samochodów, klocków, gier planszowych i innych zabawek, ale również wysta-
wę starych fotografii dokumentujących szczęśliwe dzieciństwo z minionych lat, projekcję starych 
bajek na dawnych projektorach oraz warsztaty artystyczne i literackie dla dzieci i młodzieży inspi-
rowane prezentowaną kolekcją.

Muzeum czynne codziennie oprócz środy w godz. 10.00 -17.00

MUZEUM PIŚMIENNICTWA I DRUKARSTWA
ul. Szkolna 31, 87-122 Grębocin k. Torunia
tel. 56 674-92-00
www.muzeum.grebocin.pl

Muzeum czynne:
pon.-pt. godz. 8.00-16.00

Warsztaty muzealne - zabawa z papierem i drukiem
Poziom warsztatów dostosowany jest do wieku uczestników. Grupy zorganizowane - do 60 osób, 
indywidualni zwiedzający. Czas trwania – 1-1,5 godz. Cena - 16 zł/os., w soboty 18 zł/os. Wiek - 
3-103 lat. Rezerwacja: tel. 56 674-92-00, edukacja@grebocin.pl



CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „ ZNAKI CZASU” 
Wały gen. Sikorskiego 13, tel. 56 657-62-00
www.csw.torun.pl

Czyste wody, do 18.09.
Artyści: Mehtap Baydu, Nezaket Ekici, Ayşe Erkmen, Murat Germen, Ali Kazma, Volkan Kızıltunç,
 Servet Kocyigit, belit sağ, Nasan Tur
Pierwsza tak duża prezentacja współczesnej sztuki tureckiej w Polsce. Biorą w niej udział zarów-
no artyści urodzeni w Turcji, jak i zamieszkujący różne części Europy. Charakteryzuje ją zatem 
wielka różnorodność, wynikająca z zestawienia odmiennych artystycznych indywidualności. 

Kości wszystkich ludzi, 23.09. (piątek), godz. 19.00, do 13.11.
artyści: Magdalena Angulska, Piotr Bujak, Jagna Ciuchta, Justyna Górowska, Piotr Grabowski, 
Martyna Jastrzębska, Szymon Kobylarz, Jacek Kryszkowski, Diana Lelonek, Honorata Martin, Ale-
ka Polis, Natalia Wiśniewska
Wystawa dedykowana Jackowi Kryszkowskiemu i twórczość tego artysty wyznacza specyfikę jej 
narracji. Artysta, debiutujący na przełomie lat 70. i 80. XX w., stał się jedną z kluczowych posta-
ci zjawiska określonego w 1984 roku mianem Kultury Zrzuty. Ten niezależny ruch artystyczny, 
oparty na samoorganizacji, kolektywizacji i kontestacji, za punkt wyjścia wyznaczył sobie kry-
tykę układu artystycznego, a z czasem stał się sposobem bycia i funkcjonowania, uporczywie 
wymykającym się wszelkim próbom zdefiniowania. Jednocześnie całkowicie odrzucał jakikol-
wiek autorytet (społeczny, polityczny, kulturowy, religijny), a zakreślany przez artystów obszar 
swobody wynikał z przyjęcia nihilistycznej postawy wobec zastanej rzeczywistości.
Pokazywane na wystawie prace odnoszą się do pojęć mierzących się z własnymi obsesjami, fa-
scynacjami i urazami. Łączy je refleksja o ludzkiej naturze, przemijaniu i pamięci. Jednocześnie 
podważają granice między dziełem a jego kontekstem, szukając radykalnych rozwiązań na dro-
dze zmierzającej do połączenia sztuki i życia.

It’s Always Tea-Time. Międzynarodowa wystawa ilustracji
30.09. (piątek), godz. 19.00, do 6.11.
Idea wystawy inspirowana jest książką Lewisa Carrolla „Przygody Alicji w Krainie Czarów”. 
W 2015 roku minęło 150 lat od momentu wydania tej powieści i to właśnie było bodźcem dla 
estońskiej artystki i kuratorki Viive Noor, żeby stworzyć międzynarodowy projekt wystawien-
niczy. Na zaproszenie kuratorki odpowiedziało 72 współczesnych ilustratorów pochodzących 
z 16 krajów, m.in. Włoch, Portugalii, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Węgier, Białorusi, Litwy, Łotwy 
i Estonii. Każdy z grafików stworzył swoją własną wersję przygód Alicji, wybierając pojedynczy 
motyw z książki. Poza różnorodnością stylistyczną pokazywanych prac zobaczymy wiele technik 
artystycznych, począwszy od kolażu, rysunku, litografii, druku cyfrowym, a na malarstwie olej-
nym czy akwareli skończywszy. Projekt pokazano po raz pierwszy w październiku ubiegłego roku 
w Estońskim Centrum Literatury Dziecięcej w Tallinie.

godziny otwarcia: wtorek-czwartek, godz. 10.00-18.00, piątek, godz. 10.00-20.00
sobota-niedziela, godz. 12.00-18.00
Bilety: normalny 10 zł, ulgowy 5 zł, rodzinny (2 dorosłych i 2 dzieci) 20 zł
czwartki – wstęp wolny

Dzień na plus: warsztaty i wykłady dla seniorów
27.09. (wtorek), godz. 12.00
Podczas pierwszego po wakacjach spotkania zapoznamy byłych i przyszłych uczestników cyklu 
z nową ofertą edukacyjną na sezon 2016/2017. Labsen, wstęp bezpłatny; bez zapisów

Wydarzenia dla dzieci:
Wyprawa w Głąb Sztuki, 10.09. (sobota), godz. 12.00-14.00 
Warsztaty rodzinne przy wystawie Czyste wody. Wystawa prac artystów  z Turcji zainspiruje nas 
do twórczych zabaw. Przeniesiemy się w czasie i przestrzeni na niedostępne zwykłym śmiertel-
nikom wyspy, a w czystych wodach oceanu wyłowimy niezwykłe skarby. Dla dzieci w wieku 5–8 
lat z opiekunami. Wstęp na warsztaty: 7 zł. Zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub tel. 56 610-97-16

Filozofowanie z dziećmi, 17.09. (sobota), godz. 12.00 
Spotkania skierowane są do dzieci w wieku od 6 lat. Proponujemy najmłodszym przeplatane 
zabawami rozmowy na „trudne tematy” wykorzystujące i rozbudzające ich naturalną ciekawość. 
Zajęcia organizowane z wydawnictwem Tako. Wstęp: 5 zł. Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl

Bajki z rzutnika, 24.09. (sobota), godz. 12.00 
Pierwsze po wakacjach spotkanie, podczas którego stworzymy atlasy, pudła do przechowywania 
naszych wakacyjnych pamiątek. Wstęp: 8 zł. Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl

SGALERIE
Warsztaty towarzyszące wystawie ilustracji estońskiej It’s always tea-
time, 1.10. (sobota), godz. 12.00-14.00 
Warsztaty manualne związane z tworzeniem ilustracji książkowej, które poprowadzi artystka Vii-
ve Noor. Dla dzieci w wieku 8-12 lat (bez opiekunów). Wstęp: 7 zł. Zapisy: eduakcje@csw.torun.
pl lub nr tel. 56 610 97 16

Zmysłoteka
zajęcia dla dzieci w wieku 2-4 lata wraz z opiekunami
• 13, 14.09. Dzień dobry, cześć i czołem! 
Wakacyjnych wspomnień czas smakowicie powita nas! Raz, dwa, trzy moje imię zjesz Ty! Na 
słodko wakacje powspominamy, a przy okazji się poznamy.
• 20, 21.09. Jeż. 
Robi „tup-tup”, igieł ma w bród. Co to za zwierz? Patrz! On w liście chowa się.
• 27, 28.09. Biedroneczki są w kropeczki
Ile kropek ma biedronka? Wie ten, kto się jej przygląda. W ten dzień szarawy, lecz ciepły czasami, 
doda nam uśmiechu ta panna z kropkami.
Zajęcia odbywają się w dwóch grupach warsztatowych we wtorki (grupa I) i środy (grupa II) godz. 
17.15–18.15. Zapisy oraz szczegółowe informacje: labsen@csw.torun.pl

Kosze Edukacyjne
Zapraszamy na wspólne familijne spacery po wystawach. Kosze wypełnione są kartami z zada-
niami, kolorowankami i propozycjami działań związanych m.in. z aktualnymi wystawami oraz 
zawierają zestaw materiałów plastycznych przydatnych w zabawie. Kosze wraz z zawartością 
dostępne przy recepcji w godzinach otwarcia Centrum. Wypożyczane będą bezpłatnie po pozo-
stawieniu dowodu tożsamości.

Wydarzenia:
Bezpłatne oprowadzanie z przewodnikiem po aktualnych wystawach
1.09. (czwartek), godz. 16.30

Spacer literacki po Bydgoskim Przedmieściu
4.09. (niedziela), godz. 12.00, 24.09. (sobota), godz. 12.00
Położona w sąsiedztwie CSW dzielnica Bydgoskie Przedmieście była na przestrzeni minionych 
lat miejscem zamieszkania bardzo znanych postaci, bezpośrednio związanych z polską litera-
turą i filozofią. Mieszkali tu m.in.: Zbigniew Herbert, Roman Ingarden, Stanisław Przybyszewski, 
bywał Witkacy. Zapisy w godzinach pracy biblioteki: biblioteka@csw.torun.pl

Dni Tureckie w CSW
8.09. (czwartek) Spotkanie z belit sağ
Spotkanie z turecką artystką mieszkającą w Amsterdamie, która zaprezentuje swoją nową pracę, 
stworzoną w ramach wystawy Czyste wody.

9.09. (piątek), godz. 18.00 spotkanie z Konradem Zasztowtem
prowadzenie: Witold Szabłowski. Porozmawiamy o sytuacji społecznej w Turcji, o wpływie poli-
tyki na codzienne życie w tym kraju. Spotkanie poprowadzi Witold Szabłowski reporter i autor 
książki „Zabójca z miasta moreli”. Konrad Zasztowt – jest analitykiem w Polskim Instytucie Sto-
sunków Międzynarodowych. Zajmuje się regionami Kaukazu Południowego i Azji Środkowej oraz 
Turcją. W latach 2008–2010 pracował w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie monitorował 
kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego w regionie czarnomorsko-kaspijskim. Pracę doktor-
ską obronił na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego (2012). Jego obszar 
zainteresowań obejmuje stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo energetyczne w regionie 
Morza Czarnego (Ukraina, Kaukaz, Turcja) i Azji Środkowej, kwestie mniejszości etnicznych i reli-
gijnych, a także problematykę islamu w krajach byłego Związku Radzieckiego.

Kino
Wydarzenia:
Miniprzegląd kina tureckiego, 10-11.09. (sob.-niedz.), od godz. 18.00
Kinematografia znad Bosforu przeżywa od kilku lat znakomity okres. Przybliża obraz Turcji, ja-
kiego nie znamy ani z katalogów wycieczek, ani z dramatycznych relacji telewizyjnych. W Kinie 
Centrum zobaczymy filmy określane jako „Turecka Nowa Fala”.

Filmy:
• Julieta, reż. Pedro Almodóvar, Hiszpania 2016
Trzymająca w napięciu historia matki poszukującej córki, która wiele lat temu zniknęła bez śla-
du. Opowieść o skrajnych uczuciach, jakie odczuwamy wobec najbliższych i tajemnicach, które 
przed nimi skrywamy. Filmowa adaptacja opowiadań noblistki Alice Munro.
• Aż do piekła, reż. David Mackenzie, Stany Zjednoczone 2016
Dwaj bracia – Toby, zdesperowany ojciec, szukający lepszego życia dla syna oraz Tanner, były 
skazaniec z wybuchowym charakterem – postanawiają okraść oddział banku, który skonfisko-
wał ich zadłużoną, rodzinną ziemię. Napad udaje się, jednak sprawy wymykają się spod kontroli.

• Fuocoammare. Ogień na morzu, reż. Gianfranco Rosi, Francja/Włochy 2016
Nagrodzony na tegorocznym Berlinale Złotym Niedźwiedziem najnowszy film mistrza dokumentu 
społecznego – Gianfranca Rosiego. Lampedusa to malutka wyspa leżąca pomiędzy Afryką i Euro-
pą. W ciągu roku dobija do niej ponad 150 tys. uchodźców z Afryki, ludzi szukających schronienia 
przed wojną i głodem. Wielu z nich nie dociera do celu.
• Królestwo, reż. Jacques Perrin, Francja/Niemcy 2015
Film zamyka słynny dokumentalno-przyrodniczy cykl Mikrokosmos (1996), Makrokosmos (2001) 
i Oceany (2009). Tym razem twórcy skoncentrowali się na zwierzętach lądowych, zabierając widza 
w cudowną podróż przez tysiące lat, aby oczami zwierząt na nowo odkryć dobrze nam znane euro-
pejskie terytoria i opowiedzieć historię natury, naszego kontynentu i człowieka od epoki lodowco-
wej do czasów współczesnych.
• Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham, reż. Paweł Łoziński, Polska 2016
Dwie kobiety spotykają się w gabinecie psychoterapeuty. W intymnym dialogu trzech osób daw-
ne urazy i głęboko ukryte emocje powoli wychodzą na powierzchnię. Terapeuta zabiera bohaterki 
w trudną podróż ku polepszeniu ich relacji.
• Ostatnia rodzina, reż. Jan P. Matuszyński, Polska 2016
Akcja filmu zaczyna się w 1977 roku, gdy Tomek Beksiński wprowadza się do swojego mieszkania. 
Jego rodzice mieszkają tuż obok, na tym samym osiedlu, przez co ich kontakty pozostają bardzo 
intensywne. Nadwrażliwa i niepokojąca osobowość Tomka powoduje, że matka Zofia, wciąż mar-
twi się o syna. W tym samym czasie Zdzisław Beksiński próbuje całkowicie poświęcić się sztuce. 
Po pierwszej nieudanej próbie samobójczej Tomka Zdzisław i Zofia muszą podjąć walkę nie tylko 
o syna, ale także o przywrócenie kontroli nad swoim życiem.

Kino Dla Seniora
14.09. (środa), godz. 12.00 Piknik z niedźwiedziami, reż. Ken Kwapis, Stany Zjednoczone 2015 
Komedia przygodowa. Autor książek podróżniczych Bill Bryson postanawia wyruszyć na wędrówkę 
przez Appalachy, zabierając ze sobą jednego z przyjaciół. Po seansie dyskusja z dr. R. Osińskim.

Cykle Filmowe: 
• 20.09. (wtorek), godz. 18.00 „Lost in Translation”
Nowy cykl filmowy o tłumaczeniach w filmie (wprowadzenie + projekcja filmu).
• 27.09. (wtorek), godz. 18.00 „Kiedy muzyka spotka się z obrazem...”
Nowy cykl o muzyce filmowej (wprowadzenie + projekcja filmu).

Inne wydarzenia:
• 13.09. (wtorek), godz. 18.00 projekcja filmu Pedro Almodovara „Julieta”
Dyskusja o kinie reżysera z krytykiem filmowym, Adamem Krukiem.
• 14.09. (środa), godz. 19.00 Przegląd filmów animowanych wyróżnionych podczas Ogólnopol-
skiego Festiwalu Polskiej Animacji O!PLA 
• 15.09. (czwartek), godz. 18.00 projekcja filmu dokumentalnego „Niech inni nie marzną”
Spotkanie z reżyserką, Iwoną Morozow.

GALERIA SZTUKI WOZOWNIA
ul. Rabiańska 20, wejście do sal wystawowych 
od ul. Ducha Św. 6, tel. 56 622-63-39, www.wozownia.pl

10. Triennale Małych Form Malarskich – wystawa pokonkursowa
2.09. (piątek), godz. 17.00, do 2.10.
Cykliczna, ogólnopolska impreza, prezentująca poszukiwania i osiągnięcia współczesnych twór-
ców w dziedzinie kameralnej twórczości malarskiej. Jubileuszowa edycja TMFM sprzyja podsumo-
waniom i przyjrzeniu się ewolucji, jaką konkurs przechodził na przestrzeni lat. Triennale to kon-
kurs skierowany do profesjonalnych artystów plastyków, a także dyplomantów wyższych uczelni 
plastycznych. Organizatorzy pozostawiają artystom pełną swobodę w wyborze techniki, tematu 
czy stylistyki prac. Jedyne ograniczenie stanowi ich wymiar – format nie może bowiem przekra-
czać 600 cm2. W tegorocznej, jubileuszowej edycji imprezy w konkursowe szranki stanęło 153 
artystów, którzy nadesłali łącznie 409 prac. Do wystawy pokonkursowej jury zakwalifikowało 102 
prace 52 artystów. I nagroda trafiła do Ewy Skaper (Gdańsk) za pracę „Brzydko Ładnie”

Laboratorium Sztuki 2016. Artysta jako podróżnik 
Magdalena Węgrzyn: Blue Mountains Rediscovered
16.09. (piątek), godz. 18.00, do 9.10.
Na wystawę składają się materiały z pobytu rezydencjalnego artystki w Australii. Sięgnęła ona do 
historii tego kontynentu związanej z kolonizacją terenów zasiedlonych przez Aborygenów. 
Tytuł wystawy odnosi się do tytułu książki Chrisa Cunninghama Blue Mountains Rediscovered: Bey-
ond the Myths of Early Australian Exploration. Na wystawę złożą się filmy, animacje i obiekty związa-
ne z pobytem artystki w Australii, odkrywaniem jej historii i geografii.
Magdalena Węgrzyn (1986) – malarka, autorka instalacji, doktorantka na Wydziale Sztuk Pięk-
nych UMK, niezależna kuratorka. W 2014 r. studiowała również na Akademii Sztuk Pięknych 
w Helsinkach, w 2010 roku na Accademia di Belle Arti w Palermo. Brała udział w wielu wystawach  

indywidualnych oraz zbiorowych, w kraju i zagranicą. W 2015 i 2016 r. odbyła rezydencję arty-
styczną w Blue Mountains Cultural Centre Katoomba, Australia, gdzie zrealizowała wystawę Error 
Strategy. Artystkę interesuje połączenie percepcji wzrokowej, technologii i komunikacji.

Tomasz Tomaszewski: To, co trwałe, 16.09. (pt.), godz. 18.00, do 9.10.
Fotograf przez dwa lata zajmował się przygotowaniem materiału dotyczącego polskich górali. 
Zwieńczeniem pracy jest album z obszernym, edukacyjnym tekstem autorstwa Grzegorza Kapli 
oraz wystawa fotograficzna. Jej celem jest przybliżenie fenomenu góralszczyzny jako fragmentu 
polskiej kultury. Zaprezentowanych zostanie 57 barwnych fotografii z obszernym opisem. 
Tomasz Tomaszewski – doktor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest członkiem Związku 
Polskich Artystów Fotografików, agencji Visum Archiv w Hamburgu, agencji National Geographic 
Creative w Waszyngtonie oraz American Society of Media Photographers. Zajmuje się fotografią 
prasową, publikuje zdjęcia w najważniejszych pismach polskich i wielu zagranicznych. Autor wie-
lu wystaw indywidualnych, m.in. w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Izraelu, Japonii, Holandii, we 
Włoszech, w Irlandii, Niemczech, Indonezji, Brazylii, na Madagaskarze i w Polsce. Jest laureatem 
wielu polskich i międzynarodowych nagród fotograficznych. Od 28 lat współpracuje z „National 
Geographic”,a od 1999 roku jest głównym konsultantem jego polskiej edycji. Uczy fotografii 
w Polsce, USA, Niemczech i we Włoszech.

Galeria czynna: wtorek, godz. 12.00-20.00, środa-niedziela, godz. 11.00-18.00
Bilety: 5 zł, ulgowy 3 zł, grupowy (5-15 osób) 15 zł, wtorek, niedziela - wstęp wolny

Wydarzenia:
Oprowadzanie po aktualnych wystawach, 18.09 (niedziela), godz. 12.00 
Prowadzenie: Natalia Cieślak. Wstęp wolny
Sztuka Prostoty Szuka
Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży dla grup zorganizowanych. Zajęcia tematyką na-
wiązują do aktualnych wystaw. Skierowane są do różnych grup wiekowych, a podczas zajęć ich 
uczestnicy będą mogli doświadczyć całego bogactwa środków wyrazu, które można zaangażować 
do tworzenia współczesnej sztuki. Zgłoszenia: tel. 56 622-63-39 (kontakt: Natalia Cieślak, Kazi-
mierz Napiórkowski). Wstęp na podstawie biletu do galerii – ulgowy 3 zł, grupowy 15 zł.

GALERIA DOM PLASTYKA ZPAP, ul. Ducha Świętego 6 

Kamila Solarska, Tamil Nadu – Barwy Południowych Indii, do 9.09.
W dwudziestu fotogramach z podróży do drawidyjskiego regionu południowych Indii, tj. Madu-
raju i okolic, autorka przedstawia głównie portrety mieszkańców. W portretach kobiet, mężczyzn 
i dzieci na tle zielonych i ciemno-brązowych tkanin, ścian domów, ulic i podwórek oglądamy – jak 
pisze autorka - charakterystyczne cechy tej ziemi, którymi jest spokój i niezłomność mieszkań-
ców. Najbardziej jednak fascynującą dla artystki cechą Tamil Nadu jest „… wszechobecny kolor, 
który nawet najbanalniejszą scenę potrafi zamienić w malarski obraz.” 

Wystawa poplenerowa „Kręgi”, 2.09. (piątek), godz.18.00, do 23.09.
Gromadzi i prezentuje wszystkie, jeszcze gorące prace autorów z toruńskiego okręgu ZPAP, po-
wstałe w ostatnim tygodniu sierpnia na plenerze w Skępem. Idea, tytuł i temat, a także problema-
tyka artystyczna pleneru, zawarta w haśle „Kręgi”. nawiązuje do prasłowiańskich kultowych krę-
gów znajdujących się w okolicy natchnionego i klimatycznego Sanktuarium w Skępem. Działa na 
wyobrażenia ponadczasowych wyglądów świętych miejsc i kultowej okolicy u progu Chrztu Polski 
sprzed 1050 lat. Uczestnikami pleneru byli: Magdalena Haras, Zbigniew Jankowski, Agnieszka 
Janiszewska, Halina Matyka, Wiesław Smużny, Marian Stępak, Katarzyna Ślusarska, Anna Wąsi-
kiewicz i Katarzynę Wesołowską-Karasiewicz.

Joanna Sitko, W poszukiwaniu szczęścia (wystawa w ramach obrony 
pracy doktorskiej), 15.09. (czwartek), godz. 18.00
Joanna Sitko: To co robimy, gdy jesteśmy szczęśliwi, a także to co czyni nas szczęśliwymi, jest 
zróżnicowane i zależne od naszych osobistych przekonań, gestów oraz okoliczności, w których 
się znajdujemy. Projekt jest próbą odpowiedzi na pytanie: czym jest szczęście i jak je spostrze-
gamy („widzimy”)?
Joanna Sitko (ur.1983) absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK: Edukacji Artystycznej, Kon-
serwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Studiów Doktoranckich z Zakresu Sztuk Plastycznych. Jej arty-
styczne zainteresowania oscylują wokół problematyki związanej z uczuciami i relacjami między-
ludzkimi. W swej sztuce przeplata plastykę z socjologią. Bada, obserwuje i słucha spostrzeżeń 
innych osób, które stają się niezastąpioną inspiracją podczas tworzenia prac. 

Wojciech Solarski - Dermy milczenia, 30.09. (pt), godz. 18.00, do 23.10.
Duża, indywidualna wystawa prac koncentrujących się na procesualności istnienia i przekształca-
nia - siłami natury i kultury artystycznej samego autora - płaszczyzn i obiektów oraz samej materii 
znalezionych, bezpostaciowych blach, płacht, skór i derm w nowe, metaforyczne oraz pełne sub-
limacji i wyrafinowania byty. W post dadaistycznym stylu oraz poetyckim duchu.
 
Galeria czynna codziennie oprócz niedziel i świąt w godz. 11.00-17.00
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GALERIA I OŚRODEK PLASTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI DZIECKA
Rynek Nowomiejski 17, tel. 56 622-75-34
www.galeriadziecka.com

Perskim okiem, do 12.09.
Swoje prace prezentują cztery irańskie artystki – Nasibeh Dolatkhah, Zahra Asgari, Narges Asadza-
deh, Tayebeh Anjedani oraz ich uczniowie, głównie z Centrum Kształcenia Intelektualnego Dzieci 
i Młodzieży w Teheranie. Inspirowane literaturą kompozycje malarskie, rysunki i kolaże stanowią 
bardzo różnorodną i osobistą ilustrację perskich poematów, podań i legend. Natchnieniem więk-
szości prac były sceny zaczerpnięte z XII wiecznego poematu Attara Nishapura „Ptasia rozmowa”. 
Naseibeh Dolatkhah w swoich pracach wykorzystuje na przykład pudełka zapałek, drobne monety, 
lusterka czy metki ubrań. Oszczędne w formie podmalowane akwarelą rysunki Zahry Asgari ukła-
dają się w niezwykłą, całkiem nową historię Adama i Ewy. Pełne finezji, dekoracyjne, ptasie formy 
Tayebeh Anjedani nawiązują do perskich miniatur, a niezwykle ekspresyjne, eksplodujące kolorem 
malarskie kompozycje Narges Asadzadeh kryją w sobie niejedną ptasią tajemnicę.

Wystawa prac uczestników zajęć plastycznych w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Rybniku, 16.09-15.10.
Prace czterech pracowni artystycznych. Pracownia „Kameleon” prowadzona przez Danutę Sarnę 
może pochwalić się różnorodnym przedstawieniem tytułowych kameleonów w szerokiej gamie 
barw i technik plastycznych. Pracownia twórcza pod opieką Ewy Tomas-Madzioch odsłania sze-
rokie zastosowanie kolorowych materiałów papierowych w bajkowych kolażach oraz sztukę lino-
rytu. W pracowni „kontrasty” Zuzanny Śmieji dzieci tworzy zaskakujące kompozycje abstrakcyjne, 
jak i przyrodnicze rysunki owadów i dzikich ptaków. Studio plastyczne „GiR-a” posiada kolekcję 
prac z niesamowitymi ilustracjami teatralnymi. Młodzież miała okazję poszerzyć swoją wiedzę 
w dziedzinie akademizmu w sztukach artystycznych – martwej natury oraz anatomii. Opiekunem 
pracowni jest Milada Więckowska. Ważnym filarem dziecięcej twórczości jest warsztat graficzny 
prowadzony przez Aldonę Kaczmarczyk – Kołucką, w której realizowane są, o znacznym stopniu 
trudności, barwne grafiki o znacznym poziomie trudności.

galeria czynna: poniedziałek – piątek, godz. 8.00-18.00, sobota, godz. 10.00-14.00

Filia przy ul. Kościuszki 41/47

Na wakacyjnym szlaku, do 6.09.
Prace pochodzące ze zbiorów własnych Galerii prace dzieci z różnych stron świata

Wystawa prac uczestników 10. Ogólnopolskich Plenerowych Spotkań 
Fotografików – Zakopane 2016, 9.09.-11.10.
Na ekspozycję złożyło się 96 prac, 24 autorów z różnych stron kraju. Profesjonalne fotografie 
ukazują malownicze piękno polskiego krajobrazu na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. 
Autorami prezentowanych na wystawie prac są: Krzysztof Bednarzewski – Poznań, Zygmunt Be-
sler – Gdynia, Andrzej Borowiec – Lublin, Andrzej Gojke – Gdynia, Katarzyna Grabiec – Łubianka, 
Tomasz Grabiec – Łubianka, Izabela Grabowska – Gdynia, Dorota Grausz – Toruń, Marek Grausz 
– Toruń, Marek Grum – Police, Sławomir Kitowski – Gdynia, Marta Krawczyk – Świdnik, Piotr Krzy-
żak – Jabłonna, Bogusław Lebiedziński – Białystok, Artur Magdziarz – Szczecin, Wacław Mazurek 
– Radomsko, Paweł Paplicki – Radomsko, Zbigniew Przybysz – Toruń, Waldemar Siatka – Zamość, 
Zygmunt Trylański – Szklarska Poręba, Włodzimierz Tyczyński – Radomsko Monika Wesołowska 
– Warszawa.

filia czynna: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-16.00

MAŁA GALERIA FOTOGRAFII ZPAF
ul. Różana 1, www.zpaf-okp.pl

Maciej Pisuk - Pod Skórą
Maciej Pisuk – fotograf, scenarzysta, a może reporter? To ostatnie określenie zdecydowanie do 
niego nie pasuje. Jeśli reportem jest ktoś, kto prześlizguje się po zdarzeniach, w poszukiwaniu 
nowego, ciekawszego, bardziej sensacyjnego tematu, to taką postacią Pisuk z pewnością nie jest. 
Wystawa „Pod skórą” to przede wszystkim, głęboka opowieść o spotkaniu, które rozpoczęło się 
w roku 2002 kiedy autor dokumentu zamieszkał na Warszawskiej Pradze. Chociaż od spotkania 
upłynęła już przeszło dekada trwa ono nadal. Pisuk podąża za historią swoich bohaterów, a aparat 
bywa czasem świadectwem tych spotkań, gdzie obok obrazu olbrzymią rolę gra komentarz odau-
torski, a czasem zapis rozmowy który sprawnie powstrzymuje odbiorców przed banalizowaniem 
obrazu biedy. Fotografia pełni tutaj rolę swoistego katharsis, zarówno dla autora jak i jego bohate-
rów. Obraz jest tylko dopełnieniem realnego kontaktu emocjonalnego, by użyć słów samego autora 
„to co najważniejsze wydarza się zawsze wcześniej”. (Marek Noniewicz)
Wstęp wolny

GALERIA RUSZ
Billboard przy Szosie Chełmińskiej i Bulwarze Sztuki 
przy CSW, tel. 604-967-852, www.galeriarusz.art.pl

Galeria Rusz to grupa artystyczna (w składzie Joanna Górska i Rafał Góralski), która od 16 lat zaj-
muje się sztuką, którą można by uznać za artystyczną, alternatywną reklamę. Grupa wykorzystuje 
bilbordy, by „ reklamować” wolne myślenie wśród szerokich rzesz społeczeństwa.

Międzynarodowy Festiwal Sztuki na Bilbordach „Art Moves”
9.09. (piątek), godz. 12.00, do 11.10.
Art Moves jest jedynym na świecie festiwalem sztuki bilbordowej. W ramach festiwalu w prze-
strzeni miasta prezentowane są prace w dwóch blokach – głównym i konkursowym. Do bloku 
konkursowego wybierane są najciekawsze prace, nadesłane przez młodych artystów z całego 
świata. W tym roku artyści zostali zaproszeni do twórczej interpretacji hasła: Pod presją. Jak być 
sobą we współczesnym opresyjnym świecie? Jury wyróżniło 10 prac, które zostaną pokazane na 
bilbordach. Ich autorami są: Aleksander Piątek i Monika Braksal, Polska, Agnieszka Popek-Ba-
nach i Kamil Banach, Polska, Lex Drewinski , Niemcy / Polska, Celeste Fichter, USA, Eddie Cheang, 
Chiny, Mario Fuentes, Ekwador, Martin Roskom, USA, Wenjie Huo, Chiny, Zuzanna Banasińska, 
Polska. W bloku głównym pokażemy natomiast prace uznanych i cenionych artystów z całego 
świata: Adama Niklewicza / USA, Lexa Drewinskiego / Niemcy / Polska, Marka Titchnera / Wielka 
Brytania, Tabera Calderona / USA, Nicholasa Knighta / USA, Alaina LAIN Schibli / Szwajcaria, 
Joanny Górskiej i Rafała Góralskiego (Galeria Rusz) / Polska, Joanny Ejzler / Polska
Miejsce: plac Rapackiego, citylighty na przystankach komunikacji miejskiej

GALERIA MIŁOŚĆ, ul. Mostowa 7/2a
www.galeriamilosc.pl

Obserwatorium Miejskie: Zasoby - wystawa poplenerowa
do 24.09.
Artyści: Bogusz Bogatko, Małgorzata Goliszewska, Pamela Granatowski, Zuzanna Larysz, Lech
Nienartowicz, Liliana Piskorska, Dagmara Pochyła, Michał Połomski, Katarzyna Stępień
Poplenerowa wystawa V edycji projektu Obserwatorium Miejskie jest podsumowaniem
półrocznego działania, dla którego punktem wyjścia stanowiło pojęcie zasobów. Zasób jest ka-
tegorią niezwykle pojemną, związaną z wieloma kluczowymi dla człowieka sektorami. Odnosić 
się on może zarówno do obszarów związanych z gospodarką i przemysłem, urbanistyką, ochroną 
środowiska jak również kulturą. Zasób to nie tylko zapas i rezerwa, surowiec i materiał to także 
doświadczanie, wiedza, pamięć czy umiejętności. W czasie projektu artyści, którzy uczestniczyli 
w seminarium, warsztatach terenowych oraz lipcowym plenerze opracowali zróżnicowane kon-
cepcje artystyczne dotykające zasobów, ich gromadzenia, wykorzystania i przetwarzania. Więk-
szość z nich odeszła od materialnego świata surowców, energii czy mocy przerobowych, poszu-
kując zasobów mało uchwytnych i trudnych do zdefiniowania.
Prezentowane na wystawie prace dotykają zbiorów informacyjnych, pokładów pamięci, źródeł 
genetycznych ukrytych w kodzie DNA czy nawet wewnętrznych rezerw uczuciowych. W ten sposób 
artyści oswajali napięcia rozkładające się pomiędzy prywatną ekonomią codzienności a material-
nym obiegiem dóbr.
Obserwatorium Miejskie jest eksperymentalnym festiwalem realizowanym w przestrzeni
miejskiej Torunia od 2012 roku. Projekt powstał z inicjatywy Fundacji Smacznego! a od dwóch lat
organizowany jest wspólnie z Galerią Miłość i Fundacją Wybudowania. Działanie skoncentrowane
jest na zjawiskach peryferyjnych, osobnych i efemerycznych zogniskowanych wokół zagadnień
społecznych i urbanistycznych. 

Wystawa czynna w każdy poniedziałek w godz. 14.00-20.00, lub po telefonicznym umówieniu

MAYA GALERIA SZTUKI I ATELIER
ul. Ducha Świętego 19, tel. 56 640-00-59
www.mayagaleria.com

Ogrody wyobraźni Jadwigi Hajdo, do 20.09.
Oryginalność pomysłu, spontaniczność nastroju kompozycji oraz magia barw. 

Galeria czynna:
poniedziałek, wtorek, piątek: godz. 10.00-18.00
środa, czwartek: godz. 10.00-19.00
sobota: godz. 10.00-15.00

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
KSIĄŻNICA KOPERNIKAŃSKA
ul. Słowackiego 8
www.ksiaznica.torun.pl

Spotkanie z Filipem Springerem
23.09. (piątek), godz. 18.00
Filip Springer (ur. 1982) - re-
porter i fotograf współpracu-
jący z największymi polskimi 
tytułami prasowymi. Stypen-
dysta Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego (2010) 
oraz programu Młoda Polska 
Narodowego Centrum Kultury 
(2012). Swoje prace prezen-
tował na wystawach w Pozna-
niu, Warszawie, Łodzi, Gdyni, 
Lublinie i Jeleniej Górze. Jego 
reporterski debiut – książka 
„Miedzianka. Historia zni-
kania” – znalazł się w finale 
Nagrody im. R. Kapuścińskie-
go za reportaż literacki 2011 
i był nominowany do Nagrody 
Literackiej Gdynia 2012.
Springer był również  finali-
stą Nagrody Literackiej Nike 
2012 i laureatem trzeciej edy-
cji konkursu stypendialnego 
dla młodych dziennikarzy im. 
Ryszarda Kapuścińskiego. 
Jego najnowsza książka – 
„13 pięter” to czwarty tytuł 
w dorobku Springera. Wcze-
śniej ukazały się: „Źle urodzone. Reportaże o architekturze PRL-u”, „Wanna z kolumnadą. Reportaże 
o polskiej przestrzeni” i „Zaczyn. O Zofii i Oskarze Hansenach”. W tym roku „13 pięter” otrzymało Śląski 
Wawrzyn Literacki 2015.
Wstęp wolny

Filia nr 1, ul. Jęczmienna

Pejzaże Europy - światła i cienie. Fotografia Stanisława Domańskiego
1-26.09.
Stanisław Domański pochodzi z Torunia; tu się urodził w 1957 r. i tu mieszkał do końca lat 80. Fotografia 
artystyczna to obok literatury i muzyki pasje jego życia. Zdjęcia robił już jako dwunastolatek. W roku 
1980 zaczął pracować jako fotolaborant i fotograf. Od tego czasu z fotografią ma do czynienia niemal 
nieustanie. Zaczynał od prostej obróbki fotograficznej, stopniowo zdobywał doświadczenie w coraz 
bardziej wymagających i ekskluzywnych laboratoriach fotograficznych, m.in. w wiedeńskim  M. Sirotek 
Fachlabor  oraz w prawdopodobnie najlepszym europejskim laboratorium – Förstoringsateljen w Sztok-
holmie. Domański wspomina, że ten rodzaj pracy w znacznej mierze przyczynił się do jego rozwoju arty-
stycznego: – Dokładne opracowywanie sfotografowanych motywów i ciągłe ich ulepszanie zajmowało mi 
nieporównywalnie więcej czasu niż samo fotografowanie – przyznaje artysta.
Fotografuje przede wszystkim naturę i, w mniejszym stopniu, architekturę. Jako cel postawił sobie zacho-
wanie tradycyjnych wartości fotografii; przykłada wagę do kompozycji kadru i jakości zdjęcia. Jednocze-
śnie nie stroni od form abstrakcyjnych, które tworzy metodami cyfrowymi. Jego prace były wystawiane 
w Polsce i Austrii, gdzie obecnie mieszka. W Toruniu pokaże 40 fotografii.

Strefa InteGRAcji 8
13.09. (wtorek), godz. 17.00-19.00 
Kolejne spotkanie z grami planszowymi. Wstęp wolny.

B

BIBLIOTEKI Filia nr 6, ul. Lelewela 3

Tu gramy w szachy
8.09. (czwartek), godz. 17.00
Dla dzieci w wieku 7+ nauka gry w szachy. Zajęcia poprowadzi kandydat na mistrza krajowe-
go. Spotkanie organizacyjne. Czekamy na dzieci wraz z opiekunami.

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
ul. Szczytna 13

Dyskusyjny Klub Książki 
12.09. (poniedziałek), godz. 10.00 
Dyskusja nad książką „Rekin w parku Yoyogi” Joanny Bator. Spotkanie poprowadzi Magda-
lena Gogulska-Dębska.

Tu powstawała Polska 
19.09. (poniedziałek), godz. 10.00 
Prelekcja - dr Edward Świtalski

Wystawa twórczości plastycznej Agaty Miszewskiej 
22.09. (czwartek), godz. 14.00 
Wystawa z cyklu „W moim świecie”. Autorka jest uczestniczką zajęć w Pracowni Rozwijania 
Twórczości Osób Niepełnosprawnych.

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
ul. Gagarina 13, tel. 56 611-43-99
www.bu.umk.pl

Zapomniane biblioteki Sahary, do 9.09.
Ekspozycja fotografii Michała Huniewicza z jego podróży po Afryce Północnej, Hiszpanii, 
Indiach i Korei Północnej. Michał Huniewicz urodził się w 1984 r. w Morągu i wychował w po-
bliskim Dobrocinie. Po ukończeniu I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, studiował infor-
matykę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po zamieszkaniu w Amsterdamie, 
kupił swoją pierwszą lustrzankę i rzężący obiektyw, by spróbować lepiej dokumentować 
swoje podróże. Jego pasją są kraje islamskie, choć z powodu panujących w nich trudnych 
warunków, zniszczył tam sporą część swojego sprzętu fotograficznego. Michał Huniewicz 
mieszka obecnie w Londynie, pracuje w Financial Times jako programista. Jego zdjęcia i ar-
tykuły były między innymi publikowane w: National Geographic, Stern, Huffington Post, Fo-
cus, Internazionale, The Telegraph, Der Tagesspiegel, Daily Mail, The Times (South Africa), 
Business Insider, Svenska Dagbladet, Novidar.

Sylwetki prezesów Towarzystwa Bibliofilów im. Joachima Lelewela 
w Toruniu
19.09. (poniedziałek)
Wystawa zorganizowana przez Towarzystwo Bibliofilów oraz Bibliotekę Uniwersytecką, 
towarzysząca obchodom jubileuszowym Towarzystwa.

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
ul. Dąbrowskiego 4
www.bptorun.edu.pl

Ręce posłuszne myślom 
6.09. (wtorek), godz. 16.00, do 30.09 
Wystawa prezentuje prace członków Zespołu Rękodzieła Artystycznego Klub „Supełek” 
działającego przy Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu. Seniorzy tworzą wyso-
kiej wartości artystycznej koronki i hafty. Ekspozycja obejmuje szeroki wybór serwet, bież-
ników, obrusów, kołnierzyków oraz biżuterii z koronki czółenkowej – frywolitki, z koronki 
szydełkowej i siatkowej. Pokazane zostaną także hafty z różnych regionów Polski oraz prace 
wykonane techniką decoupage i pergemano.

Wystawa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-19.00, 
w soboty w godz. 10.00-15.00



„Przytulaki” 
4.09. (niedziela), godz. 12.00
Pokój zabaw – przestrzeń, w której rozgrywa się spektakl – przypomina interaktywną ga-
lerię sztuki współczesnej dla dzieci. Nie ma tu podziału na scenę i widownię, a przytulną 
i kolorową przestrzeń zaprojektowano tak, by maluszki czuły się w niej bezpiecznie. Przy-
tulaki zapraszają dzieci do świata nowych słów, kolorów i kształtów. Delikatna ilustracyjna 
muzyka sprzyja pierwszej rozmowie teatralnej z najmłodszym widzem. Bilety: 16 zł

cHistoria Calineczki” 
11.09. (niedziela), godz. 12.00
14.09. (środa), godz. 9.30
Trójka aktorów otwiera przed publicznością wielką, zaczarowaną książkę, z której wyłaniają 
się ukryci tam przez Andersena bohaterowie. Bilety: 14 zł, w niedzielę 16 zł

„A morze nie” 
18.09. (niedziela), godz. 12.00
Co to jest ta bezinteresowna przyjaźń? Przemijanie? Życie? Śmierć? Radość? Odpowiedzi 
na te i wiele innych pytań znajdziemy w zabawnej i filozoficznej bajce Maliny Prześlugi. 
Bilety: 18 zł

T. Man „Aya, czyli miłość” - premiera
25.09. (niedziela), godz. 16.30
 

KUJAWSKO-POMORSKI IMPRESARYJNY 
TEATR MUZYCZNY
ul. Żeglarska 8, tel. 512-982-813
www.teatrmuzyczny.torun.pl

„Hemar. Marchewka – próba generalizacji”
4.09. (niedziela), godz. 19.00
Spektakl muzyczny, w którym główną rolę grają piosenki i teksty satyryczne Mariana He-
mara. Historie inspirowane jego zapiskami układają się w muzyczną opowieść o polityce 
i miłości. Wszystkie utwory nie tylko opowiedzą, ale również zaśpiewają i wykonają instru-
mentalnie aktorzy Teatru Muzycznego.
Bilety: 30 zł normalny, 25 zł ulgowy

„Gatunek żeński”
5-6.09. (poniedziałek-wtorek), godz. 19.00
Pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji komedia napisana z kobiecej perspektywy, która jed-
nocześnie w dowcipny i inteligentny sposób ośmiesza wojujący feminizm. Akcja sztuki dzie-
je się w eleganckim, wiejskim domu pisarki Margot Mason, autorki bestsellerów dla kobiet. 
Margot odwiedza wielbicielka – studentka Molly. Jej zamiary są jednak inne niż mogłoby 
się wydawać… Gdy zjawiają się kolejni niespodziewani goście sytuacja komplikuje się jesz-
cze bardziej. Czy w tym zamieszaniu  uda im się znaleźć odpowiedź na odwieczne pytanie:  
czego tak naprawdę pragną kobiety?
Bilety: 30 zł normalny, 25 zł ulgowy

Na dużym ekranie, czyli Kino w Teatrze
8.09. (czwartek), godz. 19.00
W nowym sezonie przedłużamy letni cykl. W wybrany czwartek każdego miesiąca zaprasza-
my na kolejne seanse słynnych amerykańskich musicali.

„Tajemnica Tomka Sawyera”
14-15.09. (środa-czwartek), godz. 10.00 i 18.00
Kolorowy i rozśpiewany musical na motywach powieści Marka Twaina przeniesie widzów 
w świat przygody i dobrej zabawy, choć nie zabraknie i historii niemal kryminalnych.  Tak się 
bowiem dzieje, że Tomek Sawyer i jego przyjaciel Huck Finn próbują rozwikłać pewną mrocz-
ną zagadkę. Przy okazji uczą się co znaczy przyjaźń i lojalność.  Muzykę, w stylu dawnego 
amerykańskiego folku tzw. hillbilly,   skomponował toruński muzyk, harmonijkarz, znany 
bluesman – Sławomir Wierzcholski (Nocna zmiana bluesa). Libretto i teksty 11 piosenek są 
pióra Jerzego Masłowskiego.  Giovanny Castellanos – Kolumbijczyk, od ponad 20 lat miesz-
kający w Polsce podjął się reżyserii. Na scenie nie tylko grupa znakomitych śpiewających 
aktorów, ale też sprawny zespół tancerzy.

Wernisaż wystawy Jana Zwolickiego 
14.09. (środa), godz. 19.00
W teatralnej Galerii Pro Scenium pokazane zostaną prace malarskie, w których artysta kon-
centruje się na kolorze i kompozycji, odrzucając mistyczną i złożoną kulturowo symbolikę. 
Mniej interesuje go to, co stanowi o treści obrazu, a bardziej problem współistnienia barw 
na powierzchni malowidła. Autor podporządkowuje się regułom perspektywy, odwzorowuje 
kształty i proporcje, jednak w strukturze kolorystyki obrazów stawia na wariację artystyczną 
na temat świateł, cieni i barw. Wstęp wolny

T

TEATR IM. WILAMA HORZYCY
pl. Teatralny 1, tel. 56 622-55-97
www.teatr.torun.pl

Duża Scena

„Kwartet”
15-17.09. (czwartek-sobota), godz. 19.00
Akcja toczy się w domu spokojnej starości dla muzyków. Większość z nich to gwiazdy światowej sławy, 
wciąż przyzwyczajone do niezwykłości artystycznego życia. Wśród tych wyrazistych osobowości pozna-
jemy trójkę dobrych przyjaciół, Rega Cissy i Willa, niegdyś śpiewaków. Łączą ich piękne wspomnienia 
i niesłabnący z wiekiem humor, ale też drobne dziwactwa. Spokojnie upływające chwile burzy nieoczeki-
wane pojawienie się byłej żony Rega, divy operowej Jean Horton. Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

„Noc w Kosmosie”
23-25.09. (piątek-niedziela), godz. 
19.00
27.09. (wtorek), godz. 19.00
Chociaż PRL skończył się niemal ćwierć wieku 
temu, wciąż do niego wracamy. Jednym z symboli 
tamtego czasu był w Toruniu orbisowski Hotel Ko-
smos. W tej muzycznej opowieści zamienia się on 
w wehikuł czasu, za pomocą którego jego dawni 
pracownicy i bywalcy restauracji zabiorą widzów 
w podróż do świata wspomnień przełomu lat 70. 
i 80. ubiegłego wieku. Bilety: 40 zł, ulgowy 30 zł, 
szkolny 22 zł

Foyer II piętro

„Pięć róż dla Jennifer”
20-21.09. (wtorek-środa), godz. 19.00
Akcja sztuki rozgrywa w mieszkaniu transwestyty Jennifer, która od trzech miesięcy czeka na telefon od 
Franca, inżyniera z Genui, którego poznała w jednym z nocnych lokali. Codziennie przygotowuje uroczy-
stą kolację na jego przyjazd. Telefony na osiedlu uległy jednak dziwnej awarii i wszystkie połączenia 
kierowane są do Jennifer. Ciągłe pomyłki coraz bardziej wytrącają Jennifer z równowagi. Jej frustrację 
potęguje jeszcze bardziej, powtarzająca się co chwilę w radiu, informacja o maniaku mordującym trans-
westytów. Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Scena na Zapleczu

„Hedda Gabler” 
10-11.09. (sobota-niedziela), godz. 19.00
13-14.09. (wtorek-środa), godz. 19.00
Hedda Gabler – młoda, piękna i bezwzględna. Wydaje się, że może mieć wszystko, czego tylko zapragnie. 
A interesuje ją wyłącznie najwyższa półka – wystawne życie u boku szanowanego mężczyzny, popular-
ność w najmodniejszym towarzystwie. W miejsce zaspokajanych pragnień pojawiają się jednak nowe. 
Coraz bardziej wyraziste i coraz bardziej ryzykowne. Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

„Cyber Cyrano”
20-22.09. (wtorek-czwatek), godz. 19.00
Zsuzsi, Mati i Heni, którzy – podobnie jak ich rówieśnicy – żyją w dwóch równoległych światach – realnym 
i wirtualnym. Jednak w internecie – jak w realu – miłość, przyjaźń, potrzeba akceptacji i zaufanie są wy-
stawiane na takie same, jeśli nie cięższe próby, ponieważ możliwości kłamstwa i manipulacji jest o wiele 
więcej. To, w jaki sposób skończy się zabawa naszych bohaterów w sieci, zaburzy ich świat, i to nie tylko 
ten wirtualny. Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

TEATR BAJ POMORSKI
ul. Piernikarska 9, tel. 56 652-20-29
www.bajpomorski.art.pl

Narodowe czytanie „Quo Vadis” 
3.09. (sobota)
Miejsce: amfiteatr Teatru Baj Pomorski

TEATRY
„Open Chopin: upside-down”
21.09. (środa), godz. 10.00, 19.00 
Spektakl muzyczny w zaskakujący sposób przypomina widzom twórczość wybitnego pol-
skiego kompozytora – Fryderyka Chopina. Przedstawienie skierowane jest do młodego 
widza: historia rozgrywa się w czasach nam współczesnych. Profesor genetyki, Franciszek 
Sztajn, i jego córka Kornelia przywracają do życia Fryderyka Chopina. Ich badania finansuje 
komercyjna stacja telewizyjna Express TV, kierowana przez chciwą dyrektor Apolonię, która 
postanawia nadać wydarzeniu kolosalny rozgłos medialny i zbić na nim fortunę. Relację na 
żywo z eksperymentu prowadzi ambitny, początkujący dziennikarz Kuba. Niestety, okazu-
je się, że Fryderyk Chopin i jego muzyczne arcydzieła nie są atrakcyjne dla współczesnego 
odbiorcy. Do czego posunie się żądna sukcesu Apolonia, aby zdobyć upragnioną wysoką 
oglądalność?

„Mój boski rozwód”
24.09. (sobota), godz. 16.00 spotkanie promocyjne z aktorką, 
godz. 19.00 spektakl
Zabawna historia Angeli (Krystyna Podleska), kobiety po przejściach, która próbuje ułożyć 
sobie życie na nowo. Główna bohaterka zmaga się z licznymi problemami: mąż zostawił ją 
dla młodszej kochanki, nie może liczyć na wsparcie wiecznie niezadowolonej matki, ani na 
zajętą własnym życiem córkę. Angela nie załamuje się jednak i powoli odnajduje sens życia. 
Odkrywa także zagubioną przed laty kobiecość. Reżyseria: Jerzy Gruza. Spektakl poprzedzo-
ny spotkaniem  z Krystyną Podleską i promocją książki „Dziewczyna Misia” autorstwa Klaudii 
Iwanickiej – wywiadu-rzeki z aktorką. 
Bilety: 20 zł (cena promocyjna w ramach akcji „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny)

„Rosnę”
25.09. (niedziela), godz. 12.00
26.09. (poniedziałek), godz. 10.00
Muzyczna opowieść o dzieciach i opiekuńczych aniołach, które dbają o to, żeby maluchy były 
bezpieczne i szczęśliwe. Jednym z takich brzdąców jest mała Ola, która „rośnie” na oczach 
publiczności. Ze sceny nie pada ani jedno słowo. Aktorzy docierają do małych widzów przez 
gest, mimikę i ruch sceniczny.

„Siostry Parry”
26.09. (poniedziałek), godz. 19.00 
Wzruszająca historia dwóch żydowskich sióstr Pegelman, które wiedzione marzeniami o lep-
szym życiu, wyruszyły z małego galicyjskiego miasteczka wprost do Nowego Jorku. W Ame-
ryce siostry, już pod nazwiskiem Parry, szybko przekonują się, że codzienność nie ma nic 
wspólnego z rajem. Szalone lata 20. XX wieku, zderzenie wyobrażeń z rzeczywistością, życie 
emigranta – to wszystko składa się na jazzująco – swingującą muzyczną opowieść o marze-
niach, miłości, przyjaźni i tęsknocie.

TEATR IMPRESARYJNY AFISZ
tel. 56 690-43-47
www.teatrafisz.pl

„Jeśli kochać to tylko we Lwowie”
4.09. (niedziela), godz. 16.00
Znani toruńscy aktorzy wystąpią w spektaklu kabaretowym. Na rynku przedwojennego Lwo-
wa, w ulicznej kawiarni Hotelu “Atlas” spotyka się grupa znajomych, która w zabawnych 
dialogach i znanych lwowskich piosenkach opowiada sobie i widzom o swoich nie tylko 
miłosnych perypetiach. Aktorzy zaś starają się jak najmniej stracić z niezwykłego klimatu 
przedwojennej lwowskiej gwary i specyficznego kresowego zaśpiewu. 
Miejsce: Amfiteatr, Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu. Wstęp wolny

„Lecz się w szpitalu” 
18.09. (niedziela), godz. 17.00
Kabaret jak najbardziej medyczny. Historia pewnego pacjenta z przypadku, wplątanego 
w miłosne intrygi i szpitalne romanse. Leczony pod czujnym okiem Siostry Nie Ruszonej i Le-
karza z Pierwszego Kontaktu, nękany przez Wielce Natrętną Pacjentkę, dowie się że nic mu 
nie jest, ale zawsze może być gorzej...
Miejsce: Hotel Bulwar, Bulwar Filadelfijski 18
Bilety: 28 zł, grupowy (od 9 osób) 18 zł 
Rezerwacja: www.teatrafisz.pl (zakładka bilety), tel. 56 690-43-47
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PLANETARIUM

PLANETARIUM
ul. Franciszkańska 15/21, tel. 56 622-60-66
www.planetarium.torun.pl

„Mój kumpel Niko”  (familijny)
astronomiczna opowieść o młodym Mikołaju Koperniku, fascynującym się niebem, gwiazda-
mi i kosmosem. Podczas pokazu spojrzymy jego oczyma w rozgwieżdżone niebo, poznamy 
gwiazdozbiory i tak jak mały Niko, zachwycimy się pięknem i tajemniczością zjawisk zaćmień 
Księżyca i Słońca. Wraz z Mikołajem odkryjemy zawiłe ruchy planet i niezgodność kalenda-
rza, zaobserwujemy kometę i deszcze meteorów. 

 „Meteoplanet” 
opowieść o niezwykłościach pogody w Układzie Słonecznym. Wsłuchamy się w legendy i me-
tody dawnych sposobów przewidywania pogody na podstawie wyglądu nieba i odwiedzimy 
najstarszą w Toruniu stację meteorologiczną.  Sprawdzimy pogodę jaką zastaną przyszli 
mieszkańcy baz na Księżycu i Marsie. Poszukamy miejsc z ekstremalnym wiatrem, ciśnie-
niem, wyładowaniami, czy opadem, a nawet zanurzymy się w gradzie diamentów.

Pozostałe seanse w ofercie: dla dzieci „Cudowna podróż” i „Barwy kosmosu”, a także po-
pularnonaukowe „W poszukiwaniu życia”, „Znaki na niebie”, „Ziemia – planeta Kopernika”

Planetarium czynne od wtorku do piątku: aktualny repertuar na www.planetarium.torun.
pl; w soboty: 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.45, 18.00; w niedziele: 11.30, 12.30, 
13.30, 14.30, 15.30, 16.45
Bilety: grupowy szkolny 8 zł, ulgowy 10 zł;  normalny 12 zł
z wersją w języku angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim lub rosyjskim: 14 zł / 16 zł
w weekendy i święta dla wszystkich widzów bilet ulgowy

wystawa interaktywna ORBITARIUM
W Orbitarium można sterować okazałym modelem sondy kosmicznej Cassini, uruchamiając 
kamery wizyjne, anteny sondy, czy też efektowne silniki sterujące. Do dyspozycji odwie-
dzających jest także zestaw urządzeń i modeli interaktywnych, dzięki którym samodzielnie 
przeprowadza się proste doświadczenia ilustrujące zjawiska zachodzące we Wszechświecie. 
Tłumaczą one m.in. transmisję sygnału w kosmosie, burzliwe atmosfery planet, ciśnienie 
atmosferyczne. Używając odpowiednich przycisków można własnoręcznie sprawdzić, jak 
rodzą się tornada oraz ile ważyłby człowiek, mieszkając na Księżycu bądź Saturnie.

Orbitarium czynne od wtorku do piątku: aktualny repertuar na www.planetarium.torun.pl; 
w soboty: 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.00, 17.15; w niedziele: 11.45, 12.45, 13.45, 
14.45, 16.00
Bilety: grupowy szkolny 6 zł, ulgowy 7 zł;  normalny 9 zł
w weekendy i święta dla wszystkich odwiedzających bilet ulgowy

wystawa interaktywna GEODIUM
Wystawa poświęcona Ziemi jako planecie. Jej centralnym elementem jest obracający się i od-
powiednio oświetlony model kuli ziemskiej o średnicy 2,15 m. Dzięki grze świateł w łatwy 
sposób będzie można obserwować i przekonać się, dlaczego mamy cztery pory roku, a po 
dniu następuje noc. Interaktywne stanowiska poprzez samodzielne eksperymenty wyjaśnia-
ją m.in. pole magnetyczne, płyty litosferyczne i trzęsienia Ziemi, tęczę, cyklon, a także po-
wstawanie wydm, konwekcję, czy źródła energii odnawialnej. Są tu też 2 stanowiska z kolek-
cją skał i minerałów. W czterech narożnikach wystawy przygotowano plastyczne instalacje 
pokazujące, jak na przestrzeni dziejów zmieniała się nasza planeta. Odwiedzający znajdą 
tam wybuchający wulkan, będący kolebką życia ocean, monumentalny lodowiec, czy wresz-
cie makietę cywilizacji człowieka. 

Geodium czynne od wtorku do piątku: aktualny repertuar na www.planetarium.torun.pl; 
w soboty: 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.45; w niedziele: 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30
Bilety: grupowy szkolny 6 zł, ulgowy 7 zł;  normalny 9 zł
w weekendy i święta dla wszystkich odwiedzających bilet ulgowy

Uwaga! 5-9 września Planetarium nieczynne – przerwa konserwacyjna. 
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LIZARD KING TORUŃ
ul. Kopernika 3, tel. 56 621-02-34
www.lizardking-torun.pl

Maciej Maleńczuk z zespołem 
22.09. (czwartek), godz. 20.00
W dniu kalendarzowego rozpoczęcia jesieni zagości ulubieniec nie tylko lokalnej publiczności - 
Maciej Maleńczuk w ramach trasy promującej ostanie wydawnictwo „Jazz For Idiots”.
Bilety: 70 zł (miejsca siedzące)

Paluch, 29.09. (czwartek)
Premiera nowej płyty

KLUB NRD
ul. Browarna 6, tel. 785-934-718
www.facebook.com/enerdeclub

Major Lazer Party, 2.09. (piątek), godz. 21.00
Wielbiciele jamajskich rytmów, głębokich bassów, Twerku, Dancehallu oraz takich muzycznych 
ikon jak Diplo czy Dj Snake jednoczą się podczas pierwszej takiej imprezy w Toruniu. Specjalne 
pokazy tańca Twerk / Dancehall oraz konkurs dla chcących zaprezentować swoje umiejętności na 
scenie. Sety zaprezentują: Dj Infinity, Dj Taboon, Dj Dobry M 
Bilety: 10zł do 23:00, 15zł po 23:00

Master Musztarda Jam #12 Mistrzostwa Polski Bmx Flatland (Jump Box 
& Street Jam), 3.09. (sobota), godz. 12.00 – zapisy, 13.00 - eliminacje
Zawodnicy z całego kraju powalczą o tytuł Mistrza Polski w kategorii flatland. W tym dniu, cała 
ulica Browarna zostanie zamknięta i zabytkowe centrum miasta stanie się areną zmagań dla naj-
lepszych zawodników z Polski i zagranicy. Dodatkowo rozegrany zostanie konkurs skoków na 
Jump Boxie oraz Streetowa sesja na ulicznych przeszkodach. Na miejscu czekać będzie muzyka 
na żywo, rewelacyjne jedzonko i dużo atrakcji związanych z bmxowym klimatem. 

Koncert Nagrobki, 7.09. (środa), godz. 21.00
Duet Nagrobki tworzą Maciej Salamon (gitara, głos) i Adam Witkowski (perkusja, głos). Teksty 
większości piosenek traktują o przemijaniu, śmierci i odchodzeniu. Muzyka natomiast jest mie-
szanką wielu wpływów - od starego polskiego big beat’u przez gitarowy noize, zimną falę, a na-
wet wczesny black metal. Wstęp: 10 zł

Boomboxiwinyl - Benefis DJ Finger 10th Anniversary / 32. urodziny
9.09. (piątek), godz. 20.00
Kilkanaście skrzynek z winylami, goście z aż 5-ciu miast w Polsce, niepublikowane archiwal-
ne materiały wideo z 10 lat za gramofonami wyświetlane na głównej sali. Imprezę otworzymy 
premierą najnowszego mixtejpu - SHYZZLE PRES. LA VIBES VOL.1 oraz teledysku ORTODOKS, 
do którego DJ Finger dograł skrecze. Tą noc pełną celebracji podsumuje Łukasza Sowiński aka 
Soowsen, który uchwyci w obiektywie najlepsze momenty. Wstęp 10 zł

I Love My Kicks! feat. Sneakers by Distance
10.09. (sobota)
Dobierasz garderobę, żeby dobrze wyglądała z kicksami? Twoi znajomi również mają hopla na 
punkcie butów? Jeśli tak, ta impreza jest zdecydowanie dla Ciebie.
VIT. & Montana / Kraków, SKY / Prozak 2.0 / Kraków

Obscure Sphinx, 16.09. (piątek)
Epitaphs Tour 2016. Supporty: Weedpecker, Sounds Like The End Of The World. Afterparty: Dj Tor-
mięs (wstęp darmowy)

Residents NRD, 17.09. (sobota)
Kwadratura 6 pres. Piotr Bejnar, 23.09. (piątek)
Muzyka elektroniczna do kwadratu. Piotr Bejnar – człowiek-orkiestra, wokół którego powstaje cała 
masa interesujących projektów. Producent, właściciel Otake Records, performer, dj i zdecydowa-
nie jedna z najbardziej ekscentrycznych postaci polskiej sceny klubowej. Delaplaya - dj/produ-
cent/promotor, pomysłodawca i twórca płockiego Audiobaru, imprezy towarzyszącej Audioriver. 
Afterwhite - perfekcyjny mix, prawdziwa techno poezja! Wstęp: 10 zł

Festiwal NADA 5 Jaaa!
29.09. (czwartek), godz. 20.00
Po trzech latach pracy, Marek Karolczyk, Kamil Pater i Miron Grzegorkiewicz zaprezentowali 
światu płytę Remik. Jest to prawie 60 minutowa opowieść o chłopcu, który uciekając od realnego, 
ciemnego świata buduje własną, bezpieczniejszą rzeczywistość. Wyalienowany na co dzień Re-
mik, w tym stworzonym przez siebie świecie nie jest samotny ma przyjaciela i obrońcę o imieniu 
Bujillo. Razem są nietykalni. Razem przemierzają kolejne wymiary. Muzykę Jaaa! można nazwać  
transowym lotem w krainę wyobraźni. Bilety: 10 zł, 20 zł - w dniu koncertu

Ostatnie Melo Lata / LASER Terror vol. 5 pres. Timecop 1983
30.09. (piątek)
Impreza w klimacie ejstis’owym : zachód słońca, palmy, VHS’y i syntezatory. Wystąpi Timecop1983 
z Holandii, jeden z czołowych producentów muzyki synthwave na świecie. Na start zagrają gosz-
czący już wcześniej u nas Do Nothing Club (Polska) oraz neonNOX (Szwecja). 

HARD ROCK PUB PAMELA
ul. Legionów 36
www.pubpamela.pl 

Mark Olbrich Blues Eternity & Toruń Friends 
2.09. (piątek), godz. 19.00 Wstęp wolny
Premiera płyty zespołu „Toruń Rocks The Blues (Hrpp Live Sessions)”. Wernisaż wystawy malar-
stwa Eddiego Angela godz. 19. Wstęp wolny

Zdrowa Woda oraz Laurence Jones Band 
5.09. (poniedziałek), godz. 19.00 Wstęp wolny

Carvin Jones Band oraz Ben Granfelt Band 
12.09. (poniedziałek), godz. 19.00
Support : Blues Szwagiers. Wstęp wolny

Continental 
18.09. (niedziela), godz. 19.00 Wstęp wolny

Cristian Inostroza Band oraz Pat Mcmanus Band 
26.09. (poniedziałek), godz. 19.00 Wstęp wolny

KLUB DWA ŚWIATY
ul. Ducha Św. 10/12
www.facebook.com/DwaSwiatyKLUB

MANTRA Soundsystem, 2.09. (piątek)
Impreza dj w klimacie dub, reggae.

Koncert Jeru The Damaja, 10.09. (sobota)
Legenda rapu z Nowego Jorku po raz pierwszy w Toruniu.

Stand-up Toruń przedstawia, 11.09. (niedziela)
Po Prostu Stand-up - Czebańczuk, Chałupka, Kołecki

Raptopoezja, 13.09. (wtorek)
Wieczór recytacji tekstów polskich raperów
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CINEMA CITY
Czerwona Droga 1-6, tel. 56 664-64-64
Toruń Plaza, ul. Broniewskiego 90
www.cinema-city.pl

Pan Idealny, premiera: 2.09.
akcja, komedia romantyczna, USA 2015
reżyseria: Paco Cabezas, występują: Sam Rockwell, Anna Kendrick, Tim Roth
Ona nie ma ręki do gotowania i szczęścia do facetów. Kiedy wreszcie poznaje swojego Pana Ideal-
nego okazuje się, że jest płatnym mordercą. Zanim będą żyli długo i szczęśliwie muszą sprawdzić 
się w akcji - w myśl zasady żyj i pozwól umrzeć innym. Skuteczni jak Pan i Pani Smith, niedoścignie-
ni jak Bonnie i Clyde, zwariowani jak Pumpkin i Honey Bunny.

Nerve, premiera: 2.09.
thriller, USA 2016
reżyseria: Henry Joost, Ariel Schulman, wystepują: Emma Roberts, Dave Franco, Juliette Lewis   
Uczennica ostatniej klasy liceum dołącza do internetowej gry w prawdę i wyzwanie. Wkrótce odkry-
wa, że każdy jej ruch jest manipulowany przez anonimowych „obserwatorów”.

Julieta, premiera: 2.09.
dramat, Hiszpania 2016 
reżyseria: Pedro Almondovar, 
występują: Emma Suarez, Ad-
riana Ugarte, Daniel Grao 
Julita to mieszkająca w Ma-
drycie kobieta w średnim wie-
ku. Przypadkowe spotkanie 
z Beatriz, przyjaciółką córki,  
wywołuje w kobiecie powrót 
wspomnień. Julieta zaczyna je 
spisywać, doprowadzając do 
konfrontacji z przeszłością. 
Musi zmierzyć się z siłą miło-
ści do rybaka Xoana, którego 
utraciła w wyniku śmiertelne-
go wypadku.

Kamienne pięści, premiera: 9.09.
biograficzny, dramat, USA, Panama 2016
reżyseria: Jonathan Jakubowicz, występują: Edgar Ramirez, Robert De Niro, Usher Raymond
Historia życia Roberto Durana - wielokrotnego bokserskiego mistrza świata, który walczył na prze-
strzeni pięciu dekad.

Smoleńsk, premiera: 9.09.
dramat, Polska 2016
reżyseria: Antoni Krauze, występują: Lech Łotocki, Ewa Dałkowaska, Jerzy Zelnik 
Młoda dziennikarka na własną rękę prowadzi dochodzenie w sprawie katastrofy smoleńskiej.

Morgan, premiera: 9.09.
science fiction, USA 2016 
reżyseria: Luke Scott, występują: Kate Mara, Toby Jones, Anya Taylor-Joy
Thriller science-fiction opowiadający o konsultantce zarządzania ryzykiem korporacyjnym, Która 
stoi przed trudnym wyborem. Musi zdecydować bowiem o losie sztucznego bytu, stworzonego 
w warunkach laboratoryjnych. 
 

Bridget Jones 3, premiera: 16.09.
komedia romantyczna, Wielka Brytania 2016
reżyseria: Sharon Maguire, występują: Renee Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey  
Laureaci Oscara – Renée Zellweger i Colin Firth powracają w kontynuacji ikonicznej komedii o mi-
łosnych i zawodowych przygodach Bridget Jones, autorki najzabawniejszego pamiętnika w historii 
kina i literatury. Od premiery pierwszej filmowej części minęło 14 lat, Bridget to dziś zupełnie inna 

KINA
kobieta. Dobiega pięćdziesiątki, zamiast szelestu kartek w jej pamiętniku usłyszymy raczej 
odgłos stukania w klawiaturę laptopa. Tak, Bridget Jones idzie z czasem! Ok, może nie radzi 
sobie z tym doskonale, bo czas ten wpływa także na jej urodę, ale przy dobrym drinku staje się 
królową facebooków, instagramów, snapchatów i innych mediów społecznościowych.

Sługi Boże, premiera: 16.09.
kryminał, Polska 2016
reżyseria: Mariusz Gawryś, występują: Bartłomiej Topa, Julia Kijowska, Małgorzata Foremniak
Z wieży wrocławskiego kościoła rzuca się młoda Niemka. Śledztwo prowadzi doświadczony ko-
misarz Warski (Bartłomiej Topa). Ku jego niezadowoleniu do sprawy zostaje przydzielona także 
Ana Wittesch (Julia Kijowska) - niemiecka policjantka o polskich korzeniach. Warski nie wie, że 
Ana przyjechała do Wrocławia prowadzić jeszcze inne, tajne dochodzenie. Wkrótce okazuje się 
że do Wrocławia przybywa także wysłannik Watykańskiego Banku dr Kuntz. Co łączy samobój-
stwo niemieckiej studentki, tajne śledztwo Any Wittesch i przyjazd wysłannika z Watykanu?

Sekretne życie zwierzaków domowych, premiera: 23.09.
animowany, USA 2016
reżyseria: Chris Renaud, występują: Louis C.K, Erick Stonestreet, Kevin Hart   
Gdy ludzie opuszczają dom, zwierzęta prowadzą życie pełne przygód i intryg. 

Siedmiu wspaniałych, premiera: 23.09.
western, USA 2016
reżyseria: Antoine Fuqua, występują: Dezel Washington, Chris Pratt, Etan Hawke   
Siedmiu rewolwerowców łączy się, by pomóc w ochronie wioski przed uzbrojoną bandą 
złoczyńców.

Ostatnia rodzina, premiera: 30.09.
biograficzny, Polska 2016
reżyseria: Jan P. Matuszyński, występują: Andrzej Seweryn, Dawid Ogrodnik, Aleksandra 
Konieczna
Akcja filmu zaczyna się w 1977 roku, gdy Tomek Beksiński wprowadza się do swojego miesz-
kania. Jego rodzice mieszkają tuż obok, na tym samym osiedlu, przez co ich kontakty pozostają 
bardzo intensywne. Nadwrażliwa i niepokojąca osobowość Tomka powoduje, że matka – Zofia, 
wciąż martwi się o syna. W tym samym czasie Zdzisław Beksiński próbuje całkowicie poświęcić 
się sztuce. Po pierwszej nieudanej próbie samobójczej TomkaZdzisław i Zofia muszą podjąć 
walkę nie tylko o syna, ale także o przywrócenie kontroli nad swoim życiem. 

Żywioł. Deepwater Horizon, premiera: 30.09.
dramat, USA 2016
reżyseria: Peter Berg, występują: Mark Wahlberg, Kurt Russel, John Malkovich 
Wybuch morskiej platformy wiertniczej doprowadza do największego wycieku ropy w historii 
USA. 

Viva, premiera: 30.09.
dramat, Irlandia 2015
reżyseria: Paddy Breathnach, występują: Hektor Medina, Jorge Perugorria, Luis Alberto 
Garcia 
Po śmierci matki młody Jesus musi radzić sobie sam. Mieszka w biednej dzielnicy w Hawanie, 
pracuje jako fryzjer i dorabia w nocnym klubie. Zafascynowany występami drag queen marzy 
o tym, aby stanąć na scenie. Podczas pierwszego w życiu występu dostaje od publiczności nie 
tylko brawa, ale też potężny cios z pięści prosto w twarz. To jego ojciec, były bokser, który 
niespodziewanie powrócił po wielu latach z więzienia. Wprowadza się teraz do syna, narzuca 
swoje zasady i zabrania mu występować.

Argentyna, Argentyna, premiera: 30.09.
dokumentalny, muzyczny, Argentyna, Francja, Hiszpania 2015
reżyseria: Carlos Saura, występują: Pedro Aznar, Juan Falu, Gabo Ferro 
Carlos Saura ponownie zajmuje się fenomenem muzyki popularnej, a tym razem zagłębia się 
w argentyński folklor, prezentując fascynującą podróż po przeszłości, teraźniejszości i przy-
szłości tego gatunku twórczości. Spotyka najlepszych argentyńskich artystów i zespoły o nie-
zwykle bogatym repertuarze. Reżyser przedstawia niepowtarzalną wizję tej dziedziny sztuki, 
pełne magnetyzmu i oryginalności widowisko. 

(program Centrum Sztuki Filmowej w dziale Galerie – CSW, Kina Niebieski Kocyk w dziale Centra 
Kultury – Od Nowa)



ANDRZEJ ZIÓŁKOWSKI
www.copernicon.pl

Festiwal Copernicon
16-18.09. (piątek-niedziela)
Copernicon to trzydniowe wydarzenie skierowane do miłośników literatury, gier, popkultury i fan-
tastyki w najróżniejszych postaciach – coś dla siebie znajdą tutaj na pewno miłośnicy książek, 
filmów, seriali, gier zarówno wideo jak i planszowych, jednak, co najważniejsze, program impre-
zy skierowany jest nie tylko do „zaawansowanych” ale również początkujących, którzy dopiero 
zaczynają przygodę z fantastyką. Na uczestników czeka kilkanaście bloków programowych. Na 
szczególną uwagę zasługują Fantastyczne Targi Popkultury organizowane w CSW – jest to ogromna 
przestrzeń targowa na której najróżniejsze firmy i wydawnictwa prezentują swoje produkty. Wśród 
dziesiątek barwnych stoisk znaleźć będzie można książki, koszulki, kubki, przypinki i wiele wię-
cej fantastycznych gadżetów. Co najważniejsze na Targi Popkultury jak i odbywający się również 
w CSW blok gier planszowych wstęp będzie darmowy dla wszystkich zainteresowanych. 
Goście: Ilona Myszkowska, znana także jako Kobieta-Ślimak, twórczyni m.in. komiksów interne-
towych „Chata Wuja Freda” i „Barwy Biedy”, planszówki „iGranie z Gruzem”, gier komputerowych 
„Korpo Tale” i „opowieści z Nyanii”, kalendarzy „Kartki z datami do Zapisywania Rzeczy”; Paweł 
Majka, pisarz, autor nominowanego do Nagrody Zajdla opowiadania „Grewolucja”; Aneta Jadow-
ska  - pisarka, autorka cyklu o toruńskiej wiedźmie-policjantce Dorze Wilk.
Bloki programowe: blok gier elektronicznych, MTG / karcianki, Videoroom / konsolówki, blok po-
pularnonaukowy, blok RPG, blok popkultury, blok planszówkowy / Gamesroom, blok larp, blok 
konkursowy, blok literacki, blok azjatycki
Miejsce: Wydział Matematyki i informatyki, Collegium Minus, LO nr 1, MDK, CSW

TOWARZYSTWO BACHOWSKIE
www.js-bach.pl

VI Festiwal Cichej Muzyki: Bach. Preludia chorałowe
11.09. (niedziela), godz. 17.00
Repertuar: preludia chorałowe J.S. Bacha. Wykonawca: Toruński Kwintet Dęty
Toruński Kwintet Dęty powstał z inicjatywy muzyków Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. W jego 
składzie usłyszymy muzyków: Monika Nowacka-Sekuła - flet, Mateusz Kubański - obój, Ewa Zwo-
lińska - klarnet, Marek Wroniszewski - fagot, Andrzej Sekuła - waltornia. Zespół do swojego reper-
tuaru wprowadził opracowania chorałów J.S. Bacha autorstwa Mordechaja Rechtmana.
Słowo: Jakub Burzyński. Miejsce: Ratusz Staromiejski, wstęp wolny

KULTURHAUZ
ul. Poniatowskiego 5/2, tel. 517-468-708
www.kulturhauz.com

Daniel Voigt (Frankfurt), 2.09. (piątek), godz. 21.00
Tapeloops, hissy zones, dronescapetravelogue & cutup collages. Wstęp: 5 zł

Koncert: Pokusa, 3.09. (sobota), godz. 20.30
Natan Kryszk – saksofony, Tymon Bryndal – basy, Teodor Olter - perkusja. Wstęp: 5 zł

Koncert: Mia Zabelka & Micromelancolié, 9.09. (piątek), godz. 20.30 
Wstęp: 5 zł

Otwarte Wtorki w KHZ, 13, 20, 27.09. (wtorek), godz. 12.00-17.00
Przyjdź, zapytaj, zaproponuj! Zapraszamy na kawę

Piotr Dąbrowski - Medytacje dźwiękowe na perkusję solo 
23.09. (piątek), godz. 21.00 Wstęp: 5 zł

Spotkanie wokół książki „Mężczyźni z różowym trójkątem”
26.09. (poniedziałek), godz. 18.00 Wstęp wolny

Koncert: Kristen
30.09. (piątek), godz. 20.30 
Mateusz Rychlicki (perkusja, elektronika), Łukasz Rychlicki (gitara), Michał Biela (bas, wokal), 
Maciej Bączyk (syntezatory). Wstęp: 10 zł

TORUŃSKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
siedziba – Centrum Kulturalno-Kongresowe „Jordanki”
al. Solidarności 1-3, tel. 56 622-88-05
www.tos.art.pl

XX Międzynarodowy Festiwal „Nova Muzyka i Architektura”
3.09. (sobota), godz. 20.00 Finał Festiwalu: Wieczór Tenorów
Tenorzy: Mikołaj Adamczak, Oleksandr Ostrovski, Hubert Stolarski, Łukasz Załęski; Adam 
Banaszak – dyrygent, Toruńska Orkiestra Symfoniczna, gościnnie: Marcelina Beucher – 
sopran, Maria Rozynek-Banaszak – sopran
W programie: G. Dionizetti, G. Verdi, G. Puccini, J. Strauss, J. Offenbach, najpiękniejsze 
pieśni neapolitańskie, piosenki z repertuaru Jana Kiepury oraz duety
Bilety: 59/49 zł do nabycia www.tos.art.pl, kasa CKK Jordanki, tel. 56 642-43-79, na go-
dzinę przed koncertem w miejscu, gdzie będzie się on odbywał. Nieodpłatne wejściów-
ki do odbioru w kasie CKK Jordanki. W sprzedaży również karnety w trzech wariantach  
cenowych. 

Inauguracja sezonu artystycznego 2016/2017 - Szeherezada
16.09. (piątek), godz. 19.00
Piotr Paleczny (fortepian)
Mirosław Jacek Błaszczyk (dyrygent)
Toruńska Orkiestra Symfoniczna
W programie: Ludwig van Beethoven - V koncert fortepianowy Es-
-dur op. 73, Nikołaj Rimski-Korsakow – Szeherezada
Bilety: 40/30 zł oraz rodzinny (2+1) 60 zł

Muzyka filmowa
23.09. (piątek), godz. 19.00
Patrycja Gola, Janusz Szrom (wokal), Michał Ciesielski (gitara elektryczna i akustyczna), 
Maciej Sztor (dyrygent), Toruńska Orkiestra Symfoniczna
W programie: muzyka z filmów m.in. James Bond, Gladiator, Star Trek, Gwiezne Wojny, 
Man of Steel, Mission Impossible
Bilety: 69/59 zł do nabycia: www.tos.art.pl, w kasie CKK Jordanki, na godzinę przed kon-
certem

Czas Dla Nas: Co tam sadzi Pan Jeremi? Koncert z solmizacją
25.09. (niedziela), godz. 16.00, 17.00
Cykl koncertów dla dzieci. „Co tam sadzi pan Jeremi? Sadzi w polu fasolę” to słowa piosen-
ki uczącej małe dzieci solmizacji. Do re mi fa sol  – to nazwy pięciu podstawowych klocków 
muzycznych, z których ułożyć można tysiące melodii takich jak choćby  „Wlazł kotek” czy 
„Pojedziemy na łów”. Każdy potrafi je zaśpiewać, od nich często zaczyna się naukę muzy-
ki. W koncercie dźwięki te posłużą zabawie, w której usłyszymy utwory wielu znakomitych 
kompozytorów. Bilety: 40 zł rodzinny, 20 zł dorosły, 10 zł dziecko

TTOS IINNI ORGANIZATORZY
FUNDACJA TERAPII TANGIEM COTANGO
www.tangotyk.cotango.pl
www.cotango.pl.

Festiwal Tan(GO)tyk Maraton 2016
1-5.09. Do Torunia przybędzie  ponad 200 tancerzy tanga z Białorusi, Szwecji, Litwy, Stanów Zjed-
noczonych, Niemiec, Austrii,  Rosji, Włoch, Francji, Ukrainy, Czech, Irlandii, Holandii  oraz z wielu 
polskich miast. Goście będą tańczyć na milongach przez 35 godzin w sali balowej MDK. Milongi 
mają status wydarzeń zamkniętych, ale organizatorzy mogą przyjąć ograniczoną ilość nietańczą-
cych uczestników, w szczególności na przewidzianym w nocy z 3 na 4 września koncercie zespołu 
Cortina Tango, pod kierownictwem muzycznym Michała Hajduczeni. Zasady i koszty uczestnictwa 
należy uzgadniać w bezpośrednim kontakcie z organizatorem.
Imprezy otwarte:
3.09. (sobota), godz. 13.00 Tangowy flash mob
Tangueras i tangueros z różnych stron świata zatańczą dla Torunian najpiękniejsze tanga.
Miejsce: plac Teatralny
Wystawa Toruń Niewiarygodny
1-2.09. (czwartek-piątek), godz. 8.00-14.30
3.09. (sobota), godz. 11.00-13.00, 14.00-15.00 (wejście dla grupy anglojęzycznej)
5.09. (poniedziałek), godz. 8.00-14.30
To  niepowtarzalna okazja do obejrzenia oryginałów dokumentów, ksiąg, rysunków, map i plaka-
tów, prezentujących szeroko rozumiane życie kulturalne i artystyczne Torunia, od czasów średnio-
wiecza do współczesności. Wśród najcenniejszych eksponatów można będzie zobaczyć tabliczki 
woskowe znajdujące się  na krajowej liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, unikatowy Atlas 
Topograficzny z mapami i planami całego świata z poł. XVIII wieku oraz akwarelę Juliana Fałata 
z 1921  roku, uwieczniającą ideę budowy Obeliska Niepodległości w Toruniu. Ciekawostką bę-
dzie Instrukcja dla Panien z końca XVII wieku, będącą humorystycznym przejawem emancypacji 
ówczesnych kobiet w zakresie seksualności oraz zapis nutowy marsza studenckiego z 1704 roku. 
Ponadto zaprezentowane zostaną przykłady archiwaliów rodzinnych: sztambuch (pamiętnik), 
genealogia rodziny Coyen sięgająca średniowiecza oraz wstęgi i druki z napisami okolicznościo-
wymi. Na uwagę zasługiwać będą archiwalia przybliżające dawny wygląd Starego Miasta Torunia, 
w tym rysunek pierwszego Dworu Artusa oraz widok ulicy Żeglarskiej z końca XVIII w. W bliższe 
żyjącym czasy przeniosą zwiedzających wystawę plakaty i afisze, dokumentujące występy grup 
tanecznych i artystycznych, w tym miłośników tanga w dwudziestym wieku. Szczególnie intere-
sujące będą afisze operetek i rewii w Teatrze Miejskim w Toruniu, w których udział brała Helena 
Grossówna, urodzona w Toruniu sławna tancerka, aktorka teatralna i filmowa. 
Miejsce: Archiwum Państwowe, pl. Rapackiego 4

Lekcja otwarta i warsztaty tanga dla debiutantów, 24-25.09.
Miejsce: Dom Muz ul. Okólna 169 (Rudak). Zapisy e-mail: kursy@cotango.pl. Tel. 604-219-184

FUNDACJA „BORYNA”. 
CENTRUM TERAPII DŹWIĘKIEM I MUZYKĄ
ul. Mickiewicza 50/13, tel. 607-776-737 
www.borynafoundtion.com

Muzyka Świata w Miastach Orędownikach Pokoju 
Steve Kindler i Steve Schroyder – koncert, 27.09. (wtorek)
Steve Kindler (Mahavishnu Orchestra, Jan Hammer, Jeff Beck) – 9-strunowe skrzypce el, Steve 
Schroyder (Tangerine Dream) - instrumenty klawiszowe. Przedsięwzięcie, pod auspicjami Mię-
dzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju (IAPMC). Koncert dwóch wirtuozów 
world music: genialnego skrzypka Steve Kindlera i organisty Steve Shroydera. Usłyszymy nie tyl-
ko nowoczesne aranżacje utworów wielkich klasyków m.in. Chopina, Lutosławskiego, ale także 
standardy jazzowe, new age i własne kompozycje artystów. Bilety: 35 zł ulgowy, 40 zł normalny

COFFEEFEST TORUŃ

I CoffeeFest Toruń, 23-25.09. 
Festiwal kawy i kawoszy. Każdy kawowy entuzjasta będzie mógł dokształcić się słuchając wykła-
dów znanych i cenionych w kawowym świecie osobowości, nauczyć się odróżnić dobre espresso 
od tego niedoparzonego, zobaczyć jak namalować tulipana albo „pocisnąć” porządny aeropress, 
czy też wziąć udział w cuppingu i podzielić się opinią z prowadzącymi i innymi uczestnikami. Co 
odważniejsi będą mogli spróbować swoich sił w zawodach w parzeniu albo w latte art, a na na-
szym markecie zaopatrzycie się nie tylko w ziarna z całego świata ale też różnego rodzaju fikuśne 
baristyczne akcesoria. Poza tym, oczywiście – będziecie mogli testować do woli smaki i aromaty 
kawy parzonej na wszelakie sposoby przez profesjonalnych baristów.
Miejsce: CSW, afterparty - klub NRD
 

DOM LEGEND TORUŃSKICH
ul. Szeroka 35, tel. 56 621-07-14
www.domlegend.pl

Każdy przyjeżdżający do Torunia słyszał zapewne legendę o flisaku, który ocalił miasto przed pla-
gą żab, historię o przyczynie przechylenia się Krzywej Wieży, opowieść o powstaniu toruńskich 
pierników. Ale to nie wszystkie ciekawe podania związane z miastem. Dom Legend Toruńskich to 
połączenie interaktywnego muzeum i teatru. Miejsce, które pozwoli przenieść się w świat magicz-
nych opowieści o mieście i jego historii. 
Czynne codziennie w godz. 10.00-18.00. Pokazy rozpoczynają się o każdej pełnej godzinie, ostat-
ni o 17.00.
Dla odbiorców indywidualnych pokazy odbywają się, gdy zbierze się grupa min. 5-osobowa. Mak-
symalna wielkość grupy to 50 osób. 
Bilety: dla dzieci od lat 3: 9 zł, dla dorosłych: 10 zł, dla dzieci niepełnosprawnych: 5 zł, dla doro-
słych niepełnosprawnych: 8,5 zł

TORUŃSKI SERWIS TURYSTYCZNY 
ul. Bankowa 14/16/16, tel. 56 621-02-32, 660-061-352
www.turystyka.torun.pl

Weekendowe Zwiedzanie Regularne:
Toruń UNESCO (4 godziny)
3,17.09., godz. 11.15
Trasa obejmuje cały obszar wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a więc prowadzi 
przez toruński Średniowieczny Zespół Miejski, składający się z trzech historycznych jednostek 
urbanistycznych: Starego Miasta (zał. 1233 r.), Nowego Miasta (zał. 1264 r.) i terenu zamku krzy-
żackiego (poł. XIII w.). Koszt: 20 zł
Średniowieczne Stare Miasto (3 godziny)
10,24.09., godz. 11.45 
Trasa obejmuje tylko Stare Miasto, a więc jedną z trzech części średniowiecznego historycznego 
centrum Torunia wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie tą trasą nie 
obejmuje zamku krzyżackiego oraz średniowiecznego Nowego Miasta.
Koszt: 16 zł

PRZEWODNICKIE CENTRUM USŁUGOWE
ul. Fosa Staromiejska 6, tel. 56 621-04-22
www.przewodnickiecentrum.torun.pl

Piknik Rowerowy w Stadninie Koni, 11.09. (niedziela)
Cena: 25 zł (obejmuje opiekę przewodnika, przejażdżkę konną, ognisko, kiełbaskę, napoje). Zapi-
sy osobiście lub przez e-mail: pcu.torun@gmail.com

Jakubskie Przedmieście jakiego nie znacie
18.09. (niedziela), godz. 16.00
Spotkanie: Dworzec Miasto. Koszt: 5 zł/os

OŚRODEK INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
Rynek Staromiejski 25, tel. 56 621-09-30, -31
www.it.torun.pl

Spacery z przewodnikiem
do końca września, każda sobota i niedziela 
Spotkanie z przewodnikiem przy OIT. Maksymalna wielkość grupy - 35 osób; minimalna - 1 osoba. 
Przewidziany na około dwie godziny spacer rozpoczyna się na Rynku Staromiejskim. Wędrując 
ulicami Starego i Nowego Miasta zwiedzający dochodzą na Rynek Nowomiejski. Stąd wraz z prze-
wodnikiem wracają na Rynek Staromiejski północną częścią Starego Miasta i tu kończą wyciecz-
kę. Trasa pozwala poznać najważniejsze toruńskie atrakcje. Na trasie spaceru znajduje się m.in. 
gotycki Ratusz Staromiejski, monumentalne kościoły i mieszczańskie kamienice. Szlak prowadzi 
wzdłuż murów obronnych, przy zabytkowych spichlerzach i miejskich bramach. Dociera do Domu 
Kopernika, Krzywej Wieży i ruin krzyżackiej warowni.
Bilety: 8 zł, ulgowy: 6 zł (uczniowie oraz studenci do 26 lat, emeryci i renciści), dzieci do 7 lat: 
bezpłatnie. Rezerwacja: w OIT, mailem: it@it.torun.pl, tel. 56 621-09-30, -31



1.09. (czwartek)
  godz. 16.30  Bezpłatne oprowadzanie z przewodnikiem po aktualnych wystawach,  CSW
  godz. 18.00  Biały? Czarny? Czerwony? O symbolice kolorów - wernisaż,  Muzeum Et-
nograficzne
  godz. 19.00  Perły Muzyki Kameralnej – Monika Orłowska – koncert,  Dwór Artusa
   Pejzaże Europy - światła i cienie. Fotografia Stanisława Domańskiego, do 26.09.,  Filia 
nr 1 Książnicy Kopernikańskiej, ul. Jęczmienna
   Harmonijka i… - reportaż, do 17.09.,  Dom Muz, ul. Podmurna
   Festiwal Tan(GO)tyk Maraton 2016, do 5.09.,  MDK, wystawa w Archiwum Państwowym

2.09. (piątek)
  godz. 17.00  10. Triennale Małych Form Malarskich, do 2.10.,  Galeria Wozownia
  godz.18.00  Wystawa poplenerowa „Kręgi”, do 23.09.,  Galeria Dom Plastyka ZPAP
  godz. 18.00  O czym opowiadają mury kamienic? O dawnych napisach reklamowych 
w Toruniu,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 19.00  Mark Olbrich Blues Eternity & Toruń Friends,  HRP Pamela
  godz. 21.00  Daniel Voigt (Frankfurt),  Kulturhauz

3.09. (sobota)
  godz. 13.00  Tangotyk: Tangowy flash mob,  plac Teatralny 
  godz. 20.00  Finał Festiwalu Nova Muzyka i Architektura: Wieczór Tenorów, koncert TOS, 
 sala na Jordankach
  godz. 20.30  Koncert: Pokusa,  Kulturhauz 
   Narodowe czytanie „Quo Vadis”,  Teatr Baj Pomorski 

4.09. (niedziela)
  godz. 12.00  Spacer literacki po Bydgoskim Przedmieściu, także 24.09.,  CSW
  godz. 16.00  Jeśli kochać to tylko we Lwowie - spektakl, Amfiteatr,  Park Miejski 
na Bydgoskim Przedmieściu

5.09. (poniedziałek)
  godz. 15.00  Inauguracja sezonu w Klubie Seniora,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 19.00  Zdrowa Woda oraz Laurence Jones Band,  HRP Pamela

6.09. (wtorek)
  godz. 16.00  Ręce posłuszne myślom, do 30.09,  Biblioteka Pedagogiczna
  godz. 18.30  Darkness Visible – Ewelina Kołakowska – grafika i malarstwo, do 5.10.,  
Dwór Artusa

7.09. (środa)
  godz. 21.00  Koncert Nagrobki,  Klub NRD

8.09. (czwartek)
  godz. 17.00  Tu gramy w szachy,  Filia nr 6 Książnicy Kopernikańskiej, ul. Lelewela 3
  godz. 19.00  Na dużym ekranie, czyli Kino w Teatrze,  Impresaryjny Teatr Muzyczny
   Dni Tureckie, do 9.09.,  CSW

9.09. (piątek)
  godz. 12.00  Festiwal Sztuki na Bilbordach „Art Moves”, do 11.10.,  plac Rapackiego, 
citylighty na przystankach komunikacji miejskiej

  godz. 20.30  Koncert: Mia Zabelka & Micromelancolié,  Kulturhauz 

   Wystawa prac uczestników 10. Ogólnopolskich Plenerowych Spotkań Fo-
tografików, do 11.10.,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziec-
ka, Filia przy ul. Kościuszki

10.09. (sobota)
  godz. 12.00-14.00  Wyprawa w Głąb Sztuki, CSW
  godz.15.00-18.00  Startuj z nami - drzwi otwarte/warsztaty, 
 Dom Harcerza
  godz. 18.00  Miniprzegląd kina tureckiego, także 11.08.,  kino CSW
  godz. 18.00-22.00  IV Toruńska Noc Muzealna,  Muzeum Okręgowe
   Koncert Jeru The Damaja,  Klub Dwa Światy

11.09. (niedziela)
  godz. 11.00-17.00  Groch z kapustą – Żywy skansen,  Muzeum Etnogra-
ficzne
  godz. 17.00  VI Festiwal Cichej Muzyki: Bach. Preludia chorałowe,  Ratusz 
Staromiejski 

  godz. 17.00  Byście panienki, byście wiedziały! Muzyczna narada sąsiedz-
ka,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 19.00  Osiecka - Krajewski – koncert Agnieszki Grochowicz, 
 Dwór Artusa
   Stand-up Toruń przedstawia,  Klub Dwa Światy 
   Piknik Rowerowy w Stadninie Koni,  Przewodnickie Centrum Usługowe

12.09. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Dyskusyjny Klub Książki,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych 
i Niepełnosprawnych
  godz. 19.00  Carvin Jones Band oraz Ben Granfelt Band,  HRP Pamela

13.09. (wtorek)
  godz. 17.00-19.00  Strefa InteGRAcji 8,  Filia nr 1 Książnicy Kopernikań-
skiej, ul. Jęczmienna
  godz. 18.00  projekcja filmu Pedro Almodovara „Julieta” i dyskusja, 
 kino CSW
   Raptopoezja,  Klub Dwa Światy 

14.09. (środa)
  godz. 17.00  Religijność ludowa a sztuka,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 18.30  Świat i okolice – Rower góral i na Ural,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Przegląd animacji wyróżnionych podczas Festiwalu Polskiej 
Animacji O!PLA,  kino CSW
  godz. 19.00  Wernisaż wystawy Jana Zwolickiego,  Impresaryjny Teatr 
Muzyczny 

15.09. (czwartek)
  godz. 15.30  Dzień otwarty w świetlicy,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 18.00  projekcja filmu dokumentalnego „Niech inni nie marzną” 
i spotkanie,  kino CSW
  godz. 18.00  Joanna Sitko, W poszukiwaniu szczęścia,  Galeria Dom 
Plastyka ZPAP
  godz. 20.00  Elektrotropizm,  Tutu Jazz & Whisky Club

16.09. (piątek)
  godz. 12.00  Moja Przygoda w Muzeum, wystawa do 13.11., sesja popu-
larnonaukowa 16-18.09.,   Ratusz Staromiejski
  godz. 17.00  Opowieści z fotografii,  WOAK 

DZIEŃ PO DNIU 9WRZESIEŃ 2016
  godz. 18.00  Magdalena Węgrzyn: Blue Mountains Rediscovered; Tomasz Toma-
szewski: To, co trwałe, do 9.10.,  Galeria Wozownia
  godz. 18.30  Film z Bollywood – niespodzianka,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 19.00  Inauguracja sezonu artystycznego 2016/2017 TOS - Szeherezada, 
 sala na Jordankach
   Wystawa prac uczestników zajęć plastycznych w Młodzieżowym Domu Kultury 
w Rybniku, do 15.10.,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka
   Festiwal Copernicon, do 18.09.,  Wydział Matematyki i informatyki, Collegium 
Minus, LO nr 1, MDK, CSW

17.09. (sobota)
  godz. 19.00  Muzyka Pink Floyd w blasku księżyca,  sala na Jordankach 
  godz. 12.00  Filozofowanie z dziećmi,  CSW

18.09. (niedziela)
  godz. 11.00  Podgórska niedziela,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 12.00  Oprowadzanie po aktualnych wystawach,  Galeria Wozownia
  godz. 16.00  Jakubskie Przedmieście jakiego nie znacie,  Dworzec Miasto
  godz. 19.00  Continental,  HRP Pamela 

19.09. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Tu powstawała Polska,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepeł-
nosprawnych 
   Sylwetki prezesów Towarzystwa Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu, 
 Biblioteka Uniwersytecka

20.09. (wtorek)
  godz. 16.30  Zwiedzanie  Dworu Artusa
  godz. 18.00  Cykl filmowy Lost in Translation,  kino CSW
   Pejzaże kopernikańskie, do 5.02.2017,  Dom Mikołaja Kopernika

21.09. (środa)
  godz. 17.00  Dla ducha i dla ucha,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 18.30  Sztuka w Artusie – Hieronim Bosch – Dotknięty przez diabła,  Dwór 
Artusa

22.09. (czwartek)
  godz. 14.00  Wystawa twórczości plastycznej Agaty Miszewskiej,  Ośrodek Czy-
telnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
  godz. 18.00  Adam Polański - Prosto w oczy - fotografia portretowa, do 16.10., 
 Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 20.00  Maciej Maleńczuk z zespołem,  Lizard King Toruń
  godz. 20.00  Paweł Kamiński Quartet,  Tutu Jazz & Whisky Club

23.09. (piątek)
  godz. 10.00-14.00  VII turniej rycerski uczniów szkół średnich miasta Torunia 
o Przechodni Płaszcz Komtura,  Zamek Krzyżacki
  godz. 17.00  Osobliwości przyrodnicze Nowej Zelandii. Fotografie Zdzisława Pre-
isnera, do 27.11.,  Muzeum Podróżników
  godz. 18.00  Spotkanie z Filipem Springerem,  Książnica Kopernikańska,  
ul. Słowackiego 8

  godz. 19.00  Już nie zapomnisz mnie – Tomasz Stockinger – recital,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Kości wszystkich ludzi - wystawa, do 13.11.,  CSW
  godz. 19.00  Muzyka filmowa, koncert TOS,  sala na Jordankach

  godz. 21.00  Piotr Dąbrowski - Medytacje dźwiękowe na perkusję solo, 
 Kulturhauz 
   I CoffeeFest Toruń, do 25.09.,  CSW 

24.09. (sobota)
  godz. 12.00  Oku-La-La-Ry,  sala na Jordankach
  godz. 12.00  Bajki z rzutnika,  CSW
  godz. 12.00-19.00  Święto Ulicy Przedzamcze,  Zamek Krzyżacki
  godz. 16.00  spotkanie promocyjne z aktorką, godz. 19.00 spektakl Mój boski 
rozwód,  Impresaryjny Teatr Muzyczny

25.09. (niedziela)
  godz. 16.00, 17.00  Czas Dla Nas: Co tam sadzi Pan Jeremi?,  koncert TOS, sala 
na Jordankach
  godz. 16.30  T. Man „Aya, czyli miłość” - premiera,  Teatr Baj Pomorski 
  godz. 19.00  Kuba Badach - Tribute to Andrzej Zaucha. Obecny,  sala na Jor-
dankach

26.09. (poniedziałek)
  godz. 18.00  Spotkanie wokół książki „Mężczyźni z różowym trójkątem”, 
 Kulturhauz
  godz. 19.00  Cristian Inostroza Band oraz Pat Mcmanus Band,  HRP Pamela

27.09. (wtorek)
  godz. 12.00  Dzień na plus: warsztaty i wykłady dla seniorów,  CSW
  godz. 15.30  Popołudnie z planszówkami (7-13 lat),  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 18.00  Cykl filmowy Kiedy muzyka spotka się z obrazem...,  kino CSW
  godz. 19.00  Steve Kindler & Steve Schroyder – koncert,  Dwór Artusa

28.09. (środa)
  godz. 17.00  Arsenał wspomnień: O Marii Polakiewicz,  Muzeum Etnograficzne

29.09. (czwartek)
  godz.12.00  Czarno-biało-czerwona życia odsłona,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 20.00  Festiwal NADA 5 Jaaa!,  Klub NRD
   Paluch - koncert,  Lizard King Toruń

30.09. (piątek) 
  godz. 17.30  Obchody Dnia Chłopaka,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 18.00  Malarstwo Danuty Michałowskiej - Pejzaż, drzewa itp., do 22.10., 
 Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  Wojciech Solarski - Dermy milczenia, do 23.10.,  Galeria Dom Pla-
styka ZPAP 
  godz. 19.00  It’s Always Tea-Time. Międzynarodowa wystawa ilustracji,  
do 6.11.,  CSW
  godz. 20.30  Koncert: Kristen,  Kulturhauz
   …to takie proste! – otwarcie wystawy,  CN „Młyn wiedzy”



Ciekawe strony
internetowe o Toruniu:
www.torun.pl

www.facebook.com/MiastoTorun

www.torun.pl/ikar

www.facebook.com/IKARTorun

www.tak.torun.pl

www.it.torun.pl

www.kulturalnytorun.pl

www.orbitorun.pl

www.podkopcem.pl

www.spodkopca.pl

www.cowtoruniu.pl

Niezbędne adresy:
Toruńska Agenda Kulturalna  
ul. Pod Krzywą Wieżą 1, tel. 56 621-03-33

Ośrodek Informacji Turystycznej
Rynek Staromiejski 25, tel. 56 621-09-31

Punkty Informacyjne Urzędu Miasta Torunia: 
Centrum - Wały gen. Sikorskiego 8, tel. 56 611-87-77, -56 
Grudziądzka - ul. Grudziądzka 126b, tel. 56 611-85-80 
Podgórz - ul. Poznańska 52, tel. 56 658-86-70, -71, -72 
Rubinkowo - ul. Dziewulskiego 38 (pętla autobusowa),  
tel. 56 622-83-59

Wydział Kultury Urzędu Miasta Torunia
Wały gen. Sikorskiego 10, tel. 56 611-87-67

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia
ul. Fałata 39, tel. 56 611-88-20

Centrum Informacji Młodzieży MDK  
ul. Przedzamcze 11/15, tel. 56 654-04-58


