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Repertuar

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

Spotkanie z Adamem Michnikiem, 1.12. (czwartek), godz. 18.00
Organizator: Komitet Obrony Demokracji

Zespół Pieśni i Tańca Śląsk – Koncert Galowy,2.12. (piątek), godz. 19.00
Organizator: Agencja Artistic 

Glenn Miller Orchestra, 3.12. (sobota), godz. 19.00
Zespół okrzyknięty najpopularniejszą big-bandową grupą na świecie. Zasłynął ze wspólnych występów 
z m.in. Frankiem Sinatrą, Johnnym Desmondem czy Erikiem Delaneyem. Grupa przewodzona przez Wila 
Saldena zaprezentuje publiczności swoje najnowsze show: It’s Glenn Miller Time. W nowym programie 
scena zamienia się w kolebkę muzyki lat 30. i 40. – okresu, w którym powstał swing.Organizator: Ma-
kroconcert. Bilety: www.makroconcert.pl, www.ebilet.pl, www.eventim.pl oraz empik.

Spektakl „Lekko nie będzie”, 5.12. (poniedziałek), godz. 19.00 
Sztuka autorstwa Jean-Claude Islerta to zabawna francuska komedia o miłości, pozorach, szukaniu 
szczęścia na przekór konwenansom, tolerancji dla własnych wybryków i hipokryzji w ocenianiu in-
nych. Występują: Dominika Ostałowska, Tomasz Sapryk, Kacper Kuszewski, Julia Rosnowska, Kata-
rzyna Grabowska / Zofia Zborowska. Organizator: Impart. Bilety: 119, 99, 79 zł

LuxFest 2016, 6.12. (wtorek), godz. 16.00
Wykonawcy: Voo Voo, Luxtorpeda, Jafia, Fuzz, Arka Noego + Rodzinna Strefa Sztuki LuxArt, która od-
bywać się będzie niezależnie od koncertów i skierowana jest dla najmłodszych. Na dzieci czeka moc 
atrakcji i warsztatów przygotowanych przez Młyn Wiedzy. W godz. 10.30-12.30 strefa zaprasza gru-
py zorganizowane. Dla osób indywidualnych strefa LuxArt dostępna będzie w dwóch turach: 13.00-
14.00 i 14.15-15.15. Organizatorzy: Miasto Toruń, CKK Jordanki, TOS. Wejściówki już niedostępne

Moscow City Ballet - Jezioro Łabędzie, 7.12. (środa), godz. 16.30, 20.00
Grupa założona przez wybitnego choreografa Victora Smirnova-Golovanova. Zespół tancerzy kla-
sycznych, cieszący się uznaniem na całym świecie zabierze widzów do krainy baśni i piękna. Olśnie-
wające kostiumy, imponująca choreografia, magia świateł i urzekająca scenografia. Godna podziwu 
wyrazistość ruchów tancerzy w połączeniu z fantastyczną choreografią, pokazują nam jak bardzo 
Rosjanie kochają balet. Czarujące walce, dumne rytmy poloneza, ognisty taniec hiszpański i pełen 
temperamentu czardasz wprowadzają w niezwykły nastrój. Organizator: Makroconcert. Bilety do-
stępne na www.makroconcert.pl, www.eventim.pl, www.ebilet.pl oraz w salonach Empik.

Opera Night Group: od Disneya do klasyki, 11.12. (niedziela), godz. 18.00
Organizator: Opera Night Group

Narodowy Teatr Opery i Baletu z Odessy - Dziadek do orzechów
12.12. (poniedziałek), godz. 19.00
Dwugodzinne przedstawienie baletowe, należące do kanonu światowej klasyki baletu. Wspaniałe 
kostiumy, dekoracje i choreografia Mariusa Petipy, Lwa Iwanowa, Aleksandra Gorsky, zasłużone-
go artysty Rosji Wasilija Vainonena i Kawalera Orderu Diagilewa Anatolija Yemelyanova. Podróż 
w przedświątecznym nastroju do krainy baśni i niesamowitych snów, wzbogacona o ponadczasową 
muzykę, a przez wszystkim perfekcyjny taniec klasyczny. Organizator: Impart. Bilety: 125, 105, 85 zł

Serce dla nadziei – koncert charytatywny, 14.12 (środa), godz. 17.00
Organizator: Zespół Szkół nr 10 

An evening of burlesque, 16.12. (piątek), godz. 19.00 Organizator: Makroconcert

Walce wiedeńskie, 17.12. (sobota), godz. 19.00 Organizator: Agencja Artistic

Piwnica pod Baranami: Kolędy i pastorałki dla miasta i świata
20.12. (wtorek), godz. 19.00 Organizator: Grupa Seraf Art & Marketing

(koncerty Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w dziale TOS, Impresaryjnego Teatru Muzycznego w dzia-
le Teatry, inne w dziale Inni organizatorzy)

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

Gwiezdne przygody Mikołaja z Torunia – spektakl

CENTRA KULTURY
6.12. (wtorek), godz. 11.00 i 18.30
Dwór Artusa wspólnie z Teatrem Magiczny Obraz zaprasza na familijny spektakl, który dzięki 
innowacyjnej oprawie wizualnej zabierze nas w świat wielkiego Mikołaja Kopernika. Widzowie 
będą mogli śledzić niezwykłe przygody młodego astronoma, poznając toruńskie legendy i hi-
storie. Dowiedzą się także, na czym polegała kopernikańska rewolucja. Scenografię stanowią 
wizualizacje i animacje 3D. Muzykę skomponował Steve Nash. Wstęp wolny. Wejściówki dla 
osób indywidualnych do odbioru w kasie Dworu Artusa od 1.12. od godz. 12.00. Grupy zor-
ganizowane proszone są o kontakt tel. 56 655-49-39 wew. 30. Dla dzieci w wieku 8-12 lat. 

Sztuka w Artusie – Boże Narodzenie w sztuce
7.12. (środa), godz. 18.30
Motyw narodzin Chrystusa to jeden z najpopularniejszych tematów nowożytnej ikonografii. Pod-
czas wykładu poznamy nie tylko najwybitniejsze dzieła związane z tematyką bożonarodzeniową, 
ale także zlustrujemy mniej znane motywy ikonograficzne, ich genezę i przesłanie. Wstęp wolny

Zwiedzanie Dworu Artusa, 13.12. (wtorek), godz. 16.30
Raz w miesiącu, pod okiem przewodnika, wszyscy chętni mogą obejrzeć niedostępne na co 
dzień zakamarki budynku, posłuchać historii, opowieści i legend związanych z Dworem Artu-
sa. Oprowadzanie odbędzie się, gdy zbierze się grupa minimum 5 osób. Bilety: 4 zł ulgowy, 
6 zł normalny

Czwartek z filozofią: Wyprawa w świat wartości
Ryszard Wiśniewski – wykład, 15.12. (czwartek), godz. 18.30
Czy możliwy jest uniwersalny system wartości, niwelujący różnice kulturowe? Na jakie proble-
my filozofia natrafia w definiowaniu, uzasadnieniu i systematyzowaniu wartości? Na te i innne 

pytania postara się odpowiedzieć w trakcie wykładu prof. Ryszard Wiśniewski. Wstęp wolny

Dni Ciechowskiego 
•  16.12. (piątek), godz. 19.00 Fonetyka - Ciechowski

Zespół Fonetyka od początku swojego istnienia stawia na melodyjne granie wypełnione 
poetyckimi tekstami. Ostatnią płytę poświęcili najwybitniejszemu poecie polskiego rocka: 
Grzegorzowi Ciechowskiemu. Zespół zdecydował się wybrać i opracować teksty, do których 
lider Republiki nie skomponował muzyki, tworząc tym samym swoisty nowy album tego wy-
bitnego twórcy. Bilety: 20 zł ulgowy, 30 zł normalny

•  17.12. (sobota), godz. 12.00-17.00 8. Toruńska Giełda Winylowa
Będzie to szczególna edycja, poświęcono ją bowiem wielkiemu artyście związanemu z Toru-
niem – Grzegorzowi Ciechowskiemu. Można liczyć, że na stoiskach pojawi się niejedna płyta 
Obywatela G.C. i Republiki. Wstęp wolny

Filmowe poniedziałki,
• 5.12. (poniedziałek) godz. 16.00 i 19.00

Dramat sportowy opowiadający historię młodego chłopaka, który rzuca świetnie zapowia-
dającą się karierę i, ryzykując przyszłość, stawia na realizację marzeń. Pragnie, tak jak jego 
zmarły ojciec, zostać cenionym sportowcem. Przewodnikiem na jego nowej drodze staje się 
przyjaciel i zarazem największy rywal ojca.

• 12.12. (poniedziałek) godz. 16:00 i 19:00
Komedia, która stała się klasykiem jeśli chodzi o produkcje świąteczne. To kilka historii, któ-
re tylko pozornie nie mają ze sobą nic wspólnego. Ich bohaterowie doświadczają romantycz-
nych, zabawnych, czasem słodko-gorzkich sytuacji. Ostatecznie okazuje się, że bez względu 
na to czy jesteśmy premierem Wielkiej Brytanii, gwiazdorem rocka, ojcem czy pracownikiem 
biurowym, w życiu szukamy miłości. 

Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki do odbioru na pół godziny przed 
seansem. Jednej osobie przysługują 2 wejściówki. Brak możliwości rezerwacji wejściówek.

Galeria Artus

Aktywizacja bezrobotnych na terenach niezamieszkałych, do 2.12.
Wystawa Gosi Mitręgi i Zbyszka Filipiaka. W swoich pracach artyści zastanawiają się nad eg-
zystencjalnym pytaniem: Do czego służy człowiek? Czy wszystko czego się od nas oczekuje 
ostatecznie to ciało? Może tylko do tego jesteśmy nie-potrzebni?

Na Ścieżkach Natury wernisaż wystawy pokonkursowej 
2.12. (piątek) godz. 18.00, do 30.12.
Otwarcie wystawy pokonkursowej Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej 
„Sztuka Natury” 2016. Także i tym razem możemy się spodziewać niezwykłych kadrów pre-
zentujących przyrodę w jej najbardziej niesamowitym wydaniu. 
Na wystawy wstęp wolny 

Toruński Festiwal Książki
1.12. (czwartek)
• godz. 10.00 Andrzej Marek Grabowski – spotkanie, Książnica Kopernikańska, Filia nr 7, ul. 

Okólna 169
Na pewno go znacie. Tak, tak, tak, to Pan Tik Tak! Do Torunia nie przyjedzie sam. Przywiezie 
ze sobą Kulfona i Żabę Monikę! Razem zaśpiewamy najbardziej znane piosenki pana Gra-



bowskiego. Potem gość opowie o pracy w telewizji. I o tym, jak się pisze książki dla dzieci 
- jego dwie powieści, „Zenek i mrówki” oraz „Wojna na Pięknym Brzegu”, zostały wpisane na 
Złotą Listę Książek Fundacji ABC XXI Cała Polska czyta dzieciom.

• godz. 17.00 Michał Fedorowicz – autor bloga „Kulturą w płot” – spotkanie, CSW
Blog „Kulturą w płot” to Najlepszy Blog Roku 2014 oraz Najlepszy Blog w kategorii literackie 
i kulturalne 2014. Jego autor opowie o doświadczeniach związanych z prowadzeniem bloga  
o tematyce kulturalnej oraz dyskusji na temat obecności literatury i kultury w przestrzeni inter-
netowej. Spotkanie poprowadzi Aleksandra Szwagrzyk-Dalasińska i Jakub Osiński.

• godz. 17.00 Torba Borba czyli torby do czytania – warsztaty tworzenia komiksów, Dom Muz, 
ul. Poznańska 52
• godz. 17.00 Warsztaty literackie dla seniorów, Dom Muz, ul. Okólna 169
 obowiązują zapisy: tel. 56 654 84 56

• godz. 19.00 Tomasz Sekielski – spotkanie, Dwór Artusa
Tomasza Sekielskiego znamy przede wszystkim jako dziennikarza i reportera telewizyjnego. Pod-
czas spotkania opowie nie tylko o swoim dziennikarskim kunszcie, ale przede wszystkim o naj-
nowszej książce „Zapach suszy”, która otwiera trylogię „Susza”. Prowadzenie Tomasz Pasiut. 

2.12. (piątek)
• godz. 11.00 Agnieszka Frączek – spotkanie, Książnica Kopernikańska, Filia nr 6, ul. Lelewela 3

Językoznawca, germanistka i leksykograf; z pasją bada trzystuletnie słowniki polskie i niemiec-
kie. W książkach dla dzieci (a napisała ich już kilkanaście) popularyzuje wiedzę o współczesnej 
polszczyźnie. godz. 11.00 Warsztaty poezji dadaistycznej dla młodszej młodzieży, CSW

• godz. 17.00 Kazimierz Brakoniecki – spotkanie, Dwór Artusa
Poeta, eseista, krytyk literacki, animator kultury. W 2016 roku został uhonorowany nagrodą Miast 
Partnerskich Getyngi i Torunia im. Samuela Bogumiła Lindego. Spotkanie będzie poświęcone m.in. 
ostatniemu tomowi poezji „Amor fati”, który autor uważa za kwintesencję swojej biografii.

• godz. 19.00 Ex Digitals – Przegląd Polskiego Exlibrisu Cyfrowego – wystawa, CSW
Przegląd ekslibrisów poszukuje prac wykonanych najnowszymi technikami graficznymi. 
Współcześnie jest nią technologia cyfrowa. Jury Ex Digitalis Salon 2015 wyróżniło czterech 
artystów (Marcina Bochenka, Ewy Chorążak, Tomasza Hankusa, Grzegorza Izdebskiego), któ-
rych prace będą włączone do zbiorów kolekcji CSW i pokazane na wystawie 

• godz. 20.00 Steńczyk/Osiecka – Moja kokaina – koncert, Dwór Artusa
Na zakończenie XXX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O liść konwalii” im. Zbignie-
wa Herberta wystąpi Tomasz Steńczyk z zespołem. Wykonają oni utwory z albumu „Steńczyk/
Osiecka – Moja kokaina”, na którym dobrze znane nam piosenki Agnieszki Osieckiej zyskały 
nieco rockowego klimatu, a miejscami nawet jazzowego. Koncert poprzedzi wręczenie nagród.

• godz. 21.00 Turniej Jednego Wiersza i spotkania z toruńskimi poetami, Koniec Świata, ul. Pod
murna 4
Z jednej strony będzie to spotkanie z poetami mieszkającymi i tworzącymi w Toruniu, takimi 
jak: Tomasz Dalasiński, Michał Pranke, Szymon Szwarc, Paweł Tański. Z drugiej zaś strony, 
przybierze charakter konkursu. Każdy chętny będzie mógł bowiem wystartować w Turnieju 
Jednego Wiersza. Jest on szansą dla wszystkich poetów, którzy nie będą się bali zaprezento-
wać jednego utworu przed wymagającym jury. Nagrodą jest 500 zł.

3.12. (sobota)
• godz. 10.00 Jak powstaje książka – warsztaty dla dzieci, CSW Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl
• godz. 10.00 Kryminalna Gra Miejska, Stare Miasto

Gra miejska jest zabawą o detektywistycznym charakterze. Uczestnicy wcielają się w nieza-
leżnego detektywa, wolnego strzelca, poszukującego złodzieja. Na trasie gry zapoznają się 
z poszlakami i metodą dedukcji, starają się rozwiązać zagadkę, która pozwoli im poznać toż-
samość sprawcy. Zapisy: dreszczyk2016@wp.pl

• godz. 12.00 Barbara Gawryluk – spotkanie, Książnica Kopernikańska, Filia nr 12, ul. Fałata 35
Tłumaczka ze szwedzkiego i dziennikarka radiowa; w Radiu Kraków prowadzi autorski pro-
gram o literaturze dla dzieci. Sama też dla nich pisze i robi to z sukcesem. Na przykład książka 
„Dżok. Legenda o psiej wierności” została wpisana na Złotą Listę Fundacji ABC, a „Zuzanka 
z pistacjowego domu” otrzymała Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego.

• godz. 15.00 Pomaluj swój teatr – warsztaty literacko-teatralne, Dwór Artusa
Aktor Jacek Pietruski oraz wydawnictwo Graffiti bc proponują dzieciom zabawę w teatr: wspól-
ne tworzenie scenografii, wycinanie lalek-bohaterów dramatu, czytanie scenariusza i efekt 
końcowy – spektakl z muzyką przy zgaszonych światłach jak w teatrze. Warsztaty dla dzieci 
w wieku 5-9 lat. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie Dworu Artusa od 27.11.

• godz. 17.00 Bahar znaczy Wiosna – interaktywne opowiadanie z podkładem muzycznym na 
żywo, Muzeum Etnograficzne Dla rodzin z dziećmi od 7 lat

• godz. 18.00 Prezentacja kwartalnika „Inter-” – spotkanie z autorami, Dwór Artusa
Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania nowego numeru toruńskiego kwartalnika, które-
go tematem jest nuda. Będzie również możliwość rozmowy z Marcinem Marchwickim, poetą, 
który zadebiutował w tym roku książkowo w Bibliotece „Inter-”. Prowadzenie: Jakub Osiński.

• godz. 19.00 Małżeństwo z rozsądku – Tropy wiodą na manowce – koncert, Dom Muz, ul. Pod
murna 1 Bilety: 25 zł ulgowy, 30 zł normalny

4.12. (niedziela) 
• godz. 12.00 Marcin Brykczyński – spotkanie, Książnica Kopernikańska, Filia nr 11, ul. Żwirki i 

Wigury 39-41
Pisarz i tłumacz książek nie tylko dla dzieci. Ekwilibrysta językowy, mistrz słowa. Przez kilka-
naście lat pracował jako copywriter. Zajmował się też (rymowaną) publicystyką. Autor licznych 
wierszy i opowiadań dla najmłodszych: „Jak się nie bać ortografii?”, „Czarno na białym i biało 

na czarnym”, „Ni pies, ni wydra”, „Skąd się biorą dzieci?”, „Co się kryje w sercu na dnie?”. Laureat 
wielu nagród.

• godz. 19.00 Literatura po toruńsku – panel z toruńskimi autorami, Dwór Artusa
Miasto Toruń od zawsze związane było z literaturą. Tutaj spacerował Witkacy, tworzył Przybyszewski, 
studiował Zbigniew Herbert. Dziś też Gród Kopernika stanowi inspiracje, miejsce akcji, a czasem na-
wet staje się głównym bohaterem książek i opowiadań. Wspólnie z toruńskimi literatami przyjrzymy 
się temu fenomenowi. W panelu wezmą udział: Aneta Jadowska, Piotr Głuchowski, Robert Małecki, 
Karina Bonowicz, Marcel Woźniak i Przemysław Semczuk. Całość moderować będzie Grzegorz Giedrys.

5.12. (poniedziałek) 
• godz. 18.00 TFK Aneks: Piękne Kontra Brzydkie, Beata Chomątowska – spotkanie, CSW

Oprócz koncertu 3.12. w Domu Muz, na wszystkie wydarzenia wstęp wolny

AKADEMICKIE CENTRUM KULTURY I SZTUKI „OD NOWA”
ul. Gagarina 37a, tel. 56 611-22-66, www.odnowa.umk.pl

Klub Od Nowa
Koncert z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS: Pustki
2.12. (piątek), godz. 19.30
Zespół powstał w 1999 r. Grupa wydała sześć albumów studyjnych. Najnowszy „Safari” ukazał się 
w 2014 r. Bilety: 30 zł, 40 zł w dniu koncertu

Slam Poetycki, 5.12. (poniedziałek), godz. 20.00 Wstęp wolny

Jazz Club: 3_o, 7.12. (środa), godz. 20.00
Skład: Michał Hajduczenia – kontrabas, skrzypce, Mateusz Szwankowski – klarnet, Gość Specjalny.
Brzmienia tego zespołu odnoszą się m.in. do modernistycznej muzyki klasycznej, etnicznej i jaz-
zowej. Chętnie stosowanym przez muzyków środkiem jest aleatoryzm, natomiast nadrzędnym bu-
dulcem w działaniu jest barwa dźwięku. Podczas koncertów wykorzystywane są fragmenty dzieł 
wielkich twórców literatury i poezji światowej, takich jak W. Goethe, A. Mickiewicz, J. Słowacki, S. 
Lem, W. Shakespeare, F. Dostojewski a nawet egzotyczni poeci rodem z Japonii, Chin i Korei Północ-
nej. Bilety: 5 zł studenci, 10 zł pozostałe osoby

Taco Hemingway - koncert, 8.12. (czwartek), godz. 20.00
Koncert w ramach trasy promującej debiutancki album „Marmur”. Muzycznie zadebiutował rapo-
wymi nagraniami w języku angielskim, jednak uznanie przyniosła mu twórczość po polsku. Opubli-
kowana pod koniec 2014 roku koncepcyjna, fabularna epka „Trójkąt Warszawski”, skupiła na nim 
zainteresowanie publiczności, krytyków i środowiska. Koncert wyprzedany

Pidżama Porno - koncert, 9.12. (piątek), godz. 20.00
Zespół punkrockowy, który powstał w 1987 r. z inicjatywy Krzysztofa Grabowskiego- wokalisty, po-
ety oraz Andrzeja Kozakiewicza –gitarzysty. Po kilkukrotnym zawieszaniu działalności ponownie od 
2015 r. możemy oglądać ich na scenie muzycznej. Bilety: 55 zł, 65 zł w dniu koncertu

KATAR Teatralny 2016, 11.12. (niedziela), godz. 11.00
Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu, które mają charakter konkursu. Mogą 
w nich wziąć udział indywidualni twórcy-amatorzy oraz amatorskie zespoły teatralne prezentują-
ce wszelkie formy teatralne, a także oryginalne przedsięwzięcia artystyczne łączące teatr z innymi 
dziedzinami sztuki. Wstęp wolny

Artclub: prezentacja Weroniki Marszelewskiej 
12.12. (poniedziałek), godz. 20.00
Tytuł: „Pismo wewnątrz obrazu – o tym, jak grafika artystyczna wchłonęła słowo”. Weronika Mar-
szelewska – ur. 1990 r. w Toruniu. Studiowała grafikę na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Tworzy 
małe formy graficzne w technikach wypukłodruku, takich jak linoryt, drzeworyt. Zajmuje się również 
monotypią oraz malarstwem akrylowym i olejnym. Obecnie wykładowca i doktorantka na Wydziale 
Sztuk Pięknych UMK. Wstęp wolny 

Koncertowa fala: Rosez, 13.12. (wtorek), godz. 20.00
Rozes to brodnicki zespół grający od kwietnia 2011 roku. Muzyka to mikstura z melodii, przestrzen-
nych dźwięków gitar i energetycznej sekcji, wzbogacona o osobiste teksty. Zespół ma na koncie 
zwycięstwo w zeszłorocznej edycji toruńskiego KATAR-u oraz występy przed Comą, Dżemem, Kobra-
nocką, Big Cycem i kilkoma innymi zespołami z czołówki polskiej sceny. Wstęp wolny

Stand-up w Od Nowie: Wiolka Walaszczyk i Jacek Stramik
14.12. (środa), godz. 20.00
W grudniu przyjedzie do nas dwoje komików, co żadnych tematów się nie boją. Z największego 
hardkoru wydobędą humor, a jak zapuszczają się w tematy milusie, to tłumy w błogość wprowadza-
ją. Oboje z nowymi, świeżutkimi programami. Wiolka Walaszczyk przybywa z programem zatytuło-
wanym „Odnowa”. Jacek Stramik bardziej enigmatycznie, swoje dzieło nazwał „Arbuz i kobieta”. 
Bilety: 20 zł zapisani na fb, 25 zł pozostali

Koncert Specjalny Pamięci Grzegorza Ciechowskiego
17.12. (sobota), godz. 20.00
Od 2002 roku, co roku w grudniu w klubie Od Nowa - tu gdzie rodziła się Republika - ma miejsce 



szczególne wydarzenie. Rok w rok najlepsi polscy artyści, a w większości przyjaciele Grzegorza 
Ciechowskiego, udowadniają, że wciąż o nim pamiętają wykonując swoje wersje utworów jego 
autorstwa. Podczas 15. edycji koncertu na scenie pojawią się artyści, którzy zagrają i zaśpiewają 
swoje wersje utworów Grzegorza Ciechowskiego i Republiki. Wręczona też zostanie Nagroda Arty-
styczna Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego zespołowi The Dumplings.
Bilety: 70 zł, 80 zł w dniu koncertu

4. Urodziny Grupy Teraz – spektakl improwizowany
18.12. (niedziela), godz. 19.00
Spektakl improwizowany. Gromadka kończy cztery lata. Będą goście, dziwactwa, rzeczy stare 
i nowe. Bilety: 10 zł studenci, 15 zł pozostałe osoby

Wieczór Podróżnika, 21.12. (środa), godz. 20.00
Amerykańska szkoła okiem polskiej licealistki - spotkanie z Sandrą Latarską. Sandra swoją przy-
godę z USA zaczęła po drugiej klasie liceum, kiedy postanowiła szkołę średnią ukończyć w Sta-
nach Zjednoczonych. Podczas tego wyjazdu mieszkała u typowej amerykańskiej rodziny i chodziła 
do ekologicznej amerykańskiej szkoły. Po ukończeniu szkoły i powrocie do Polski, Sandra po roku 
postanowiła wrócić do Ameryki, aby pracować na obozie dla dzieci jako fotograf. Obecnie jest 
studentką kierunku: Film i Sztuki Audiowizualne na jednej z warszawskich uczelni. Prócz przepięk-
nych zdjęć i ciekawych opowieści o swojej przygodzie z USA, Sandra opowie nam o możliwościach 
wyjazdu, jakie oferuje studentom Camp Leaders. Wstęp wolny

Sylwester 2016/2017, 31.12. (sobota), godz. 20.00 
Bilety: 60 zł (stolik, lampka szampana, przekąski)

Galeria 011

Grafika Olgi Głuchowskiej, do 11.12.
Olga Głuchowska, urodzona w 1991 roku w Kielcach. Studentka grafiki na Wydziale Sztuk Pięk-
nych w Toruniu; kształcąca się w pracowni wklęsłodruku. Prace reprezentują dwie odrębne dzie-
dziny. Pierwszą część stanowią dzieła wykonane w technice wklęsłodruku. Punktem wyjścia do 
ich powstania była sztuka średniowiecza i renesansu. Druga część to cykl ilustracji do książki 
„Zoologia fantastyczna” Jana Gondowicza.

Wystawa plakatów towarzysząca Koncertowi Specjalnemu Pamięci 
Grzegorza Ciechowskiego, 17.12.-10.01.2017
Wystawa podsumowująca piętnastoletnią historię koncertu.

Galeria Dworzec Zachodni

Brodnicki Park Krajobrazowy – Wystawa poplenerowa 
3.12. (sobota), godz. 11.00, do 10.01.2017
Wystawa w ramach IX Międzynarodowego Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Sztuka Na-
tury”. Wystawa ta jest plonem pleneru fotograficznego, który odbył się na terenie Brodnickiego 
Parku Krajobrazowego. Autorzy prac: Adamska Edyta, Adamski Adam, Cieszyńska Liliana, Dziugieł 
Ireneusz, Jeleński Jarosław, Olkiewicz Piotr, Sarnowski Dariusz, Szumigaj Piotr, Tamborek Piotr, 
Wojciech Wójcik, Zwolińska Anna. Inne imprezy festiwalu w dziale Inni organizatorzy

Galerie czynne: poniedziałek – piątek w godz. 10.00-17.00, w dniu wernisażu: 19.00-22.00
Wstęp wolny

Kino Niebieski Kocyk

Ja, Daniel Blake, reż. Ken Loach, Francja/ Wielka Brytania 2016
5.12. (poniedziałek), godz. 19.00 
Zabawne, poruszające i chwytające za serce najnowsze dzieło Kena Loacha, jednego z najważniej-
szych reżyserów europejskiego kina. Niesamowicie wzruszająca i pełna humoru historia dojrzałe-
go mężczyzny, który decyduje się pomóc samotnej matce z dwójką dzieci stanąć na nogi. Jednak 
gdy sam zacznie starać się o rentę, trafi w tryby bezdusznej, biurokratycznej machiny niczym z po-
wieści Franza Kafki. Pomimo obojętności urzędników i kolejnych wyzwań, jakim muszą sprostać 
w codziennym życiu, Daniel i Katie na nowo odnajdą radość życia i głęboką przyjaźń.

Różowy gang, reż. Kim Longinotto, Wielka Brytania 2010
6.12. (wtorek), godz. 19.00
„Kiedy mężczyzna źle postępuje, zbij go” – taką między innymi radę mogą usłyszeć podopieczne 
od Sampat Pal Devi, przywódczyni gangu Gulami, czyli tytułowego Różowego Gangu. W tym filmie 
oglądamy Sampat Pal w otoczeniu tłumu gapiów wkraczającą w sam środek rodzinnych dramatów, 
narzucającą swoje mediacje wprost na ulicach i podwórkach indyjskiego Uttar Pradesz. Sampat, 
nazywająca samą siebie mesjaszem kobiet, jest święcie przekonana, że to najlepsze remedium 
dla dziewczyn – ofiar przemocy i kastowej nierówności. Wstęp wolny

Jestem mordercą, reż. Maciej Pieprzyca, Polska 2016
12.12. (poniedziałek), godz. 19.00 
Najnowszy film Macieja Pieprzycy, reżysera obsypanego nagrodami filmu „Chce się żyć”, przed-
stawia nam opowieść o słynnym seryjnym mordercy z okresu PRL-u – „Wampirze”. W równej mie-
rze jednak historia skupia się na Januszu Jasińskim – funkcjonariuszu MO, któremu podrzucono 
śledztwo w sprawie Wampira.

Plac zabaw, reż. Bartosz M. Kowalski, Polska 2016
13.12. (wtorek), godz. 19:00
Film, nad którym opiekę artystyczną sprawował Wojciech Smarzowski, zaskakuje niemal reporter-
ską dokładnością portretowania przekroju klasowego dzieci. Każde z nich pochodzi z innego śro-
dowiska, ale jednoczy ich bunt i erupcja hormonów wieku młodzieńczego. Cichy dramat staje się 
jeszcze bardziej wymowny, gdy okazuje się, że film inspirowany był prawdziwymi wydarzeniami.

Wszystkie nieprzespane noce, reż. Michał Marczak, Polska/Wielka 
Brytania, 2016, 19.12. (poniedziałek), godz. 19.00
Portret współczesnych polskich dwudziestolatków, mający szansę stać się manifestem niespo-
kojnego pokolenia urodzonych po 1989 roku. Na dwa lata warszawskie ulice, kluby, kawiarnie 
i mieszkania stały się naturalnym planem zdjęciowym, na którym powstała jedna z najbardziej 
intymnych i prawdziwych opowieści o młodych ludziach w historii polskiego kina.

Bilety: 10 zł studenci, 12 zł pozostałe osoby

Aula UMK, ul. Gagarina 11

XV Uniwersytecki Koncert Charytatywny – Tomasz Lipiński z zespołem, 
10.12. (sobota), godz. 18.00
Polski muzyk rockowy, wokalista, autor tekstów, kompozytor i gitarzysta, jeden z najlepszych 
polskich „songwriterów”. Jest założycielem zespołu Tilt, należącego do najważniejszych polskich 
zespołów rockowych. Dochód z koncertu będzie przeznaczony na rehabilitację i leczenie p. Mar-
ty Szwonder, studentki Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych, absolwentki dwóch 
kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Filologiczny i dwóch studiów podyplomowych. 
Bilety: 50 zł, studenci 30 zł 

Stare Dobre Małżeństwo, 14.12. (środa), godz. 18.00
Zespół niezmiennie złożony z wyśmienitych muzyków towarzyszących założycielowi oraz liderowi 
SDM Krzysztofowi Myszkowskiemu, śpiewającemu swoje kultowe piosenki – od najstarszych (np. 
Blues o 4 nad ranem, Jak, Komunia, Bieszczadzkie Anioły) po najnowsze, które już uznano za hity 
(Topielica czy Ogień zapłonie w nas). Soczyste i aromatyczne brzmienie formacji zapewnia nie-
banalny zestaw instrumentów wykorzystywanych podczas recitali: gitary 6 i 12 strunowe, dobro, 
instrumenty klawiszowe, cajon, kontrabas oraz harmonijka ustna.

Koncert Sylwestrowy – Trzech Polskich Tenorów
31.12. (sobota), godz. 20.00
Występują: Dariusz Stachura – Teatr Wielki w Łodzi, Adam Zdunikowski – Teatr Wielki Warszawa, 
Adam Sobierajski – Opera Krakowska. Gospodarz Gali: Andrzej Kubacki – artysta operetkowy. 
Tercet artystów, który jest polską odpowiedzią na trio: Plácido Domingo, Luciano Pavarotti i José 
Carreras. Z wielkim powodzeniem występują zarówno na estradach polskich, jak i zagranicznych.

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

Wystawy:

O obrotach, Rzeka, przeŻYCIE, przeBUDOWA!, Idee, Na zdrowie, …To 
takie proste!

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.)

Możliwość zwiedzania wystaw z przewodnikiem. W ramach jednej tury mogą być oprowadzone 
4 grupy po max. 15 osób. Bilet na zwiedzanie z przewodnikiem: normalny 20 zł, ulgowy 15 zł. 



Tury zwiedzania od wtorku do piątku: godz. 9.00-12.00 i 12.00-15.00. W soboty i niedziele nie ma 
tur zwiedzania.
Uwaga! 24-26.12. CNMW nieczynne, 31.12. otwarte w godz. 11.00-14.00

Warsztaty dla szkół:
Dzieciaki kontra zębowe robaki, wtorki, godz. 9.00 i 11.00
gr. wiekowa: 1-3,4-6 SP
Łut szczęścia w korcu maku, środy, godz. 9.00 i 11.00
gr. wiekowa: 4-6 SP, gimnazjum
ABC o witaminie C, czwartki, godz. 9.00 i 11.00
gr. wiekowa: 1-3, 4-6 SP
Matematyk na tropie, piątki, godz. 9.00 i 11.00
gr. wiekowa: 4-6 SP, gimnazjum

Zajęcia dla przedszkolaków:
wtorki-środy-czwartki, godz. 9.00-11.00
Przez godzinę dzieci uczestniczą w warsztatach, a pozostały czas jest przeznaczony na zwiedzanie 
wystaw CNMW z opiekunem. Temat warsztatów prosimy ustalić z Michałem Matuszakiem – tel. 56 
690-49-90 wew. 512; e-mail: m.matuszak@centrumnowoczesnosci.org.pl.
Mali architekci- szlakiem zabytków z Torunia
Dla dzieci w wieku 5-6 lat.
Wyprawa do zoo
Dla dzieci w wieku 4-6 lat 
piątki, godz. 9.00-11.00 Lisek i przyjaciele

Zajęcia w pracowni biologicznej
wtorki, środy i czwartki, godz. 9.00-10.00.
Klasy 4-6 szkoły podstawowej i gimnazjum. 60 min. 
piątki, godz. 9.00-11.00
gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. 120 min
Tematyka zajęć na stronie www

Zajęcia w pracowni fizycznej
wtorki, środy i czwartki, godz. 9.00-10.00 Klasy 4-6 szkoły podstawowej oraz gimnazjum. 60 min
piątki, godz. 9.00-11.00 gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. 120 min
Tematyka zajęć na stronie www

Zajęcia w pracowni multimedialnej:
Fotograficzne potyczki 
3.12. godz. 14.30-17.00 (10-12 lat)
10.12. godz. 11.00-13.30 (7-9 lat)
17.12. godz. 15.30-18.00 (13-15 lat)
Uczestnicy poznawać będą tajniki wiedzy fotograficznej opartej głównie na zasadach kompozycji. 
Dzieci fotografować będą przy pomocy trybów Auto i P, sukcesywnie poznając wybrane aspekty tech-
niczne związane z obsługą aparatu. Każde spotkanie warsztatowe jest związane z zamkniętym za-
gadnieniem fotograficznym i ma charakter teoretyczno-praktyczny. Jednak techniczne aspekty będą 
poruszane i rozwijane na zasadzie kontynuacji na kolejnych zajęciach. Będą też zadania domowe. 
Dlatego wskazany, choć niekonieczny, jest udział w kompletnym cyklu. Mile widziany własny sprzęt. 
Studio filmowe
3.12. godz. 11.00-13.30 (10-12 lat), 17.12. godz. 11.00-13.30 (13-15 lat)
Na zajęciach wykorzystamy oprogramowanie Pinnacle Studio Ultimate 19, wraz z wszystkimi jego 
funkcjami, do przygotowania własnego, profesjonalnego materiału wideo, gotowego do publikacji 
w serwisie YouTube.
Bilet: 40 zł

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

Mikołajki z nauką i zabawą, 10.12. (sobota), godz. 11.00-13.00
Spotkanie z Zamkowym Mikołajem, który jak co roku przygotował specjalnie dla dzieci wiele niespo-
dzianek na ruinach zamku. O godz. 11.00 na dziedzińcu zamkowym Mikołaj z bohaterami gwiezd-
nych wojen – Legion 501 - Szturmowiec i Gwardzista przywita i poprowadzi na bajkowe zwiedzanie 
zamku, Firma Edukacyjna Galileusz przygotowała warsztaty Mikołajki z Nauką i Zabawą, komtur 
zamkowy przeprowadzi turniej łuczniczy. Na zakończenie zapraszamy na wspólne pieczenie kiełba-
sy przy ognisku. Wstęp: rodzice z dziećmi do 12 lat bezpłatnie

K

CINEMA CITY
Czerwona Droga 1-6, tel. 56 664-64-64
Toruń Plaza, ul. Broniewskiego 90
www.cinema-city.pl

Kubo i dwie struny, premiera: 2.12. animowany, USA 2016
reż. Travis Knight, występują: Charlize Theron, Art Parkinson, Ralph Fiennes
Po wizycie ducha z przeszłości chłopiec o imieniu Kubo wyrusza w niebezpieczną po-
dróż, by odnaleźć legendarną zbroję. 

Lion. Droga do domu, premiera: 2.12. dramat, Australia 2016
reż. Garth Davis, wystepują: Dev Patel, Rooney Mara, David Wenham, 
Pięcioletni chłopiec gubi się na ulicach Kalkuty. 25 lat później wyrusza na poszukiwa-
nie utraconego domu i rodziny.

Underworld: Wojny krwi, premiera: 2.12. akcja, USA 2016
reż. Cory Goodman, występują: Kate Backinsale, Theo James, Charles Dance
Michael odzyskuje wspomnienia i stara się odnaleźć Selene oraz ich córkę.

Sally, premiera: 2.12. biograficzny, USA 2016
reż. Clint Eastwood, występują: Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney
Historia Chesleya „Sully’ego” Sullenbergera, pilota który wylądował uszkodzonym 
samolotem pasażerskim na rzece Hudson.

Firmowa Gwiazdka, premiera: 9.12. komedia, USA 2016
reż. Josh Gordon, występują: Jason Bateman, Olivia Munn, T.J Meller
Firmowa impreza gwiazdkowa zwana popularnie „śledzikiem” to nieodłączna część miej-
skiego rytuału bożonarodzeniowego. Nierzadko dzieją się tam rzeczy, na których widok 
święty Mikołaj posiwiałby do reszty. Niejeden po takiej imprezie obudził się w miejscu 
przypominającym stajenkę, niejedna po 9 miesiącach próbowała sobie przypomnieć jak 
doszło do tego „niepokalanego poczęcia”. Zobaczcie co się stanie, gdy niezapowiedziana 
firmowa impreza świąteczna wymknie się spod kontroli, śledzik pójdzie na dno, klękające 
bydlęta przemówią ludzkim głosem, a pracownicy pewnej szanowanej firmy tak przegną 
choinkę, że igły będą sobie wyjmować z różnych części ciała, aż do Wielkanocy. 

Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie, premiera: 16.12.
przygodowy, USA 2016
reż. Gareth Edwards, występują: Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn 
Historia grupy rebeliantów zjednoczonych w śmiałej misji polegającej na kradzieży 
planów imperialnej Gwiazdy Śmierci

Zakwakani, premiera: 16.12. animacja Chiny, USA, Rosja 2016
reż. Viktor Lakisov, występują: Michael Gross, Rombie Daymond, Jesse Corti 
Dawno, dawno temu, gdy drób cieszył się wolnością, a jaja nie kojarzyły się z jajecz-
nicą… na pewnej odległej wyspie doszło do wydarzeń, które na zawsze odmieniły los 
kaczego rodu. Kaczy mędrzec o magicznych mocach przewodził tam swemu kochają-
cemu spokój stadu i nic nie zapowiadało kłopotów. Nadszedł jednak dzień, gdy Zła 
Czarodziejka (gorsza od ptasiej grypy) pragnąca za wszelką cenę zachować wieczną 
młodość, postanowiła porwać mędrca, by wykorzystać jego niezwykłe zdolności.

Pasażerowie, premiera: 23.12. przygodowy, USA 2016
reż. Morten Tyldum, występują: Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen
Po wybudzeniu się z hibernacji Jim i Aurora próbują przetrwać podróż do innej ga-
laktyki.  

Siedem minut po północy, premiera: 23.12.
dramat, Hiszpania,USA 2016
reż. J.A Bayona, występują: Felicity Jones, Lewis MacDougall, Sigourney Weaver
Chłopiec prosi drzewnego potwora o pomoc w uleczeniu chorej matki. 

Królowa Śniegu 3: Ogień i lód, premiera: 23.12. 
animowany,  Rosja 2016, reż. Aleksey Tsitsilin
Chociaż Królowa Śniegu i samozwańczy Król Śniegu zostali pokonani, Kai i Gerda nie 
mają powodów do radości. Dziewczynka pragnie odnaleźć ukochanych rodziców, po-
rwanych przez Północny Wiatr. Wspólnie z przyjaciółmi wyrusza na kraniec świata, 
w pełną niebezpieczeństw wyprawę ratunkową.

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

KINA



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

Galeria Muz:
Izabela Kowalska-Wieczorek - ilustracje, grafika, rysunek satyryczny, 
do 31.12.
Znana ilustratorka książek dla dzieci. W latach 1975-80 studiowała na wydziale Malarstwa, Gra-
fiki i Rzeźby w PWSSP /ASP/we Wrocławiu. Jest laureatką konkursów krajowych i międzynaro-
dowych. Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę warsztatową i wydawniczą (ilustracja i plakat). Od 
wielu lat ilustruje książki dla dzieci, a od 2013 zajmuje się również rysunkiem satyrycznym. Od 
1993 współpracuje z warszawską Fundacją Dzieciom - Zdążyć z Pomocą. Wystawa prezentuje 
bogaty dorobek autorki w dziedzinie ilustracji, grafiki oraz rysunku satyrycznego.

Fotogaleria:

Krzysztof Wesołowski – Fotografia portretowa
1.12. (czwartek), godz. 18.00, do 31.12.
Wystawa „Linia życia” to dotykanie codzienności w jej ludzkiej odsłonie. Portretowanie ulicy, 
może podglądanie? Poznawanie by zrozumieć i utrwalić autentycznie, czyli zatrzymać. Czerpanie 
z codzienności zwykłej i niezwykłej jednocześnie. Koncentracja na historii, którą naznaczone są 
intensywnie ludzkie twarze. Krzysztof Wesołowski ur. 1975 r. z wykształcenia pedagog. Na co 
dzień pracuje jako asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (wcześniej praco-
wał jako asystent osoby bezdomnej). Fotografią zajmuje się od zawsze. Będąc w szkole średniej 
zatrzymywał w obiektywie piękno rodzinnej Warmii. Aktualnie w jego kręgu zainteresowań po-
zostaje człowiek i to, co go otacza. W swoich pracach opowiada historie zwykłych-niezwykłych 
ludzi.

Na wystawy wstęp wolny

Imprezy:
Małżeństwo Z Rozsądku – Tropy wiodą na manowce
3.12. (sobota), godz. 19.00
Utwory z najnowszej płyty. Większość piosenek traktuje o miłości, ale już nie tej młodzieńczej, 
naiwnej, pierwszej, lecz nieco dojrzalszej, nieraz pełnej rozczarowań i bólu, acz zawsze prawdzi-
wej. W warstwie literackiej Grupa czerpie zarówno z klasyki literatury współczesnej, śpiewając 
wiersze Leopolda Staffa, Bolesława Leśmiana jak i z twórczości młodych poetów - Mirosława 
Ostrycharza, Arkadiusza Kobusa, a ostatnio Wiesławy Kwinto-Koczan. W ramach XXII Toruńskie-
go Festiwalu Książki. Wstęp: 25/30 zł

Wieczór rękodzieła – świąteczne ozdoby, 7.12. (środa), godz. 17.00
Zapraszamy zarówno wielbicieli szydełkowania, jak i tych, którzy dopiero stawiają swoje pierw-
sze kroki w tej sztuce. Tym razem wspólnie rozpoczniemy przygotowania do świąt. Wstęp: 5 zł

Podróże z muzami – dyskusyjny Klub podróżnika
8.12. (czwartek), godz. 18.00
Jurek Arsoba – przez cieśninę La Pérouse’a. Rosja – Japonia relacje między sąsiadami okiem foto-
grafa. Jakich kontrastów należy się spodziewać pomiędzy tymi krajami, narodami, które oddziela 
od siebie na pozór tylko cieśnina La Pérouse’a, nazwana imieniem francuskiego podróżnika i od-
krywcy, zjedzonego przez tubylców na Wyspach Santa Cruz pod koniec XVIII w... Współorganiza-
tor: Fundacja Verda. Wstęp wolny

L.A. Trio – Koncert Jazzowej Akademii Kultury
15.12. (czwartek), godz. 19.00
Jazzowe aranżacje polskiej muzyki dwudziestolecia międzywojennego. Wstęp: 25/30 zł

Mówią ulice - spektakl, 16.12. (piątek), godz. 18.00
Pokaz spektaklu podsumowującego projekt „Mówią ulice”. Projekt stawia sobie za główny cel 
rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej wśród młodych ludzi w Toruniu poprzez prze-
łamywanie stereotypowego myślenia o osobie bezdomnej, ale i o teatrze. Współorganizator: 
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Tartak. Wstęp wolny

Dom o Zielonych Progach, 17.12. (sobota), godz. 19.00
Dom o Zielonych Progach niektórzy wymieniają dziś jednym tchem z nazwami takich klasyków 
piosenki zwanej poetycką lub turystyczną jak Wolna Grupa Bukowina czy Stare Dobre Małżeń-

stwo. Na pewno są ich następcami i kontynuatorami, choć zdążyli wypracować swoją własną, nie-
powtarzalną drogę. Bilety 35 zł na www.biletyna.pl

Warsztaty ciszy
Jak radzilibyśmy sobie w świecie, którego doświadczać dane nam by było z pomocą wszystkich 
zmysłów, oprócz wzroku? Eksperymentalne warsztaty, w czasie których obudzimy nasze zmysły.
Prowadzący: Anton Czuprow, Elżbieta Chrulska. Współorganizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Kul-
turalnych Tartak. Zajęcia dla grup zorganizowanych. Informacje i zapisy: podmurna@dommuz.pl

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

Galeria na Podgórzu:
Aleksandry Bartkowiak-Mil - Zielono mi – refleksje na tematy pejzażu
7.12. (środa), godz. 18.30, do 09.01.
Wystawa jest kontynuacją dyplomu „Poza słowami-opowieści intymne”. W cyklu tym poprzez ma-
lowanie pejzaży artystka odkrywała swój wewnętrzny świat emocji. Tym razem w projekt włączy-
ła osoby trzecie. Przeprowadziła rozmowy z osobami z różnych środowisk na tematy związane 
z naturą, z pejzażem (do cyklu dołączone są ich wypowiedzi). Aleksandra Bartkowiak-Mil urodziła 
się w 1989 roku w Bydgoszczy. Od 2002 do 2009 roku uczęszczała do Państwowej Ogólnokształ-
cącej Szkoły Sztuk Pięknych im. Leona Wyczółkowskiego. W klasie przedmaturalnej wyjechała na 
10-miesięczne stypendium do Uruguaiany w Brazylii. Studiowała malarstwo na Wydziale Sztuk 
Pięknych UMK. Dyplom z wyróżnieniem. W sztuce najbardziej interesuje ją pejzaż i abstrakcja. 
W swojej pracy najczęściej posługuje się  malarstwem olejnym, akrylowym i akwarelowym.

Imprezy:
Torba-borba, czyli torba do czytania, 1.12. (czwartek), godz. 17.00
Warsztaty tworzenia komiksów na torbach płóciennych. Zostanie wyjaśnione, co to jest komiks oraz 
jak się go tworzy. Poznamy twórczość Papcio Chmiela, Janusza Christa, Eduardo Risso czy Roya 
Lichtensteina. Każdy z uczestników na płóciennych torbach wykona specjalnymi pisakami do tkanin 
oryginalny komiks do wymyślonej historii z wątkiem detektywistycznym. Prowadzenie: Piotr Floria-
nowicz i Agnieszka Dąbrowska. Wiek: od 5 lat. Impreza Toruńskiego Festiwalu Książki. Wstęp wolny 

Mikołajkowy poranek teatralny dla dzieci, 3.12. (sobota), godz. 11.00
Bajka Zimowa w wykonaniu teatru Frajda. Czy bałwanom wolno kochać? Według bałwankowej tra-
dycji miłość to niebezpieczeństwo. Gorące serce może roztopić bałwanka. Jednak pewnemu Śnież-
kowi cieplej się robi na myśl o pięknej Śniegulince. Po bajce warsztaty bałwankowe. Wstęp: 8 zł 

Rodzinne warsztaty ceramiczne, 3 i 17.12. (sobota), godz. 11.00
Na warsztaty zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. Będziemy mieli okazję zapoznać się z tajnikami 
warsztatu oraz przyjrzeć się całemu procesowi powstawania ceramiki. Na pierwszych zajęciach lepimy, na 
kolejnych za dwa tygodnie szkliwimy i możemy ulepić nowe. Prowadzenie: Gabrysia Kutyba. Wstęp: 15 zł

Kartka świąteczna z patronem Podgórza - św. Mikołajem w tle
5.12. (poniedziałek), godz. 11.00
Uczestnicy spotkania zapoznają się z fragmentami historii herbu Podgórza oraz wykonają kartki 
w różnych technikach plastycznych. Dla grup zorganizowanych – zapisy tel. 56 664-49-12. Pod-
czas spotkania, dzieci poznają także zwyczaje świąteczne z różnych regionów Polski. Prowadząca 
warsztaty : Joanna Łagan. Współorganizator: Filia nr 4 Książnicy Kopernikańskiej. Wstęp: 2 zł

Podróże małe i duże – Turcja kraj Świętego Mikołaja
10.12. (sobota), godz. 11.00
Podróżnicze Mikołajki. Obejrzymy zdjęcia z Turcji przygotowane przez studentów z programu Erazmus 
i nauczymy się kilku słów ze słownika świętego Mikołaja. W trakcie warsztatów przygotujemy niespo-
dziankę dla specjalnego gościa, który przybędzie, aby rozdać nam drobne upominki. Wstęp wolny

Rodzinne tworzenie ozdób świątecznych i nietypowych zawieszek 
choinkowych, 12.12. (poniedziałek), godz. 17.45
Zapraszamy wszystkich od lat 5 do 100 na warsztaty plastyczne. Uczestnicy wykonają ozdoby, 
a także nietypowe zawieszki na choinkę. Prowadzenie: Joanna Łagan. Wstęp: 5 zł 

Brzuchonogi w nogi – spotkanie z książką dla dzieci i rodziców 
17.12. (sobota), godz. 11.00
Gościem będzie pisarka oraz ilustratorka książek dla dzieci i dorosłych - Izabela Niewiadomska- La-
biak. Autorka zaprezentuje swoją najnowszą książkę z bajkami i rymowanymi historiami „Brzucho-
nogi w nogi”. Pisarka jest również muzykologiem i poprowadzi warsztaty plastyczne. Wstęp wolny

Piernikowe ozdoby na choinkę, 19.12. (poniedziałek), godz. 17.00
Warsztaty dla małych i dużych, podczas których zrobimy ciasto na pierniki, wykroimy swoje własne 
formy i wypieczemy pierniczki, które zawisną na naszych choinkach. Wstęp: 5 zł 

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

Warsztaty literacko-plastyczne dla seniorów



1.12. (czwartek), godz. 17.00
Uczestnicy zapoznają się z cytatami autorstwa wielkich pisarzy, a następnie wybiorą swoje ulubione, 
by w oparciu o nie stworzyć niepowtarzalne notesy w technice scrapbookingu – ozdabiania różnych 
przedmiotów za pomocą specjalnych papierów, stempli, postarzających tuszy, wykrawanych wzorów 
czy pereł w płynie. W ramach Toruńskiego Festiwalu Książki. Zapisy: 56 654-84-56. Wstęp wolny

Świąteczna Manufaktura – kartki bożonarodzeniowe
5.12. (poniedziałek), godz. 17.30
Uczestnicy wykonają kartki bożonarodzeniowe w technice scrapbookingu. Najpierw jednak nauczą 
się podstaw tej techniki. Zapisy: 56 654-84-56. Wstęp: 10 zł

„Tu gwiazdka, tutaj anioły. Tu świeczka, tu ptak wesoły...” 
13.12. (wtorek), godz. 15.30
Warsztaty dla dzieci (7-13 lat), na których ]wykonają dekoracje bożonarodzeniowe oraz zawieszki na 
choinkę. We współpracy ze świetlicą środowiskową działającą przy Domu Muz. Wstęp wolny

Świąteczna Manufaktura – słomiane ozdoby, 14.12. (środa), godz. 17.45
Rodzinne warsztaty tworzenia tradycyjnych ozdób na choinkę ze słomy i bibuły. Wykonamy m.in. 
choinkowe łańcuchy oraz „pająki” . Najmłodsi będą mogli stworzyć również prostsze ozdoby z pa-
pieru. Zapisy: 56 654-84-56. Wstęp: 10 zł

Popołudnie z planszówkami, 20.12. (wtorek), godz. 15.30
Dwie godziny grania w gry planszowe, karciane i zręcznościowe dla dzieci. W programie gra w Catan, 
Tik Tak Bum, Jungle Speed, Śpiące Królewny, Dobble, Wsiąść do pociągu i wiele innych. Na zakoń-
czenie przewidziany jest poczęstunek. Wstęp wolny

Teatr i biżuteria – warsztaty dla szkół (na zapisy)
Dwuczęściowe warsztaty dla grup zorganizowanych. Podczas części teatralnej będziemy bawić się 
światem wyobraźni, ruchu i plastyki. Będziemy też eksperymentować ze światłem i cieniem. Pod-
czas części manualnej przy użyciu, koralików, metalowych elementów oraz linki jubilerskiej wyko-
namy drobne elementy biżuterii.  Zapisy: 56 654-84-56. Wstęp wolny

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

Spektakl „Gładkie czoła” Teatru P.I.G. z o.o, 2.12. (piątek), godz. 18.30
Reżyseria Hanna Sieradzińska. Bilety: 3 zł 

Recital Jakuba Więckowskiego „Life’s for the living”
3.12. (sobota), godz. 17.00
Młody i utalentowany wokalista oraz gitarzysta z grupy wokalnej eRZEtWu zaprezentuje piosenki 
artystów takich jak Passengers, Johny Cash i Lee DeWyza. Zaplanowano duet z Dorotą Błędowską 
z zespołu. Wstęp wolny

Koncert charytatywny „Gramy dla Mikołaja”, 4.12. (niedz.), godz. 16.00
Fundacja Światło oraz MDK zapraszają na koncert charytatywny, którego dochód zostanie przekazany 
dla Mikołaja, najmłodszego podopiecznego fundacji będącego w śpiączce. Wystąpią: Katarzyna Gucaj-
tis, Sylwia Kwasiborska, Zespół Nadziei Maleńka Orkiestra-Jacka Beszczyńskiego oraz Anna Magalska. 

Giełda Szlachetnych Drobiazgów, 10.12. (sobota), godz. 15.00-19.00
W ramach akcji Szlachetna Paczka. Do 9.12. czekamy na twój podarunek. Przynieś do Centrum In-
formacji Młodzieży to, czego już nie potrzebujesz: książki, gry, płyty, biżuterię, rękodzieło, ozdoby 
i inne drobnostki. Podarunki sprzedamy podczas Giełdy, a pieniądze przeznaczymy na Szlachetną 
Paczkę. W trakcie giełdy o godz. 17.00 odbędzie się Koncert Mikołajkowy. Wstęp wolny

Koncert Mikołajkowy, 10.12. (sobota), godz. 17.00
Pokaz taneczno-wokalny trzech zespołów z Młodzieżowego Domu Kultury. Corta Jaca - zespół tańca 
towarzyskiego, Korporacja Taneczna Baby Jagi oraz Wesołe Nutki - zespół wokalno-taneczny. Kon-
cert  ma wprowadzić słuchaczy w klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 

Finał Miejskiego konkursu na Witraż Bożonarodzeniowy
15.12. (czwartek), godz. 12.00, do 11.01.2017
Wernisaż i wystawa. Organizatorami konkursu są: Zespół Szkół nr 14 w Toruniu oraz MDK

Koncert kolęd w wykonaniu zespołów z MDK
20.12. (wtorek), godz. 18.00
Kolędy i pastorałki w oryginalnych aranżacjach wykonają: Grupa ZET, dziecięce grupy wokalne: 
Psotki i Śmieszki, Wesołe Nutki, Iskierki oraz soliści zespołów: eRZetWu , Let’s  sing, Poza rytmem, 
Pauza. Wykonawcom towarzyszyć będą muzycy z zespołu Senter Peace. Życzenia w imieniu MDK 
złożą wychowankowie teatru DRAO. Wstęp wolny

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

Świąteczna akcja „Wrzuć pluszaka dla dzieciaka”, cały grudzień 
OPP Dom Harcerza w godz. 8.00-20.00, Piernikowe Miasteczko w godz. 12.00-18.00
Zbiórka prezentów  dla dzieciaków z Piernikowego Miasteczka.  Zbierane są (niekoniecznie nowe 
ale w dobrym stanie) maskotki, zabawki, gry edukacyjne, książki, artykuły szkolne oraz słodycze itp.

Architektura w mieście, grudzień-styczeń, w godz. 9.00-20.00
Wystawa szkiców z wakacyjnego i wrześniowego pleneru na terenie starego miasta uczestników 
zajęć plastycznych Danuty Ciechanowskiej. Wstęp wolny 

Otwarty Turniej Szachowy z cyklu Grand Prix Torunia w Szachach 
Szybkich na rok 2017, 3.12. (sobota), godz. 10.00-14.00 Wstęp wolny 

Drużynowe Mistrzostwa Regionu w Szachach
4.12. (niedziela), godz. 10.00-14.00 Wstęp wolny 

Niedziela z Ogniskiem, 4.12. (niedziela), godz. 11.00-13.00
Rodzinne warsztaty malarskie „Worek Mikołaja”, gdzie powstaną wyjątkowe, ręcznie robione torby 
prezentowe. Zapraszamy dzieci od lat 5 wraz z rodzicami. Zapisy: 56 622-39-50. Opłata: 5 zł

Świąteczne zajęcia Grupy Baletowej Puenta
12.12. (poniedziałek), godz. 16.00 i 17.30
Wstęp wolny dla uczestniczek zajęć baletowych. Aula V LO, ul. Sienkiewicza 34

Całapolska czyta - spektakl Teatru Foremka z OPP Dom Harcerza
14.12. (środa), godz. 18.00 Wstęp wolny

Kiermasz bożonarodzeniowy, 13.12. (wtorek), godz. 16.00-18.00 
Wstęp wolny  

Świątecznie – Tanecznie
16.12. (piątek), godz. 16.00 5-7 lat, 17.12. (sob.), godz. 11.00 6-7 lat
Koncert uczestników zajęć taneczno-plastycznych, jako podsumowanie I semestru zajęć  dla 
dzieci w formie tanecznej niespodzianki. Wstęp wolny 

Wigilia dla dzieci starówki, 17.12. (sobota), godz. 14.00
Podsumowanie akcji „Wrzuć Pluszaka dla Dzieciaka” oraz spotkanie wigilijne dla uczestników 
zajęć w Piernikowym Miasteczku. Wstęp wolny 

Jest taki dzień, 20.12. (wtorek), godz. 18.00
Świąteczny musical Zespołu Mały Broadway pod kierunkiem M. Cysewskiej. Wstęp wolny

Koncert kolęd – Magiczny Czas Świąt, 21.12. (środa), godz. 17.00
Występy maluszków rytmicznych oraz uczestników zajęć instrumentalno-wokalnych Agnieszki 
Świtoniak. Wstęp wolny

Świątecznie tanecznie
19.12. (poniedziałek), godz. 17.00 Aula V LO
20-22.12. (wtorek-czwartek), godz. i 16.30 i 18.00 OPP Dom Harcerza 
Wigilijne spotkania i pokazy taneczne dla rodziców i dzieci Zespołu Hulaj-Noga. Wstęp wolny

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

W Pierwszym Rzędzie: Księga Cudowności 
5.12. (poniedziałek), godz. 17.00
Spotkanie filmoznawcze: fotografia inscenizowana, sesje scenograficzne. Gościem spotkania 
będzie Magdalena Franczuk – fotografka, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, 
Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Wstęp wolny

Uwolnij wspomnienia, 6.12. (wtorek), godz. 14.00
Zakończenie projektu realizowanego w ramach programu Patriotyzm Jutra
Miejsce: Dom Muz, ul. Podmurna. Wstęp wolny.

Warsztaty Jak twórczo i z pomysłem animować grupy seniorów 
10-11.12.
Zajęcia prowadzi Alicja Usowicz, cena: 80 zł, informacje dot. zgłoszeń na www

KATAR Teatr, 11.12. (niedziela), godz. 10.00
Teatr. Przegląd finałowy XXV Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu
Spektakle konkursowe: Bum Bum Cyk (Toruń): Calineczka, Teatr Talia (Chrostkowo): Mewa, 
Inowrocławski Teatr Otwarty: W oparach absurdu fioletowej krowy, Teatr P.I.G. z o.o. (Toruń): 
Gładkie czoła, Patrycja Rygielska (Rypin): Nie znasz mnie, Teatr Postscriptum (Bydgoszcz): Gra 
w człowieka. Impreza towarzysząca: Mieczysław Giedrojć: Nos, według Mikołaja Gogola
Miejsce: Od Nowa. Wstęp wolny

Wybitne postacie z historii fotografii, 14.12. (środa), godz. 17.00
Zdzisław Beksiński jako fotograf i jako malarz wykład Stanisława Jasińskiego z cyklu Historia 
fotografii. Wstęp wolny



godziny otwarcia:
wtorek-niedziela, w godz. 10.00-16.00 (ostatni pokaz godz. 15.00). 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, bie-
siady piernikowe 

Wystawa czasowa:

Pierniki Elizy, opłatki i „ciasto życia”. O piernikach norymberskich 
do 28.05.2017

godziny otwarcia:poniedziałek-piątek: godz. 10.00-16.00

Muzeum Podróżników, ul. Franciszkańska 9 i 11
Pasja podróżowania 

Wystawa czasowa:

Na czworakach. Fotografie Jerzego Kryszaka 
2.12. (piątek), godz. 17.00, do 22.01.2017 
W ramach IX Międzynarodowego Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Sztuka Natury”.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-16.00, 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:
Mikołajki w Muzeum, 6.12. (wtorek)
Piernikowy Przepisownik, 6.12. (wtorek)
Premiera piernikowego wydawnictwa z przepisami. Będzie to pierwszy z cyklu „Przepisowni-
ków”. Próbowaliśmy odtworzyć przepisy na pierniki, by tym samym reaktywować dawne smaki. 
Książka wzbogacona jest także pomysły na dekoracje pierników oraz wykorzystanie wypieków 
do tworzenia piernikowych konstrukcji.

IX Świąteczna aukcja charytatywna, 10.12. (sobota), godz. 12.00
Obiektem aukcji będą dziecięce prace plastyczne wyróżnione podczas XXXVIII Międzynarodowe-
go Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”. Cena wywoławcza 
prac rozpoczyna a się już od 5 zł. Miejsce: Ratusz Staromiejski

Boże Narodzenie Piernikiem Pachnące, 20-31.12.

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) 
Salonik Prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej 
Park Etnograficzny w Kaszczorku

Wystawy czasowe:

Biały? Czarny? Czerwony? O symbolice kolorów
Życie z rzeką. Wodniacy znad Wisły i Drwęcy – Park w Kaszczorku
Ekspozycja dostępna dla zgłoszonych grup (min. 10 osób), wtorek-niedziela, godz. 9.00-16.00. 
Zapisy: 56 622-80-91 w. 27.

godziny otwarcia: wtorek-piątek: godz. 9.00-16.00, sobota, niedziela: godz. 10.00-16.00
Uwaga! 24-25.12., 31.12., 1.01.2017 r. Muzeum nieczynne, 26.12. czynne w godz. 11.00-15.00
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 

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:

550. rocznica zawarcia II Pokoju Toruńskiego, do 22.01. 
Stanisław Borysowski – malarstwo i grafika
1.12. (czwartek), godz. 17.00, do 26.02.2017
Wystawa w ramach cyklu prezentacji wybitnych osobowości artystycznych Torunia i regionu. 
W roku 2016 przypada 110. rocznica urodzin, a w 2018 roku 30. rocznica śmierci Borysowskiego. 
Te dwie daty są doskonałą okazją do przypomnienia twórczości malarza i grafika, który, wraz 
z Tymonem Niesiołowskim i Bronisławem Jamonttem, zaliczany jest do najwybitniejszych arty-
stów działających w Toruniu w XX w. Stanisław Borysowski był współzałożycielem Wydziału Sztuk 
Pięknych UMK i jednym z głównych filarów środowiska artystycznego miasta. 

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: 10.00-16.00, bilety: normalny 11 zł, ulgowy 7 zł

Wieża Ratuszowa
Ratusz Staromiejski w Toruniu – arcydzieło architektury europejskiej
czynna codziennie w godz. 10.00-18.00, bilety: normalny 11 zł, ulgowy 7 zł

Kamienica pod Gwiazdą, Rynek Staromiejski 35
Świat Orientu

Wystawa czasowa:

Herbata i sake – dwa napoje Japonii, do 12.02.2017

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: 10.00-16.00,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 nowo-
żytnych
Rekonstrukcja fragmentu Sali Kopernikańskiej z Narodowego Muzeum Polskiego w Rapperswilu
Makieta Torunia z czasów Mikołaja Kopernika

Wystawa czasowa:

Pejzaże kopernikańskie, do 5.02.2017

godziny otwarcia:, wtorek-niedziela: godz. 10.00-16.00
Bilety: 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 



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
Jarmark żywności ekologicznej, 3.12. (sobota), godz. 10.00-14.00 
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN.

Bahar znaczy wiosna, 3.12. (sobota), godz. 17.00 
Toruński Festiwal Książki. Interaktywne opowiadanie z podkładem muzycznym na żywo. Opowieść 
na podstawie książki Agnieszki Aysen Kaim to epicka podróż między kulturą polską a turecką przy-
gotowana przez autorkę – opowiadaczkę z grupy Studnia O oraz instrumentalistkę Martę Maślan-
kę. Bohaterami historii są młoda kaligrafka z dawnej Turcji, Bahar i jej Mistrz Abdal oraz młody Król 
Lechistanu. Dla odbiorców indywidualnych oraz rodzin z dziećmi od 7 r.ż. Wstęp wolny

Ubierz choinkę, obdaruj rodzinkę, 10.12. (sobota), godz.16.00-18.00 
Rodzinne warsztaty, podczas których uczestnicy nauczą się wykonywania tradycyjnych ozdób 
choinkowych od twórczyń ludowych z Kurpiów. Czesława Kaczyńska, Marianna Pokora i Elżbie-
ta Prusaczyk pokażą, jak stworzyć misterne cacka ze słomy, kolorowej bibułki i krepy. Będzie 
też można wykonać drobne podarunki z kolorowego papieru, pszczelarskiej węzy, masy solnej 
i opłatka. Koszt udziału: 9 zł, ulgowy 6 zł, rodzinny 20 zł.

Kiermasz w Muzeum. Sztuka i rękodzieło ludowe
11.12. (niedziela), godz. 10.00-15.00
Ponad 100 twórców z różnych regionów Polski zaprezentuje m.in. tradycyjne ozdoby choinkowe, 
hafty i koronki, rzeźby, wyroby rzemieślnicze z drewna i ceramiki, zabawki, obrazki malowane 
na szkle, świece i figurki z wosku, regionalne przysmaki oraz produkty z gospodarstw ekologicz-
nych. Bilety: 4 zł, 2 zł ulgowy, 10 zł rodzinny.  

Narodziny radości, 14.12. (środa), godz. 12.00
58. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób z grupy wiekowej 55+. Wędrując po wysta-
wie Biały? Czarny? Czerwony? O symbolice kolorów wśród popkulturowych wątków spróbuje-
my odszukać sensy splecione z Bożym Narodzeniem.  W programie nie zabraknie śpiewu kolęd 
i twórczych zajęć plastycznych poświęconych szopce. Po spotkaniu chętni będą mogli zwiedzić 
aranżacje świąteczne w chatach. Warto pamiętać o okularach do czytania. Bilet: 3 zł/os.

Eko-wigilia, 17.12. (sobota), godz. 11.00-14.00
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych Ekołan. W pro-
gramie: kiermasz produktów ekologicznych i świątecznego rękodzieła, zwiedzanie aranżacji 
w chatach w Parku Etnograficznym, wspólne śpiewanie kolęd ludowych, które poprowadzi Marta 
Domachowska, prelekcja Mieczysława Babalskiego o tym, na co warto zwrócić uwagę, by zdrowo 
się odżywiać, degustacja potraw wigilijnych z produktów ekologicznych. 

EDUKACJA 
Dla przedszkoli: Tradycja w małym paluszku
Warsztaty dla grup przedszkolnych (dzieci powyżej 4 lat). Bilety: 9 zł. Jednorazowo grupa może 
liczyć do 25 os. Informacje i zapisy (z 2-tyg. wyprzedzeniem): Dział Edukacji, tel. 56 622-89-43. 
Dla szkół:
Boże Narodzenie na Kujawach i Pomorzu, od 13.12. - Spotkanie przy aranżacjach świątecznych 
w chatach w Parku Etnograficznym lub przy wystawach. 
Wyginaj śmiało wyobraźnię - Zajęcia dla klas I-VI szkół podstawowych z elementami działań 
muzycznych lub plastycznych na wystawie Biały? Czarny? Czerwony? O symbolice kolorów;
Kolorowy kod kulturowy - Lekcje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych nt. znaczenia koloru 
w kulturze.
Bilety: 5 zł/os. Grupa może liczyć do 25 os. Informacje i zapisy: Dział Edukacji, tel. 56 622-89-43. 
Roz(g)rywki muzealne - Oil City. Gorączka czarnego złota  
Dzięki tej grze można rozwinąć swoje kompetencje w zakresie biznesowego myślenia, kształto-
wać postawę przedsiębiorczości, a także poznać mechanizmy powstawania nafciarskich fortun 
na polskich ziemiach na przełomie XIX i XX wieku. Rozgrywki należy zamawiać z co najmniej dwu-
tygodniowym wyprzedzeniem (możliwe też terminy popołudniowe): Dział Edukacji, tel.: 56 622-
89-43, edukacja@etnomuzeum.pl. Bilet: 3 zł

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 średnio-
wiecznej 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:

Wystawa Jerzy Edward Stachura malarstwo, do 31.01.2017
Prezentowane są obrazy o tematyce związanej z ulubionymi miejscami artysty: morzem, rodzin-
nym Grabówkiem i „Białymi Kujawami”. Jerzy Edward Stachura – bratanek i uczeń legendarnego 
Edwarda Stachury, ma w dorobku czternaście tomików wierszy. Obok twórczości literackiej i mu-
zycznej, od dwunastu lat zajmuje się malarstwem. Jego prace olejne, wykończone impastami, o ży-
wej kolorystyce inspirowane są twórczością van Gogha i fowizmem. 

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 Diece-
zjalnym w Pelplinie. Ciekawy jest również sam budynek. Na jego ścianach znajdują się odrestauro-
wane fragmenty gotyckiej i renesansowej polichromii.

Lekcje muzealne:
wtorek-piątek, godz. 10.00-15.30
Diecezja toruńska - szkoła podstawowa, gimnazjum, W herbach zaklęte - szkoła podstawowa, 
Tajemnice kamienicy mieszczańskiej - gimnazjum, liceum, Proszę, dziękuję, przepraszam – ma-
giczne słowa dawniej, a dziś - szkoła podstawowa, Czy but to atrybut? Czyli Święci odgadnięci! 
- szkoła podstawowa. Maksymalna ilość uczniów to 25 osób, czas trwania – 60 min. Rezerwacja 
zajęć: osobiście lub telefonicznie (tel. 505-507-044) z tygodniowym wyprzedzeniem. Opłata: 2 zł 
od ucznia, opiekunowie - wstęp wolny

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, 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. Rezerwacja: tel. 56 674-92-00, edu-
kacja@grebocin.pl



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

David Cronenberg - Evolution, do 26.03.2017
Realizowana w ramach 24. edycji Camerimage Festival wystawa to pierwsza prezentacja w Pol-
sce dotycząca twórczości tego kultowego reżysera. Koncepcję zaprojektowali twórcy Międzyna-
rodowego Festiwalu Filmowego w Toronto (TIFF). Składają się na nią oryginalne rekwizyty, kostiu-
my i fragmenty scenografii z filmów Cronenberga, jak również fragmenty jego filmów, osobiste 
zapiski i projekty. Więcej informacji dotyczących wystawy na cronenberg.pl

Vojislav Radovanovic – Wiek płodności, do 1.01.2017
Wystawa i rezydencja w ramach X edycji Festiwalu Performance Koło Czasu. Do udziału w dru-
giej odsłonie projektu zaproszony został Vojislav Radovanovic – artysta z Serbii. Wystawa jest 
prezentacją rysunków wykonanych w różnych technikach. Twórczość artysty określić można jako 
swego rodzaju szamanizm, który objawia się w zainteresowaniu mistyką świata natury. To opo-
wieść o wolności istot żywych, takich jak chwasty, które są jednym z jego ulubionych tematów. 

Kropka w kropkę. Muzealne mody w CSW Toruń, do 1.01.2017
Wystawa w atrakcyjny sposób wskazuje podobieństwa pomiędzy pracą artystów i projektantów, 
nie ignorując jednak dzielących ich różnic. To pierwsza taka ekspozycja zrealizowana przez pol-
ską instytucję wystawienniczą. Zobaczymy kolekcję współczesnych dzieł sztuki w dialogu z ko-
lekcją ubiorów. Kontrapunktem do wybranych prac z kolekcji CSW stanie się kolekcja ubrań, 
tworzona od kilku lat przez Piotra Szaradowskiego. Znajdują się w niej ubiory zaprojektowane 
przez najważniejszych projektantów działających w Paryżu w II połowie XX wieku, takich jak 
m.in. Christian Dior, Cristóbal Balenciaga, André Courrèges, Karl Lagerfeld czy Issey Miyake.

Komu bije Dada?, 9.12. (piątek), godz. 19.00, do 5.02.2017
Wystawa studentów i absolwentów Wydziału Fotografii i Dynamicznego Obrazu Uniwersytetu 
Sztuk Pięknych w Bukareszcie. Celem wystawy nie jest osiągnięcie żadnej formalnej jedności, 
co byłoby sprzeczne z duchem Dada, ale raczej wyrażenie ciągłości trwania i znaczenia Dada na 
poziomie konceptualnym. Stąd, prezentowane na wystawie prace bardzo różnią się między sobą, 
ale łączy je wszystkie – od na pozór niewymyślnej fotografii otworkowej do bardzo wyrafinowa-
nych wideo – eksperymentalne podejście, tak typowe dla Tzary i innych dadaistów.
Wystawie towarzyszyć będzie przegląd filmów rumuńskich – więcej informacji wkrótce na www

Ciechowski-Świetlik, 18.12. (niedziela), godz. 18.00, do 8.01.2017
Fotografie Andrzeja Świetlika, na których uchwycił on nieżyjącego od 15 lat Grzegorza Ciechow-
skiego, mają dużą wartość nie tylko kolekcjonerską - również sentymentalną. Zaprezentowane 
zostaną 44 prace. Przed wernisażem, o godz. 17.00, w Czytelni CSW spotkanie z Andrzejem 
Świetlikiem oraz Przemysławem Wałczukiem, obok Bruna Ciechowskiego kuratorem wystawy.

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
• 6.12. (wtorek), godz. 12.00 Spacer po wystawie „Kropka w kropkę”

Oprowadza kurator CSW Mateusz Kozieradzki. Wstęp bezpłatny; bez zapisów
• 14.12. (środa), godz. 12.00 Kino Dla Seniora – cykl filmoznawczy dla dorosłych

Pokaz filmu „Życie animowane”, reż. Roger Ross Williams, Francja/Stany Zjednoczone, 2015
Dokument opowiadający historię autystycznego chłopca, który w wieku trzech lat traci zdol-
ność mowy. Dzięki bajkom Disneya udaje się rodzicom ponownie nawiązać z nim kontakt.
Prelekcja i dyskusja - dr Radosław Osiński. Bilety: 10 zł

• 20.12. (wtorek) Eksperymenty Okołofotograficzne, godz. 12.00-13.30 warsztaty, godz. 13.30-
14.30 konsultacje fotograficzne 

Spotkanie 3: „Podwójne widzenie – obrazkowa iluzja”. Zagadnienia: kadrowanie, stereoskop, 
stereogramy, fotoplastykon, film, google cardboard. Na działania prosimy przynosić własne 
aparaty cyfrowe. Wstęp bezpłatny, bez zapisów

Wydarzenia dla dzieci:
XXII Toruński Festiwal Książki: Jak powstaje książka
3.12. (sobota), godz. 10.00 
Warsztaty dla dzieci w wieku 8-12 lat, podczas których pokazujemy dzieciom, jak jest zbudowa-

SGALERIE
na książka, co to takiego kapitałka czy wyklejka. W którym miejscu książki znajduje się prolog 
i po co tworzy się indeks. Dzieci mają okazję stworzyć swoją własną książkę, którą mogą zabrać 
do domu i zapisać w niej swoje pierwsze próby literackie, stworzyć pamiętnik lub zwykły notes 
z zapiskami. Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl

Mikołajki, 4.12. (niedziela) 
• godz. 10.30-12.00 Film Magiczne święta(2015), reż. Thale Persen Kino Centrum, wstęp 10 zł
• godz. 12.00–14.00 naSTRÓJ się świątecznie

W oczekiwaniu na białe święta stworzymy świąteczną instalację inspirowaną płatkami śniegu 
i modą! Rzucimy wyzwanie nadzwyczajnym zdolnościom przyrody i sami zaprojektujemy sobie 
zimę – w kropki, paski czy inne wzory! Wstęp: 2 zł, bez zapisów

• godz. 12.00-14.00 Warsztaty modowe „Na Biało”
Zaprojektujemy kolekcję strojów świątecznych. Postawimy na kolor biały . Będziemy bawić się 
fakturami, śmiało łączyć nietypowe materiały i stworzymy stroje godne świty Królowej Śnie-
gu. Obowiązkowym elementem będzie prezentacja swojego projektu podczas pokazu mody. 
Warsztaty dla dzieci od 8 lat z opiekunami. Grupa 25 osób. Wstęp: 7 zł. Zapisy: eduakcje@csw.
torun.pl lub 56 610-97-16

• godz. 14.00 Pokaz mody „Na Biało”

Filozofowanie z Dziećmi, 10.12. (sobota), godz. 12.00 
Dla dzieci w wieku od 6 lat. Przeplatane zabawami rozmowy na trudne tematy wykorzystujące 
i rozbudzające ich naturalną ciekawość. Tym razem pomyślimy, co to jest mit. Bilet na warsztaty: 
5 zł. Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl

Zmysłoteka
grupa I - wtorki, godz. 17.15-18.15, grupa II – środy, godz. 17.15-18.15
zajęcia dla dzieci w wieku 2–4 lata wraz z opiekunami
• 6, 7.12. Zmysło-mikołajki - Co robić będziemy? Nie zdradzę Wam, lecz z siostrą i bratem zapra-
szam Was! Na zajęcia zapraszam z rodzeństwem*.
• 13, 14.12. Renifer - Był taki jeden z nosem czerwonym... Może od ciągnięcia sań był zmęczony? 
Myślę, że to raczej zabawa radosna dała mu taki kolor noska.
• 20, 21.12 Choinka i ozdoby - Zielone drzewko ozdobić trzeba, by w domu dumnie stało i z ra-
dością na nas zerkało.

Zapisy: zmysloteka@csw.torun.pl. Bilet: 10 zł

Wydarzenia:
Oprowadzanie z przewodnikiem po wystawach, 1.12. (czwartek)
godz. 16.30 Wiek płodności, Kropka w kropkę – bezpłatne
godz. 17.30 David Cronenberg. Evolution – bilet normalny 10 zł, ulgowy 5 zł

Spotkanie z Michałem Fedorowiczem, autorem bloga „Kulturą w płot”
1.12. (czwartek), godz. 17.00
Impreza w ramach XXII Toruńskiego Festiwalu Książki

Ex Digitalis. Salon Wyróżnionych, 2.12. (piątek), godz. 19.00
Wernisaż wystawy laureatów I edycji Przeglądu Polskiego Exlibrisu cyfrowego. Marcin Bochenek, 
Ewa Chorążak, Tomasz Hankus i Grzegorz Izdebski zostali laureatami ogólnopolskiego prze-
glądu ekslibrisów cyfrowych Ex Digitalis. Salon 2015. Nagrodzone prace zostały włączone do 
Kolekcji CSW Znaki Czasu, natomiast w ramach XXII Toruńskiego Festiwalu Książki uhonorowani 
artyści zaprezentują swój wybrany dorobek twórczy w Czytelni.

X-Mas Kram, 3.12. (sobota), godz. 10.00-18.00
Przedświąteczne targi hand-made w CSW. 
Uwaga rodzice i opiekunowie! Jeśli wasze dzieci nie znoszą zakupów albo chcecie w sekrecie 
przed nimi kupić mikołajkowe prezenty– wyślijcie je (z opiekunem) na świąteczne filmy:
godz. 10.00 Święty Mikołaj dla wszystkich, godz. 12.00 Gdzie jest Mikołaj?, godz. 14.00 Gdzie 
jest Gwiazdka?, godz. 16.00 Święty Mikołaj
Nie zapewniamy opieki w sali kinowej. Wejściówki na filmy można można rezerwować i odbierać 
w recepcji CSW od 1.12. od godz. 10.00. Wstęp wolny

Piękne kontra brzydkie - spotkanie z Beatą Chomątowską
5.12. (poniedziałek), godz. 18.00
Beata Chomątowska – wspólnie z Karoliną Przewrocką prowadzi bloga Stacja Muranów. Jej repor-
tersko-historyczna książka „Stacja Muranów” otrzymała tytuł Warszawskiej Premiery Literackiej 
oraz była nominowana do Nagrody im. Jerzego Turowicza i Gwarancji Kultury. Jest też autorką peł-
nej ironii książki „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w Bredzie”, w której maluje szczery portret 
młodej polskiej emigracji z końca lat 90. W ramach Toruńskiego Festiwalu Książki. Wstęp wolny

20 lat minęło… Spotkanie z Michałem Rusinkiem, 9.12. (pt.), godz. 18.00
10 grudnia przypada 20. rocznica przyznania Wisławie Szymborskiej Literackiej Nagrody Nobla, 
z tej okazji zapraszamy na wieczór poświęcony Poetce oraz promocję książki „Najlepiej w ży-
ciu ma twój kot. Listy”. Jest to korespondencja Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza. Mi-
chał Rusinek – wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor kilku książek i wielu wierszy, 
ale także tłumacz książek o Kubusiu Puchatku i misiu Paddingtonie. Znamy go jednak przede 
wszystkim jako pierwszego i jedynego sekretarza noblistki. Niedawno ukazała się jego najnow-
sza książka „Nic zwyczajnego. O Wisławie Szymborskiej”. Wstęp wolny

Żywa biblioteka, 10.12. (sobota), godz. 14.00-18.00



Akcja, podczas której będzie można wypożyczyć tzw. „żywe książki”, którymi są osoby z grup 
postrzeganych stereotypowo, często narażone na dyskryminację (np. osoby różniące się kolorem 
skóry, wyznawcy różnych religii). „Czytelnicy” Żywej biblioteki będą mieli możliwość  spotkać  się 
z takimi osobami, porozmawiać  o ich życiu, zadać pytania.

Literaci po godzinach – spotkanie z Maciejem Henem
15.12. (czwartek), godz. 18.00
Maciej Hen – ur. 1955 w Warszawie. Laureat Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza za po-
wieść „Solfatara”. W 1980 r. ukończył wydział operatorski łódzkiej PWSFTiT. Próbował swoich sił 
w różnych dziedzinach: bywał operatorem filmowym, scenarzystą, fotografem, reżyserem filmów 
dokumentalnych, dziennikarzem, tłumaczem, muzykiem i aktorem. Debiutował w roku 2004 po-
wieścią „Według niej”, którą opublikował pod pseudonimem Maciej Nawariak. Syn Józefa Hena.

Spotkanie z Andrzejem Świetlikiem oraz Przemysławem Wałczukiem – 
kuratorem wystawy „Ciechowski-Świetlik”
18.12. (niedziela), godz. 17.00
Wystaw się w CSW! Konkurs fotograficzny
Zapraszamy wszystkich  pasjonatów fotografii na piątą edycję konkursu. Nagrodą dla autorów 
najlepszych zdjęć jest udział w zbiorowej wystawie w CSW, której otwarcie planujemy 3.03.2017 
r. W tym roku  po raz pierwszy przyznana będzie nagroda Dyrektora CSW - wystawa indywidualna 
w CSW. Tematyka i format prac jest dowolny. Wydrukowane i nieoprawione prace (do 6 sztuk) na-
leży przynieść lub przesłać do recepcji CSW od 3 stycznia do 12 lutego 2017. Konkurs skierowany 
jest do osób pełnoletnich.

Kino
Wydarzenia:
Przegląd filmów Davida Cronenberga - eXistenZ, 6.12. (wt.), godz. 18.00
seans filmowy + dyskusja – dr Joanna Walewska, kulturoznawca. Temat: znaczenie technologii 
w filmach Cronenberga. Bilety: 10 zł

Gala rozstrzygnięcia konkursu „Małe rzeczy w wielkim świecie”
9.12. (piątek), godz. 17.00
Pokaz najlepszych filmów. Projekcja filmu „Ojciec i syn w podróży” i spotkanie z Marcelem Łoziń-
skim. Wstęp wolny

Przegląd kina chińskiego i niespodzianka dla widzów
17.12. (sobota), od godz. 15.00 Wstęp wolny

Przegląd filmów rumuńskich w ramach wystawy „Komu bije Dada?”
Więcej na www

Kino Dla Seniora: film Życie animowane + dyskusja
14.12. (środa), godz. 12.00 Bilety: 10 zł

Repertuar:
Creative Control, reż. Benjamin Dickinson, Stany Zjednoczone, 2015
David to uzależniony od technologicznych nowinek, przemęczony pracownik agencji reklamowej. 
Przygotowuje kampanię o okularach nowej generacji, dających dostęp do „rozszerzonej rzeczywi-
stości”. Jego związek z instruktorką jogi Juliette przechodzi kryzys. Zazdrości swojemu kumplowi 
fotografowi mody Wimowi wspaniałego życia z seksowną Sophie. Tworzy więc przy pomocy okula-
rów bardzo udanego awatara Sophie.
Hiszpański temperament, reż. Emilio Martínez Lázaro, Hiszpania, 2014
Zwariowana komedia o tym, jak się bawią, kochają, kłócą i spiskują Hiszpanie z różnych stron 
półwyspu Iberyjskiego.
Jarocin. Po co wolność, reż. Leszek Gnoiński, Marek Gajczak, Polska, 2016
Pierwszy film dokumentalny obejmujący całą historię festiwalu – od jego początków w latach 60. 
i 70., przez eksplozję popularności w latach 80., po trudne lata 90. i współczesność. 
Nieznajoma dziewczyna, reż. Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne, Belgia/Francja, 2016
Kiedy lekarka Jenny uczy swojego praktykanta przestrzegania godzin pracy, jeszcze nie wie, że 
respektowanie tych zasad wkrótce zmieni i jej życie.
Magiczne Święta, reż. Thale Persen, Norwegia, 2016
Kilka lat wcześniej Mira i Kevin odkryli tajemnicze miejsce - magiczną dolinę zamieszkałą przez 
złych czarnoksiężników i dobrych rycerzy w lśniących zbrojach. Niestety jaskinia, która do niej 
prowadziła, zawaliła się.
Paterson, reż. Jim Jarmusch, Stany Zjednoczone, 2016
Paterson jest kierowcą miejskiego autobusu. Niczego mu nie brakuje. Na skutek zabawnego zbie-
gu okoliczności stoicki spokój tytułowego bohatera zostaje poddany próbie.
Tancerka, reż. Stéphanie Di Giusto, Francja, 2016
Kiedy Marie-Louise Fuller przyszła na świat na amerykańskiej prowincji, absolutnie nic nie wska-
zywało na to, że ta dziewczynka w przyszłości zostanie gwiazdą Opery Paryskiej i europejskich 
kabaretów czasu Belle Epoque.

The Rolling Stones Olé Olé Olé!, reż. Paul Dugdale, Wielka Brytania, 2016
Dokument muzyczny. Podróż pełna emocji wypełniona po brzegi rock and rollem i najbardziej 
wielbionymi utworami The Rolling Stones. Zwieńczeniem całej trasy jest historyczny występ Sto-
nesów w Hawanie, w którym udział wzięło 1.200 000 osób.

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

Marcin Zawicki - Zarodki, do 8.01.2017 
Dwa najnowsze cykle malarskie: „Homoimerie” oraz „Sporysz”. Obrazom towarzyszyć będą in-
stalacje i obiekty, które artysta tworzy, by na ich podstawie budować wizualny, bardzo osobliwy 
świat swoich płócien. Marcin Zawicki – urodził się w Szczecinie w 1985 roku. Jest absolwentem 
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Od 2010 jest asystentem na Wydziale Malarstwa macie-
rzystej uczelni, gdzie w 2015 roku obronił pracę doktorską. Jego twórczość obejmuje malarstwo, 
rysunek i sztukę instalacji. Laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. 

Katarzyna Kujawska-Murphy - Transformacja błędów w prawdę
do 8.01.2017 
Wystawa proponuje re-odkrywanie kontynuacji, wyznaczenie centrum, relacji symetrii, równo-
wagi, potencjału zmian. Takie doświadczenie w kontekście spontanicznego postrzegania, kreuje 
miejsce dla człowieka, psychologiczne dynamiczne pole prowadzące do poczucia czasu, cyklicz-
ności i społecznej świadomości. Film, który stanowi część wystawy, skupia się na analizie wy-
wiadów przeprowadzonych w Westbeth Community z mieszkającymi tam artystami (działającymi 
w latach 50.–70.). Katarzyna Kujawska-Murphy studiowała na ASP w Poznaniu (1991–1997) oraz 
w Central Saint Martins College of Art and Design w Londynie (1995–1996). Obecnie prowadzi 
Pracownię Rysunku na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Paweł Olszczyński - Fetysze, do 8.01.2017 
Opowieść o mocnej, obsesyjnej zależności pomiędzy przedmiotem a podmiotem. Oblane czar-
nym lateksem kolekcjonerskie wazony z lat 60. przypominają gadżety erotyczne. Paweł Olszczyń-
ski – grafik, rysownik, ilustrator. Absolwent Wydziału Grafiki na ASP w Krakowie (2005-2010) 
oraz Hochshule für Gestaltung w Offenbach am Main (w ramach stypendium Erazmus, 2009). 
Współtwórca krakowskiej galerii New Roman. W swojej twórczości posługuje się głównie rysun-
kiem, jednak jego prace wykraczają daleko poza granice tego medium. 

Labolatorium Sztuki 2016 / Artysta Jako Podróżnik 
Petr Dub - Anthropologist Translated, do 8.01.2017 
Petr Dub – ur. w 1976 roku w Pradze, studia magisterskie i doktoranckie odbył na FAVU BUT 
w Brnie oraz AAAD w Pradze. Tworzy obrazy-obiekty, w których ukryte pod płótnem elementy kon-
strukcji napierają na gładką, napiętą „skórę” obrazów, powodując różnokształtne wybrzuszenia.

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, 4.12. (niedziela), godz. 12.00 
Wstęp wolny

Artysta jako naukowiec - wykład Małgorzaty Jankowskiej
12.12. (poniedziałek), godz. 18.00
Małgorzata Jankowska – doktor historii sztuki, adiunkt w Zakładzie Sztuki Nowoczesnej na Wy-
dziale Sztuk Pięknych UMK, kuratorka wystaw, współpracująca od wielu lat z Galerią Sztuki Wo-
zownia. Zakres jej zainteresowań naukowych obejmuje sztukę nowych mediów, intermedia, inte-
raktywność, a także teorię sztuki współczesnej i zagadnienia współczesnej kultury. Wstęp wolny

Edukacja:
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 

25 lat działalności Galerii Nad Wisłą w Toruniu, do 11.12.
Galeria Nad Wisłą jest nieukonstytuowanym prawnie miejscem sztuki, które powstało w 1991 



B
roku w starym, z początków XX wieku, domu o pruskiej konstrukcji. Inicjatorem i prowadzącym 
galerię jest artysta Marian Stępak. Przez 25 lat swojej działalności w galerii odbyło się prawie 
200 wystaw. Galeria otwarta jest na sztukę różnorodną, szczególnie na działania efemeryczne, 
realizację obiektów i instalacji. W jubileuszowej wystawie bierze udział 30 artystów z Polski i za-
granicy.

Wiesław Smużny – VI. Heliotropy 888-lecia Torunia z 2016/2121
15-28.12. 
Wernisaż i finisaż wystawy z rozpaleniem 72/783/1050 świateł o godz. 18.00 w dniu otwarcia 
i zamknięcia wystawy. Wystawa prezentuje przetrwałe materie oraz foto i video dokumentację 
szóstej uprawy słoneczników i nasturcji na skwerku Zieleni Miejskiej vis á vis CSW. Wernisażo-
wi =w urodziny autora, jak i finisażowi w 783. urodziny Torunia, towarzyszyć będzie rozpalenie 
świateł – lat życia obu „jubilatów” na tle 1050 Świateł Jubileuszu Chrztu Polski. Trzy urodzinowe 
rocznice - autora, miasta i ojczyzny, celebrowane świetlnie na wernisażu i finisażu wystawy za-
praszają do licznego uczestnictwa w wernisażowym i finisażowym rozpaleniu i osobistej celebra-
cji 72/783/1050. Świateł - lat życia i istnienia jednostki, społeczności i narodu.
Galeria czynna codziennie oprócz niedziel i świąt w godz. 11.00-17.00

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

Tacy Jesteśmy, do 30.12.
Autorzy: Jacek Chmielewski, Jadwiga Czarnecka, Marek Czarnecki, Kinga Eliasz, Zbigniew Fili-
piak, Adam Fisz, Dariusz Gackowski, Dariusz Grożyński, Stanisław Jasiński, Witold Jurkiewicz, 
Anna Kola, Jacek Kutyba, Marek Noniewicz, Maciej Pasieka, Jerzy Riegiel, Justyna Rojek, Andrzej 
Skowroński, Jacek Szczurek, Wojciech Woźniak. Wystawa zbiorowa członków Okręgu Kujawsko-
-Pomorskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. Każdy z autorów przedstawia się w po-
staci autoportretu lub autoportretów wykonanych w dowolnej formie i technice.
Galeria czynna: środa-piątek, godz. 12.00-18.00, sobota: godz. 12.00-16.00. Wstęp wolny

GALERIA I OŚRODEK PLASTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI DZIECKA
Rynek Nowomiejski 17, tel. 56 622-75-34
www.galeriadziecka.com

XX Międzynarodowe Biennale Dzieci i Młodzieży, do 5.12.
Hurra!Tektura – wystawa podsumowująca intermedialne warsztaty 
twórcze, 9.12. (piątek), godz. 12.00
Inspiracją realizowanego w bieżącym roku projektu artystycznego, skierowanego do dzieci i mło-
dzieży był papier. Projekt rzucił nowe światło na to popularne tworzywo, ucząc przetwarzania 
materiału, nowych możliwości twórczych oraz przekraczania bariery schematu. Warsztaty pro-
wadzone na terenie województwa kujawsko – pomorskiego zaowocowały niezwykłą wystawą 
złożoną w stu procentach z papierowych obiektów. Ekspozycja składa się między innymi ze 
zręcznie wyciętych papierowych ażurów w akompaniamencie świateł, kolaży mających charakter 
nowoczesnej ilustracji artystycznej, makulaturowych kreacji, instalacji oraz animacji filmowej.
galeria czynna: poniedziałek – piątek, godz. 8.00-18.00, sobota, godz. 10.00-14.00

Wydarzenia:
Warsztaty Bożonarodzeniowe, 17.12. (sobota), godz. 11.00-13.00
Świąteczne warsztaty plastyczne dla dzieci od 3 do 12 lat, podczas których dzieci będą miały 
okazję stworzyć przestrzenne obiekty takie jak: świąteczne statuetki za najlepszą wigilijną po-
trawę, nietypowy barszcz z uszkami oraz reniferową czapkę. Koszt: 6 zł

Filia przy ul. Kościuszki 41/47
Cuda Bożonarodzeniowe, 2.12.-10.01.2017 
Wystawa artystów z Towarzystwa Plastyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi. Ekspo-
zycja jest prezentacją najnowszych dzieł dwudziestu artystów. Pokazane na niej prace malarskie 
odzwierciedlają nastrój i uczucia towarzyszące twórcom w oczekiwaniu na Boże Narodzenie. 
Każdy z autorów używa odmiennego języka symboli, malarskiej ekspresji i refleksji artystycznej.
filia czynna: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-16.00

GALERIA FORUM 
Wydział Sztuk Pięknych UMK, ul. Sienkiewicza 30/32

Makrofotografia: Joanna Bebarska - Ślady, do 6.12.
Joanna Bebarska studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Dyplom w 1979 r. Od 1980 r. 
pedagog UMK. Tytuł naukowy profesora otrzymała w roku 2002 r. Twórczość w zakresie rzeźby, 
medalierstwa i makrofotografii.

Międzynarodowe projekty medalierskie, do 6.12.
Rezultaty dwóch ostatnich edycji Międzynarodowego Projektu Medalierskiego. W roku 2016 jego 
tematem była „Cywilizacja”, a w roku 2015 „Dziedzictwo”. 

Podmalowania i obrazy wielowarstwowe
14.12. (środa), godz. 14.00, do 13.01.2017
Artyści: Ewa Bińczyk, Magdalena Chomiak, Jacek Gramatyka, Mirosława Rochecka, Michał 
Träger, Alicja Wieczorek. Na wystawie prezentowane są prace w technice olejnej, akwarelowej 
i pasteli, których autorami są pracownicy i doktoranci Zakładu Kształcenia Artystycznego z Insty-
tutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK.
Galeria czynna codziennie z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych w godz. od 8.00 do 20.00

AKADEMICKA PRZESTRZEŃ SZTUKI „U TEOLOGÓW”
ul. Gagarina 37

Effata – prace uczestników Forum Malarstwa Polskiego, do 17.01.2017
Tytuł wystawy prezentującej malarstwo uczestników Forum Malarstwa Polskiego jest intencjo-
nalnym ukierunkowaniem odbioru na zrozumienie drugiego człowieka - na zainteresowanie się 
drugim, chęć wysłuchania, akceptację. Do tego służy sztuka. Obrazy uczestników Forum, które 
odbywało się w latach 2001-2010 w Bieszczadach, doskonale spełniają tą rolę. Wystawa to zara-
zem także zachęta do otwarcia się na odbiór sztuki. Obrazy pochodzą ze zbiorów Kolekcji Forum 
Malarstwa Polskiego w Rzeszowie i zbiorów własnych artystów. 
Galeria czynna codziennie z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych w godz. od 8.00 do 20.00

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

Tytus Szabelski. Formy niemożliwe, do 18.12. 
Wybudowany na przełomie lat 60. i 70. XX wieku kampus UMK uważany jest za jedną z najważ-
niejszych realizacji późnego modernizmu w Europie. Tytus Szabelski analizuje architekturę 
kampusu z punktu widzenia modernistycznego, utopijnego planowania. Precyzyjna wizja ar-
chitektoniczna z biegiem lat ulega przekształceniu. Podlega procesom natury, eksploatacji, ale 
także weryfikacji związanej ze zmianą świadomości i potrzeb ludzkich. Tytus ukazuje kampus 
w oderwaniu od codziennego kontekstu funkcjonowania w nim użytkowników. Kieruje się w stro-
nę materii architektury, jej konstrukcji, powtarzalności, ale również zmienności. Tytus Szabelski 
(ur. 1991) – absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej na UMK oraz fotografii na Uni-
wersytecie Artystycznym w Poznaniu. Obecnie doktorant na Interdyscyplinarnych Studiach Dok-
toranckich na UAP. Jego zdjęcia ukazywały się zarówno w prasie lokalnej jak i ogólnopolskiej, 
współpracował z toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej, Galerią Miłość oraz Krytyką Politycz-
ną, członek toruńskiej Grupy nad Wisłą. Organizator: Fundacja YouHaveIt
Wystawa czynna w każdy poniedziałek w godz. 14-20, lub po telefonicznym umówieniu 

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 
zajmuje się sztuką, którą można by uznać za artystyczną, alternatywną reklamę. Grupa wykorzy-
stuje bilbordy, by „reklamować” wolne myślenie wśród szerokich rzesz społeczeństwa.

GALERIA PRO ARTE, ul. Chełmińska 5, tel. 603-116-405

Polska szkoła plakatu
Ekspozycja plakatów wybitnych polskich grafików połączona ze sprzedażą. To kolejna z pięciu 
wystaw, na których w sumie zaprezentowanych zostanie ponad 100 prac artystów, należących 
do tzw. Polskiej Szkoły Plakatu. Miejsce: foyer Hotelu Filmar, ul. Grudziądzka 45

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

 
Adam Papke - akwarelista i rysownik 
Galeria czynna: poniedziałek, wtorek, piątek: 10.00-18.00, środa, czwartek: 10.00-19.00, so-
bota: 10.00-15.00



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

Marcin Meller - spotkanie, 14.12. (środa), godz. 18.30
Marcin Meller, ur. w 1968 r. Warszawiak z urodzenia, historyk z wykształcenia, dziennikarz z za-
wodu. Obecnie pisze do „Newsweeka” i pokazuje się w TVN i TVN 24. Miłośnik Reszla i kajaków. 
Z Anną Dziewit-Meller napisał „Gaumardżos! Opowieści z Gruzji”, a w pojedynkę „Między wariata-
mi. Opowieści terenowo-przygodowe”. Obydwa tytuły stały się bestsellerami. Do Torunia przywie-
zie swoją najnowszą książkę - zbiór felietonów „Sprzedawca arbuzów”. Wstęp wolny

Filia nr 11, ul. Żwirki i Wigury 39/41
Mikołajkowy turniej: Pędzące ślimaki, 6.12. (wtorek), godz. 16.30
Gracze rzucają kolorowymi kostkami i przemieszczają ślimaki na planszy. Po drodze starają się 
spychać przeciwników i zdobyć jak najwięcej pysznych grzybów. Do samego końca nie wiadomo, 
którymi ślimakami grają rywale. Zapisy: m.pitulski@ksiaznica.torun.pl

Spotkanie z Anną Karpińską, 8.12. (czwartek), godz. 17.00
Autorka „Chorwackiej przystani” studiowała politologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Zanim za-
częła pisać pracowała na UMK, była dziennikarką, prowadziła wydawnictwo i firmę szkoleniową. 
Ma na koncie osiem poczytnych powieści obyczajowych. Dziewiąta ukaże się na początku przyszłe-
go roku. Obecnie pracuje nad dwutomową powieścią, której akcja toczy się w Toruniu. Wstęp wolny

Wtorki w bibliotece, 13.12. (wtorek), godz. 16.30 – pierwsze spotkanie
Propozycja dla najmłodszych czytelników. Spotkania z książką połączone z zajęciami plastyczny-
mi. Czekamy na dzieci z opiekunami.

Filia nr 14, ul. Łyskowskiego 29/35 – pawilon Rubin
Kiermasz Używanych Gier Planszowych, 10.12. (sob.), godz. 11.00-15.00
Masz dużo gier planszowych i karcianych, i przynajmniej niektórych chciałbyś się pozbyć? Będzie 
okazja, żeby to zrobić. Sprzedających prosimy o dokonanie rezerwacji: m.pitulski@ksiaznica.to-
run.pl. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Filia nr 16, ul. Konstytucji 3 Maja 10 (pawilon Maciej) 
Kiermasz na Skarpie, 5-10.12. (poniedziałek-sobota)
Wyprzedaż tytułów wycofanych z bibliotecznego księgozbioru. Na czytelników będzie czekać 1500 
książek. Ceny od 2 złotych. Wyprzedaż w godzinach otwarcia biblioteki: poniedziałek, wtorek, 
czwartek i piątek godz. 11.00-19.00, środa godz. 11.00-15.00, sobota godz. 9.00-13.00

Bajki na świąteczny czas, 15.12. (czwartek)
Dla dzieci w wieku 5-7 lat, które nie mogą doczekać się Gwiazdki. Wstęp wolny, zapisy: 56 648-70-
79 lub osobiste do 12.12. W programie: słuchanie magicznej bajki, zabawy, szarady i quizy, a także 
wykonanie świątecznego prezentu dla bliskiej osoby.

(Imprezy Toruńskiego Festiwalu Książki w dziale Centra Kultury – CK Dwór Artusa)

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
ul. Szczytna 13

Flores - wyspa kwiatów, 5.12. (poniedziałek), godz. 10.00 
Prelekcja Renaty Lesner-Szwarc

Dyskusyjny Klub Książki, 19.12. (poniedziałek), godz. 10.00 
Dyskusja nad książką Cathariny Ingelman-Sundberg „Pożyczanie jest srebrem, a rabowanie zło-
tem”. Spotkanie poprowadzi Magdalena  Gogulska-Dębska.

Z życia szkoły, do 27.01.2017 
Wystawa fotograficzna, której bohaterami są uczniowie Zespołu Szkół Nr 26 w Toruniu. Prezento-
wane fotografie uchwyciły i uwieczniły uczniów podczas nauki, zabawy, rozwijania talentów, poko-
nywania swoich słabości, nabywania nowych umiejętności, przeżywania radości, przygotowywania 
się do samodzielności i niezależności od innych.

B

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

Mikołajkowy Kiermasz Książek, 6.12. (wtorek), godz. 9.00-16.00
Organizatorzy: Biblioteka Uniwersytecka, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Koło przy BU

Wystawa Wiesław Smużny – kierunek artystyczno-dydaktyczny
14.12. (środa), godz. 13.00, do 19.02.
Wystawa retrospektywno-problemowa. Prof. Wiesław Smużny – absolwent Studium Nauczy-
cielskiego w Opolu oraz Wydziału Sztuk Pięknych UMK, artysta, pedagog, profesor, wycho-
wanek prof. Janusza Boguckiego. Ekspozycja prezentuje konsekwencje życiowe, artystyczne 
i dydaktyczne wynikłe z inspiracji oraz półwiecznej artystyczno-dydaktycznej praktyki studen-
ta, asystenta, wykładowcy i profesora. Uczestnika życia artystycznego i twórcy w epoce po-
startystycznej oraz twórczego dydaktyka metodycznych i artystycznych przedmiotów studiów 
na UMK. Wystawa dedykowana jest pamięci prof. Janusza Boguckiego w 100. lecie urodzin, 
a także Wydziałowi oraz Uniwersytetowi z okazji 70. lecia działalności. 

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

Barwy wolontariatu w hospicyjnej codzienności. Razem możemy 
więcej! – wystawa zdjęć, 2.12. (piątek), godz. 12.00, do 20.12 
Wystawa prezentuje zdjęcia, których autorami są pracownicy i wolontariusze toruńskiego Ho-
spicjum „Światło”. Fotografie powstały na przestrzeni minionego roku. Prezentują nie tylko 
hospicyjną codzienność, ale też wydarzenia poza murami hospicjum, w których chorzy mogli 
uczestniczyć dzięki wyjątkowej energii i zaangażowaniu wolontariuszy. Wydarzenia te prezen-
towane są w 12 opowieściach zawierających po 3 fotografie. Ta wyjątkowa ekspozycja została 
przygotowana z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu obchodzonego 5 grudnia.
Wystawa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-19.00, w soboty w godzinach 10.00-
15.00

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

Mikołajki z TOS: Balet Królowa Śniegu, 4.12. (niedziela), godz. 17.00
Uczniowie Szkoły Baletowej przy Operetce Dolnośląskiej (przygotowanie i choreografia: Wal-
demar Staszewski), Jan Walczyński (dyrygent), Krzysztof Grębski (narrator), Toruńska Orkie-
stra Symfoniczna W programie: Jan Walczyński – Królowa Śniegu – suita baletowa. Bilety: 50 zł 
dorosły, 30 zł dziecko, 105 zł rodzinny 2+1

Błękitna rapsodia, Amerykanin w Paryżu, West Side Story
9.12. (piątek), godz. 19.00
Adam Makowicz (fortepian), Mirosław Jacek Błaszczyk (dyrygent), Toruńska Orkiestra Symfo-
niczna. W programie: Leonard Bernstein - Suita z West Side Story, George Gershwin - Błękitna 
rapsodia, Amerykanin w Paryżu. Bilety: 60 zł normalny, 50 zł ulgowy

Czas dla Nas: Choinka w lesie – spotkanie świąteczne
17.12. (sobota), godz. 16.00 i 17.15
Cykl koncertów dla dzieci z opiekunami. Bilety: 40 zł rodzinny 2+1, 20 zł dorosły, 10 zł dziecko

Wielka Gala Sylwestrowa, 31.12. (sobota), godz. 17.00
Uwaga! KONCERT O GODZ. 20.30 ZOSTAŁ ODWOŁANY!
Znakomici soliści – Anna Jurksztowicz oraz Jacek Wójcicki. Toruńską Orkiestrę Symfoniczną 
od pulpitu poprowadzi maestro Krzesimir Dębski. Całość upiększy nowoczesne oraz nie-
zwykłe wnętrze Sali Koncertowej Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki. Tradycyjnie, 
w przerwie koncertu lampka szampana. Bilety: 130 zł (sektory I, II, III), 110 zł (sektory IV, V, VI)

Bilety do nabycia w Kasie CKK Jordanki od wtorku do soboty w godz. 13.00-19.00 oraz na 
www.tos.art.pl
, 

TOS



Opowieść wigilijna, reż. Czesław Sieńko
5-9.12. (poniedziałek-piątek), godz. 9.30, 12.00
12-16.12. (poniedziałek-piątek), godz. 9.30, 12.00
17.12. (sobota), godz. 12.00
18.12. (niedziela), godz. 12.00, 16.30
19.12. (poniedziałek), godz. 9.30
20.12. (wtorek), godz. 9.30, 12.00
21.12. (środa), godz. 12.00
Teatralna opowieść o Scrooge’u, człowieku skąpym, nieczułym na ludzkie potrzeby, któ-
remu obce jest czynienie dobra bliźniemu. W wigilijnym czasie, kiedy świat realny może 
przenikać się z rzeczywistością pozaziemską, dane mu zostaje przeżyć spotkanie z trzema 
duchami. 

Przypadki doktora Bonifacego Trąbki, reż. Anna Katarzyna Chudek 
i Mariusz Wójtowicz
5.12. (poniedziałek), godz. 10.00
7-8.12. (środa-czwartek), godz. 10.00
13-15.12. (wtorek-czwartek), godz. 10.00
17.12. (sobota), godz. 15.30 
Pinokio, reż. Paweł Aigner, 30.12. (piątek), godz. 12.00, 16.30
Alicja w Krainie Czarów, reż. Marek Ciunel, 29.12. (czw.) – premiera

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

Gra warta piernika, czyli Maurycy i kolędnicy 
3.12. (sobota), godz. 16.00
17.12. (sobota), godz. 12.00
20.12. (wtorek), godz. 18.00
27.12. (wtorek), godz. 18.00 
Pogodna, bożonarodzeniowa historia właściciela sklepu z tradycyjnymi piernikami, który 
kiepsko odnajduje się w świecie, gdzie miarą szczęścia stał się zysk. Ciepła, pełna przekor-
nego humoru muzyczna opowieść o sile dobrych uczynków i wiary w wigilijny cud. Bilety: 
20 zł dziecko,  25 zł dorosły, 18 zł każdy kolejny bilet dla dziecka, 15 zł szkolne grupy 
zorganizowane

Na dużym ekranie, czyli kino w teatrze, 8.12. (czw.), godz. 19.00 
W wybrany czwartek każdego miesiąca seanse słynnych amerykańskich musicali. Wstęp 
wolny

Rosnę – bajka muzyczna dla najmłodszych, 11.12. (niedziela), 
godz. 12.00
Bilety: dziecko 14 zł, opiekun 20 zł, kolejny bilet dla opiekuna 15 zł

Duety MusicaLove – koncert sylwestrowy
31.12. (sobota), godz. 21.00
Wieczór sylwestrowy w towarzystwie największych światowych musicali. Duet śpiewających 
aktorów, Paulina Grochowska i Kamil Dominiak zaprezentuje znane i lubiane przeboje m.in. 
z Miss Saigon, Deszczowej piosenki, Grease, czy Les Miserables. Atrakcją wieczoru będzie 
pokaz stepowania w wykonaniu Kamila Dominiaka. Po koncercie lampka szampana i drobny 
poczęstunek. Bilety: 110 zł dla 1 os., 200 zł dla 2 os.

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

Jest taki dzień - świąteczny spektakl familijny
11.12. (niedziela), godz. 17.00 i 19.00
Spektakl liryczno-muzyczny o najpiękniejszych świętach polskich. Pełna humoru, wzru-
szająca opowieść o nadziei, która napełnia serca każdego człowieka w tę wyjątkową noc. 
Drogę do żłóbka wskaże Anioł. Obsada: Anna Katarzyna Chudek, Grażyna Rutkowska-Kusa, 
Krzysztof Zaremba
Miejsce: Hotel Bulwar. Bilety: indywidualny 28 zł, grupowy (od 9 osób) 18 zł
Rezerwacja biletów: 56 690-43-47, 513-020-033, interticket.pl, , groupon.pl, biuro@teatra-
fisz.pl

T

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

Duża Scena
Dwanaście miesięcy, reż. Bartosz Zaczykiewicz
14.12. (środa), godz. 11.00 - spektakl przedpremierowy
15.12. (czwartek), godz. 9.00 - spektakl przedpremierowy
16.12. (piątek), godz. 11.00 - spektakl przedpremierowy
17.12. (sobota), godz. 16.00 - premiera charytatywna
18.12. (niedziela), godz. 16.00 
W pewnym królestwie rządzonym przez niesforną królewnę, mieszkała razem ze swoją macochą i jej 
córką skromna dziewczynka o dobrym sercu. Dziewczynka kochała las, który – jak sądziła – znała do-
skonale. W dniu, w którym kończy się stary rok i zaczyna nowy, kapryśnej królewnie zachciało się  nagle 
pierwiosnków. Przymuszona przez macochę dziewczynka wyrusza mroźną, zimową nocą do lasu na po-
szukiwanie kwiatów. Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Odlot, koncepcja artystyczna: Jarosław Felczykowski, Arkadiusz Walesiak, 
Grzegorz Wiśniewski
29-30.12. (czwartek-piątek), godz. 19.00
31.12. (sobota), godz. 20.00 – spektakl sylwestrowy
1.01.2017 (niedziela), godz. 18.00 – spektakl noworoczny z niespodzianką
Każdemu zdarzają się w życiu chwile, kiedy chciałby wsiąść do samolotu  byle jakiego, nie dbać o bagaż 
i … o spadochron. Niestety większość z nas jest uziemiona w  codzienności i nawet  nie śmie marzyć 
o ucieczce na Seszele czy Mauritius. Jednak załoga teatru sprawi, że poznacie  nowe znaczenie pojęcia 
„lęk wysokości” i  zabierze was w „Odlot”, do miejsc, których istnienia nawet nie podejrzewacie. Lot 
umilą rozśpiewani zdobywcy przestworzy, którzy przypomną znane polskie przeboje między  innymi: „Ko-
cham wiosnę”, „Cygańska dusza”, „Pamiętasz była jesień” „Batumi” „Pamelo żegnaj” , „Daj mi tę noc”, 
„Czy lubi Pani cza czę”, „Kocham się”.
Bilety: 29,30.12. 50 zł, 31.12. 125/100 zł, 1.01. 75/60 zł

Scena Na Zapleczu
Reykjavik’74, reż. Katarzyna Kalwat
1.12. (czwartek), godz. 19.00 - prapremiera
2.12. (piątek), godz. 19.00
3-4.12. (sobota-niedziela), godz. 18.00
Rok 1974. W Islandii w tajemniczych okolicznościach ginie dwóch mężczyzn. Ich ciał nigdy nie odnalezio-
no, a w wyniku budzącego wiele kontrowersji, poszlakowego śledztwa do morderstw przyznaje się sześć 
młodych osób, które później wielokrotnie odwołują swoje zeznania. Po sensacyjnym procesie sąd wymie-
rza surowe kary, w tym pierwszą w historii sądownictwa islandzkiego karę dożywocia. Poprzez wnikliwe 
badania i własne śledztwo, twórcy spektaklu podejmują temat ludzkiego umysłu i pamięci, w którym 
fikcja i wyobrażenia mieszają się z rzeczywistością. Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

Bramy raju, reż. Krzysztof Rekowski
15-16.12. (czwartek-piątek), godz. 19.00
18.12. (niedziela), godz. 19.30
Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

Foyer
Pięć róż dla Jennifer, reż. Maria Spiss
11.12. (niedziela), godz. 18.00, 20.12. (wtorek), godz. 19.00
Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

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

Blee…, reż. Laura Słabińska, 4.12. (niedziela), godz. 12.00
Przytulaki, reż. Marta Parfieniuk-Białowicz, Edyta Soboczyńska, Mariusz 
Wójtowicz, 4.12. (niedziela), godz. 14.00
Pierwsze przedstawienie w Toruniu zrealizowane z myślą o „naj-najmłodszych” widzach. 

TEATRY

U



LIZARD KING TORUŃ, ul. Kopernika 3
tel. 56 621-02-34, www.lizardking-torun.pl

Tides From Nebula - nowa płyta, 1.12. (czwartek), godz. 19.00
support: Tranquilizer. Bilety: 30/37 zł

Kękę - nowa płyta, 4.12. (niedziela), godz. 19.00
support: 2StronaEkranu. Bilety: 30 zł/35 zł

TSA - The Best Of, 8.12. (czwartek), godz. 20.00
Bilety: 40/50 zł

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

Koncert T’ien Lai + Rara, 1.12. (czwartek)
Co cie trapy, 2.12. (piątek)
Radikal Guru Live Dub & Radikal Horns, 3.12. (sobota)
Wstęp: 25 zł (do kupienia przy wejściu)

Koncert: Romantycy Lekkich Obyczajów (gość trasy: Whoiswho)
4.12. (niedziela)
Bilety: 20 zł / 30 zł w dniu koncertu

Koncert Taco Hemingway, 7.12. (środa)
Bilety wyprzedane

Kwadratura 7 pres. Violent, 10.12. (sobota)
Koncert Cinemon, 15.12. (czwartek)
Trzaski!, 16.12. (piątek)
Łowcy pres. Brainwash x BC Gangsteppaz, 17.12. (sobota)
Wstęp: Lista FB wolny, pozostali 10 zł

Koncert: Obscure sphinx, Sound like the end of a world, 4dots
18.12. (niedziela)
Bilety: 35/40 zł w dniu koncertu

Koncert Małpa, 23.12. (piątek)
Bilety: 30/35 zł w dniu koncertu

Pasterka w NRD!, 24.12. (sobota)
Soho Palace, 25.12. (niedziela)
Commercial Break, 26.12. (poniedziałek)
Koncert Blady Solo, Nietrzask + Afterparty, 30.12. (piątek)
Sylwester w NRD: Get Down!, 31.12. (sobota)
Wstęp: 25 / 35 zł

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

Koncertowa premiera świątecznej płyty „Gorczyca i Przyjaciele” 
2.12. (piątek), godz. 19.00 
Gościnnie wystąpią: Patsy Gamble, Igor Nowicki, Sylwia Kwasiborska. Wstęp wolny

 Manchester, 5.12. (poniedziałek), godz. 19.00 
Support Zagadka. Koncert zapowiadający płytę Toruń ro(c)kuje (live). Wstęp wolny

 Koncert zapowiadający płytę Toruń ro(c)kuje (live)
12.12. (poniedziałek), godz. 19.00
Smam 69 supporty: Granda oraz Złośnik. Bilety: 15 zł, 20 zł w dniu koncertu
 

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

Koncert Das Moon, Administratorr Elektro, 2.12. (piątek)
synthpop, electro

Koncert: Spiral, Signal From Europa, 3.12. (sobota)
post-rock, dreampop, support: Adrian Leverkuhn

Stand-Up Toruń przedstawia: Katarzyna Piasecka, 4.12. (niedziela)
Program „Bez Filtra”

Najważniejsza Bania w Polsce - Edycja Mikołajkowa, 9.12. (piątek)
Diunafest: Snake Thursday / Rory Breaker / Diuna, 10.12. (sobota)
stoner, noise, psychodelic, rock

Koncert: Arab + supporty, 16.12. (piątek) 
hip-hop

Kosmos, 25.12. (niedziela)
techno, minimal

TUTU JAZZ & WHISKY CLUB
ul. Rabiańska 17, www.tutujazzclub.pl

Afanasjew/Szymanowski, 8.12. (czwartek), godz. 20.00
Duet Afanasjew & Szymanowski jest wynikiem poszukiwań niestandardowego brzmienia, jakie 
daje połączenie skrzypiec oraz wibrafonu. Ten niecodzienny skład pozwala na poszerzenie wa-
chlarza brzmień i niestandardowe podejście do dobrze znanych standardów muzyki jazzowej, po-
powej, latynoskiej ect. Maciej Afanasjew – skrzypce, Karol Szymanowski – bass vibe

Marcin Łukasiewicz Quartet/Hierodula, 15.12. (czwartek), godz. 20.00
Hierodula to nowy zielonogórsko-krakowsko-katowicko-wrocławsko-poznańsko-żarski projekt 
jazzowy pod wodzą Marcina Łukasiewicza, który tworzą absolwenci kierunku Jazz i Muzyka Es-
tradowa (Zielona Góra, Wrocław, Katowice i Kraków). Repertuar składa się głównie z kompozy-
cji lidera i oscyluje wokół nowoczesnego jazzu oraz pokrewnych gatunków muzycznych. Zespół 
tworzą znani i utalentowani muzycy z dorobkiem płytowym. Skład: Marcin Łukasiewicz – gitara, 
kompozycje, Eryk Nowak – piano, Piotr Stepek – kontrabas

Na koncerty wstęp wolny

GALERIA I KAWIARNIA TEATRALNA WEJŚCIÓWKA
pl. Teatralny 1, tel. 512-221-900

Sesje melodii tanecznych, 5, 12, 19.12. (poniedziałek), godz. 20.00
Spotkania otwarte dla muzyków – tańce polskie, szwedzkie oraz balfolk. Bardzo mile widziani na 
sesjach są również tancerze

Milonga, wieczór w rytmie tanga, 2, 10, 17.12., godz. 20.00. Wstęp: 10 zł
Tomasz Ogrodowczyk - Przyroda jest tylko jedna, od 2.12.
Wystawa fotografii w ramach Międzynarodowego Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodniczego 
„Sztuka Natury”

Fotograficzne Pogaduchy, 8.12. (czwartek), godz. 18.00
Gospodarz wieczoru Wojtek Szabelski wraz z Andrzejem Skowrońskim i Jackiem Szczurkiem po-
prowadzą rozmowy o fotografii. Tematem przewodnim wieczoru będzie muzyka. Wstęp wolny

Świąteczny koncert Celtic Tree-Toruń-Trio, 13.12. (wt.), godz. 19.00-22.00
Wstęp: 10 zł

Spotkanie z gwiazdami, 18.12. (niedziela), godz. 18.00
Chwila oddechu w przedświątecznej gonitwie. Szansa na wypicie w spokoju kawy, gorącej czeko-
lady i skosztowanie smakołyków z naszego pieca, a dla chętnych przygotowywanie piernikowych 
gwiazdek na własną choinkę. 
Wstęp wolny, ciasto na pierniki gratis

HANZA CAFE, ul. Piekary 28, tel. 511-047-347
Dotykanie Świata, 1.12. (czwartek)
Pierwsze z cyklu spotkań z obcokrajowcami, którzy będą opowiadać o swoim kraju.

U

KLUBY



URZĄD MIASTA TORUNIA
www.torun.pl

3. Dni Grzegorza Ciechowskiego
15.12. (czwartek)
• godz. 17.30 działania artystyczne Galerii Rusz na placu przed CKK Jordanki

Interaktywny mural poświęcony Ciechowskiemu i odwadze tworzenia. Podczas akcji artyści Galerii Rusz 
zaproszą Torunian do współtworzenia muralu. Będzie on eksponowany do 19.12. Galeria Rusz przygotuje  
też prace skupione na Ciechowskim i odwadze tworzenia. Będą one eksponowane przez cały grudzień na 2 
bilbordach w Toruniu i 5 bilbordach w Warszawie. 

• godz. 18.30 odsłonięcie formy przestrzennej nazywającej plac przez CKK Jordanki imieniem Grzegorza 
Ciechowskiego 
Artystyczna iluminacja obelisku, wyświetlane na fasadzie Jordanek teledyski zespołu, a także grane na 
żywo przez orkiestrę dętą najbardziej znane i lubiane utwory Republiki dodatkowo uświetnią to wydarze-
nie. Forma przestrzenna z nazwą placu zostanie wykonana przez Małgorzatę Mikielewicz. 

• godz. 19.00 koncert w hołdzie patronowi Nagrody Artystycznej Miasta Torunia, sala na Jordankach
Koncert jest autorskim projektem wyprodukowanym specjalnie dla uczczenia 15. edycji Nagrody Artystycz-
nej Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego. W koncercie udział wezmą laureaci dotychczasowych 
edycji nagrody: Julia Marcell, Misia Furtak, Mela Koteluk, Błażej Król, Piotr Rogucki i Marcin Masecki. Za 
wybór piosenek, ich aranżacje, próby, scenariusz odpowiadać będzie Andrzej Smolik – muzyk, kompozy-
tor, producent muzyczny, multiinstrumentalista, dziennikarz radiowy. 

16.12. (piątek)
• godz. 19.00 koncert zespołu Fonetyka z projektem „Ciechowski”, Dwór Artusa

Zespół Fonetyka od początku swojego istnienia stawia na melodyjne granie wypełnione genialnymi, po-
etyckimi tekstami. Sięgnęli już po takich mistrzów słowa jak Andrzej Bursa czy Rafał Wojaczek. Ostatnią 
płytę poświęcili z kolei najwybitniejszemu poecie polskiego rocka: Grzegorzowi Ciechowskiemu. Zespół 
zdecydował się wybrać i opracować teksty do których lider Republiki nie skomponował muzyki, tworząc tym 
samym swoisty nowy album tego wybitnego twórcy.

17.12. (sobota)
• godz. 12.00-17.00 8. Toruńska Giełda Winylowa, Dwór Artusa

Można liczyć, że na stoiskach pojawi się niejedna płyta Obywatela G.C. i Republiki. Organizatorzy zaprasza-
ją zarówno koneserów, jak i tych, którzy dopiero chcieliby zacząć swoją przygodę z winylami. Wstęp wolny

• godz. 20.00 - koncert specjalny pamięci Grzegorza Ciechowskiego, wręczenie Nagrody Artystycznej Mia-
sta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego, ACKiS Od Nowa 
15. koncert pamięci Grzegorza Ciechowskiego połączony w wręczeniem Nagrody. 

18.12. (niedziela)
• wernisaż wystawy „Ciechowski – Świetlik” prezentującej fotografie Andrzeja Świetlika, promocja albumu -

towarzyszącego wystawie, CSW
„Grzegorz Ciechowski – Andrzej Świetlik” to album fotograficzny dedykowany Ciechowskiemu. Fotograf 
pracował z liderem zespołu Republika w latach 1988-2001. Ich współpraca przyniosła efekty w postaci 
kilkunastu sesji zdjęciowych, które ukazują różne twarze Grzegorza Ciechowskiego. 
Premierze albumu zdjęć Grzegorza Ciechowskiego autorstwa Andrzeja Świetlika będzie towarzyszyła wysta-
wa jego fotografii w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Złoży się na nią 41 wielkoformatowych prac.

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ZIELENI UMT
POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH 
ODDZIAŁ W TORUNIU, www.sztukanatury.pl

9. Międzynarodowy Festiwal Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Sztuka Natury”
30.11. (środa)
• godz. 18.00 Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży, ul. Władysława Łokietka – wernisaż wystawy 
„Ptaki w kadrach zaklęte” Piotra Górnego**

1.12. (czwartek)
• godz. 18.00 Wejściówka, Plac Teatralny 1 – wernisaż wystawy „Przyroda jest tylko jedna!” 

Tomasza Ogrodowczyka **

2.12. (piątek)
• VII LO im. Wandy Szuman w Toruniu – Dzień z Fotografią Przyrodniczą dla uczniów liceum.***
• godz. 12.00 Galeria Sztuki Przyrodniczej Ogrodu Zoobotanicznego– wernisaż wystawy „Moje 

Mazowsze” Grzegorza Okołowa. ****

IINNI ORGANIZATORZY

P
PLANETARIUM

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

„Renifer kometa”  (dla dzieci)
Jest Waleczny i Walczyk i Strzała i Swarek, Zefir, Kupidyn i Rudolf i Śmia-
łek... A kto pamięta, że w orszaku Świętego Mikołaja jest także Kometa? 
To właśnie on zna się najlepiej na gwiazdach. Już jako dziecko poznawał 
konstelacje i tajemnice kosmosu. Teraz, razem ze swym przyjacielem 
przemierza gwiezdne i planetarne zakątki. Poznaje inne światy, a gwiazdy 
prowadzą go niczym kompas. Dzięki swej wiedzy ratuje misję Świętego 
Mikołaja, pomagając roznosić prezenty nie tylko na Ziemi.

„Gwiazda Betlejemska” 
Czy Gwiazda Betlejemska jest tylko symbolem świąt, czy rzeczywiście 
świeciła na niebie 20 wieków temu, wskazując Mędrcom drogę do Betle-
jem? Astronomowie próbują już od kilku stuleci rozwiązać jej zagadkę. 
W dobie superszybkich komputerów możemy dokładnie odtworzyć wy-
gląd nieba sprzed tysięcy lat. Czy jednak astronomia jest w stanie odkryć 
wszystkie tajemnice? 

Pozostałe seanse w ofercie: dla dzieci „Cudowna podróż”, „Barwy ko-
smosu” i familijny „Mój kumpel Niko”, a także popularnonaukowe „Mete-
oplanet”, „Wirująca Ziemia”, „W poszukiwaniu życia”, „Znaki na niebie” 
i „Ziemia – planeta Kopernika”

Godziny projekcji: od wtorku do piątku: 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 
15.15; w soboty: 11.00, 12.15, 13.30, 14.45, 16.00, 17.15; w niedziele: 
11.00, 12.15, 13.30, 14.45, 16.00, 17.15
Bilety: grupowy szkolny 8 zł, ulgowy 10 zł; normalny 12 zł
z wersją w języku angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim lub 
rosyjskim: 14/16 zł
w weekendy i święta dla wszystkich widzów bilet ulgowy

wystawa interaktywna ORBITARIUM
W Orbitarium można sterować modelem sondy kosmicznej Cassini, uru-
chamiając kamery wizyjne, anteny sondy, czy też silniki sterujące. Do 
dyspozycji jest także zestaw urządzeń i modeli interaktywnych, dzięki 
którym samodzielnie przeprowadza się proste doświadczenia ilustrujące 
zjawiska zachodzące we Wszechświecie.
Godziny wejść: 9.30, 10.45, 12.00, 13.15, 14.30; w soboty: 11.15, 12.30, 
13.45, 15.00, 16.15; w niedziele: 11.15, 13.15, 15.15
Bilety: grupowy szkolny 6 zł, ulgowy 7 zł; normalny 9 zł
w weekendy i święta dla wszystkich bilet ulgowy

wystawa interaktywna Geodium
Wystawa poświęcona Ziemi jako planecie. Jej centralnym elementem jest 
obracający się i odpowiednio oświetlony model kuli ziemskiej o średnicy 
2,15 m. Dzięki grze świateł w łatwy sposób można obserwować, dlaczego 
mamy cztery pory roku, a po dniu następuje noc. Interaktywne stanowiska 
poprzez samodzielne eksperymenty wyjaśniają m.in. pole magnetyczne, 
płyty litosferyczne i trzęsienia Ziemi, tęczę, cyklon, a także powstawanie 
wydm, konwekcję, czy źródła energii odnawialnej. Są tu też 2 stanowiska 
z kolekcją skał i minerałów. W czterech narożnikach wystawy przygotowa-
no plastyczne instalacje pokazujące, jak na przestrzeni dziejów zmieniała 
się nasza planeta. Odwiedzający znajdą tam wybuchający wulkan, będący 
kolebką życia ocean, monumentalny lodowiec, czy wreszcie makietę cy-
wilizacji człowieka. 
Godziny wejść: 10.00, 11.15, 12.30, 13.45, 15.00; w soboty: 11.15, 
13.00, 14.15, 15.30, 16.45; w niedziele: 11.15, 13.00, 15.00
Bilety: grupowy szkolny 6 zł, ulgowy 7 zł; normalny 9 zł
W weekendy i święta dla wszystkich bilet ulgowy

Uwaga! W okresie świątecznym zmiany godzin seansów i wystaw, szcze-
góły na www



• godz. 16.30 Muzeum Podróżników – wernisaż wystawy „Na czworakach” Jerzego Krysza-
ka.****

• godz. 18.00 Centrum Kultury Dwór Artusa – Uroczyste otwarcie festiwalu 
W programie: część oficjalna, wręczenie Nagrody Specjalnej Organizatorów za znaczący 
wkład w rozwój polskiej fotografii i filmu przyrodniczego, Gość Specjalny Festiwalu Jerzy Kry-
szak, wernisaż wystawy pokonkursowej „Na Ścieżkach Natury” **

3.12. (sobota)
Od Nowa, ul. Gagarina 37a
• godz. 11.00 Wernisaż wystawy poplenerowej „Brodnicki Park Krajobrazowy” **
• godz. 11.30 Gość Festiwalu Radosław Siekierzyński
• godz. 12.30 Gość Festiwalu Wojciech Wójcik
• godz. 13.30 Spotkanie z Gośćmi Festiwalu Saturniną i Arturem Homanami, prezentacja filmów:

„Sekretne życie drzew”, „Rytmy natury w dolinie Baryczy” w wersji Full HD.
• godz. 14.45 Tomasz Ogrodowczyk z Leśnego Studia Filmowego Ośrodka Rozwojowo-Wdro-

żeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu – prezentacja cyfrowo zrewitalizowanych filmów 
Włodzimierza Puchalskiego: „Na ptasiej wyspie”, „Skrzydlaci rycerze”, „Zwierzęta naszych 
lasów”, „Wśród łąk i wód” w wersji Full HD.

4.12. (niedziela)
Od Nowa
• godz. 11.00 Gość Festiwalu Rafał Siek
• godz. 12.00 Gość Festiwalu Paolo Volponi, prezentacja filmu „Bogowie gór” oraz zapowiedź 

nowej produkcji „She Who Listens to Butterflies”
• godz. 13.00 Gość Festiwalu Marcin Kostrzyński
• godz. 14.00 Gość Festiwalu Darek Karp
• godz. 15.00 Uroczyste zakończenie festiwalu. W programie: Gość Specjalny Peter Scherbuk, 

rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego oraz pokazów multimedialnych oraz wręczenie na-
gród w konkursach.**

** Wstęp wolny
*** Spotkanie adresowane tylko do uczniów i grona pedagogicznego szkoły
**** Wstęp wolny wyłącznie na wernisaż wystawy

UNIVERSAL, SOS MUSIC

Gala telewizyjna Stinga, 8.12. (czwartek)
Producenci płyty Stinga, w ramach promocji nowej płyty „57th & 9th”, poszukiwali w Europie, 
w tym w Polsce, kameralnych miejsc, w których mógłby zarejestrować materiał telewizyjny. 
Wybór padł na toruńskie Jordanki. Płyta Stinga „57th & 9th”ukazała się na rynku 11 listopada. 
Stanowi powrót do mocniejszych, rockowych brzmień, których u tego artysty nie słyszeliśmy 
od dekady. Artysta zaśpiewa w Toruniu 6 utworów. Pozostałą część wieczoru wypełni koncert 
znakomitej polskiej wokalistki jazzowej Anny Marii Jopek z zespołem. Koncert transmitowany 
będzie w TVP1 1.01.2017 r. Miejsce: sala na Jordankach. Wstęp za zaproszeniami

TOWARZYSTWO BACHOWSKIE, www.js-bach.pl

Wielki Finał VI. Festiwalu Cichej Muzyki: Rejoice! Bach, Handel - 
koncerty i arie, 18.12. (niedziela), godz. 17.00
Wielki Finał będzie miał - jak zawsze z tej okazji - postać tradycyjnego wykonania przebojów 
muzyki dawnej przez orkiestrę barokową i solistów. W tym roku liczne grono wielbicieli festiwa-
lu usłyszy podwójny koncert skrzypcowy Jana Sebastiana Bacha w transkrypcji partii skrzypiec 
na dwa flety. Zespół La Tempesta pod dyrekcją Jakuba Burzyńskiego wykona także bożonaro-
dzeniowe arie z oratorium „Mesjasz” Jerzego Fryderyka Haendla.
Słowo: Jakub Burzyński. Miejsce: Ratusz Staromiejski. Wstęp wolny

FORT IV, ul. Chrobrego 86 
tel. 56 655-82-36, www.fort.torun.pl

Salonik Artystyczny
4.12. (niedziela), godz. 17.00 Romanse cygańskie
Julia Vikman pochodzi z północnej Rosji, a jej rodzice byli aktywnie zaangażowani w działania 
teatralne oraz muzyczne, przez co swe zainteresowania artystka wyniosła z domu rodzinnego. 
Uczyła się w Akademii Muzycznej w klasie fortepianu oraz sama uczyła muzyki. Po przepro-
wadzeniu się do Polski Julia rozpoczyna karierę solową i zakłada swój zespół JVB. Duże zain-
teresowanie Świata kulturą i muzyką rosyjską zadecydowało o powstaniu projektu „Ballady 
i romanse rosyjskie”. Koncertuje estradowo i kameralnie w Polsce, Niemczech i Francji. 
Bilety: 30 zł – w cenie poczęstunek słodkim deserem

15.12. (czwartek), godz. 19.00 Kolędowanie po góralsku
Żywiołowe kolędowanie po góralsku, z folk kapelą Góralska Hora. Kapelę tworzą muzycy po-

chodzący z Polskich Gór oraz ze Słowacji. Każdy koncert jest dużą dawką pozytywnej i skocznej 
muzyki.
Bilety: 30 zł – w cenie degustacja potraw świątecznych

TEATR JESTEM

A to ci historia! 19.12. (poniedziałek), godz. 19.00 - premiera
Historia o początkach państwa polskiego z przymrużeniem oka, aczkolwiek wszystkie sytuacje 
zawarte w opowieści są prawdziwe i mają swoje odzwierciedlenie faktach. Spektakl jest na tyle 
uniwersalny, że zarówno dzieci jak i dorośli będą się świetnie bawić, a wszystko to zostanie zi-
lustrowane w technice teatru rysunkowego. Test historyczny z uśmiechem. Scenariusz: Paweł 
Jaworski, scenografia: uczestnicy zajęć pod kierownictwem Pawła Jaworskiego, muzyka: DJ Sto-
sunkowodobry, reżyseria: Damian Droszcz. Miejsce: Klub Dwa Światy. Wstęp wolny

FUNDACJA NIE-ART

Projekt artystyczny Cyklamen - Kasia Kosmos, Bogna Morawska Agata 
Przyżycka, 14.12. (środa), godz. 19.00
Wystawa zbiorowa młodych toruńskich artystek, prezentująca ich dotychczasowe działania na 
polu sztuk wizualnych. W ramach wydarzenia zaprezentowane zostaną prace malarskie, grafiki, 
instalacje dźwiękowe oraz video. „(…)Znajdujemy się na plaży, niebo jest cyklamenowe, piasek 
czarny. Półprzezroczyste drobinki dają złudzenie rozsianych refleksów. Morze opalizuje seledy-
nowo, jest gorąco, parno. Sączymy fluorescencyjne drinki w blasku jakiegoś odległego słońca, 
siedząc w śnieżnobiałym leżaku. Ulatniamy się.” Wystawa odbędzie się w specjalnie zaadoptowa-
nym miejscu, udostępnionym dzięki uprzejmości rodzin Raczkierów.
Miejsce: ul. Szeroka 19 (nad Rossmanem)

GRUPA N OBROTÓW, www.nobrotow.pl

Warsztaty techniki grania na instrumentach muzycznych oraz melodii 
tanecznych, 17.12. (sobota), godz. 11.00-19.00
część I - Warsztaty dla skrzypków
W ramach warsztatów będzie można nauczyć się kilku melodii z repertuaru kapeli Dobrzeliniacy, 
poznać różne ćwiczenia dostosowane do potrzeb indywidualnych, usprawniające grę na skrzyp-
cach i popracować nad techniką gry. Zajmiemy się również elementami stylistycznymi, które skła-
dają się na niepowtarzalny charakter kujawiaków.
część II - Warsztaty dla instrumentalistów
Celem tych warsztatów będzie poznanie kujawiaka, jego charakterystycznego rytmu rubato i in-
nych cech stylistycznych. Nauczymy się jak zagrać, żeby się dobrze tańczyło i odpowiednio bujało. 
Będziemy pracować na materiale kapeli Dobrzeliniacy, z pogranicza łęczycko-łowickiego – regio-
nu, który muzycznie jest bardzo bliski Kujawom.
Prowadząca: Maria Stępień. Skrzypaczka, absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi na kierun-
kach skrzypce oraz muzykoterapia. Od 2011 r. zajmuje się polską muzyką tradycyjną wojewódz-
twa łódzkiego. Warsztaty płatne, obowiązują zapisy.

Sesje Melodii Tanecznych Tradycyjnie, 5, 12, 19.12. (pon.), godz. 20.00
Wspólne praktykowanie grania utworów do tańca. Tradycyjny repertuar tańców polskich i szwedz-
kich, jak również balfolk. Spotkania dla muzyków zarówno doświadczonych, jak i początkujących 
w wygrywaniu melodii rytmicznych. Bardzo mile widziani są na sesji tancerze.
Miejsce: Wejściówka, Plac Teatralny 1

POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE
WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI UMK

Odczyt dr. Cezarego Mądrego – (Nie)znany obszar postradziecki: 
migawki z miejsc niepewnych
14.12. (środa), godz. 18.00
Ogłoszone przez B. Jelcyna hasło „bierzcie władzy, ile zdołacie unieść” stało się symbolicznym 
katalizatorem rozwoju nacjonalizmów na obszarze całego ZSRR. Dominującą tendencją stała się 
dezintegracja, która nie zatrzymała się na powstaniu 15 nowych państw – byłych republik związ-
kowych, ale sięgnęła również poziomu regionalnego. Szereg konfliktów miało charakter zbrojny. 
Wojny te wydawały się być lokalne w przestrzeni postradzieckiej (Górski Karabach, Naddniestrze, 
Abchazja, Czeczenia itd.), jednak dla żyjących tam społeczności były i są globalne, gdyż obejmują 
całych ich świat. Skutki tychże konfliktów będą odczuwalne przez następne pokolenia. Dezinte-
gracja odbywa się nie tylko na polu politycznym ale również kulturowym i gospodarczym. Odrodzi-
ły się antagonizmy i stereotypy. Kultywowanie pamięci o zbrodniach stało się częścią tożsamości 
i w myśl polityków ma budować nowy patriotyzm. Sięgnięto po sankcje handlowe. Zerwane zależ-



1.12. (czwartek)
 godz. 10.00 Toruński Festiwal Książki: Andrzej Marek Grabowski – spotkanie, Książni-

ca Kopernikańska, Filia nr 7, ul. Okólna 169
 godz. 16.00 Senior – świadomy konsument, Klub Seniora „Zacisze”
 godz. 16.30, 17.30 Oprowadzanie z przewodnikiem po wystawach, CSW
 godz. 17.00 Festiwal Książki: Michał Fedorowicz („Kulturą w płot”) – spotkanie, CSW
 godz. 17.00 Stanisław Borysowski, wystawa do 26.02.2017, Ratusz Staromiejski
 godz. 18.00 Krzysztof Wesołowski – Fotografia, do 31.12., Dom Muz, ul. Podmurna
 godz. 18.00 Spotkanie z Adamem Michnikiem, sala na Jordankach
 godz. 18.00 Sztuka Natury: Przyroda jest tylko jedna! T. Ogrodowczyka, Wejściówka
 godz. 19.00 Toruński Festiwal Książki: Tomasz Sekielski – spotkanie, Dwór Artusa
 godz. 19.00 Tides From Nebula - nowa płyta, Lizard King Toruń
 godz. 19.00 Reykjavik’74 - prapremiera, Teatr im. Horzycy
 godz. 20.00 Akurat - koncert, Od Nowa
 Koncert T’ien Lai + Rara, Klub NRD
 Dotykanie Świata, Hanza Cafe

2.12. (piątek)
 godz. 11.00 Festiwal Książki: Agnieszka Frączek – spotkanie, Książnica Kopernikań-

ska, Filia nr 6, ul. Lelewela 3
 godz. 12.00 Barwy wolontariatu w hospicyjnej codzienności. Razem możemy więcej! – 

wystawa zdjęć, do 20.12, Biblioteka Pedagogiczna
 godz. 12.00 Festiwal Sztuka Natury: wernisaż wystawy „Moje Mazowsze” Grzegorza 

Okołowa, Galeria Sztuki Przyrodniczej Ogrodu Zoobotanicznego
 godz. 16.30 Festiwal Sztuka Natury: wernisaż wystawy „Na czworakach” Jerzego Kry-

szaka, Muzeum Podróżników
 godz. 17.00 Toruński Festiwal Książki: Kazimierz Brakoniecki – spotkanie, Dwór Artusa
 godz. 18.00 Festiwal Sztuka Natury: uroczyste otwarcie, Dwór Artusa
 godz. 18.30 Spektakl „Gładkie czoła” Teatru P.I.G. z o.o, MDK
 godz. 19.00 Toruński Festiwal Książki: Ex Digitals – wystawa pokonkursowa, CSW
 godz. 19.00 Zespół Pieśni i Tańca Śląsk – Koncert Galowy, sala na Jordankach
 godz. 19.00 Koncertowa premiera płyty „Gorczyca i Przyjaciele”, HRP Pamela
 godz. 19.30 Koncert z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS: Pustki, Od Nowa
 godz. 20.00 Festiwal Książki: Steńczyk/Osiecka – Moja kokaina – koncert, Dwór Artusa
 godz. 21.00 Festiwal Książki: Turniej Jednego Wiersza, Koniec Świata
 Cuda Bożonarodzeniowe, do 10.01.2017, Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości 

Dziecka, ul. Kościuszki
 Koncert Das Moon, Administratorr Elektro, Klub Dwa Światy

3.12. (sobota) 
 godz. 10.00 Toruński Festiwal Książki: Kryminalna Gra Miejska, Stare Miasto
 godz. 10.00-14.00 Otwarty Turniej Szachowy w Szachach Szybkich, OPP Dom Harcerza
 godz. 10.00-14.00 Jarmark żywności ekologicznej, Muzeum Etnograficzne
 godz. 10.00-18.00 X-Mas Kram, CSW
 godz. 11.00 Mikołajkowy poranek teatralny dla dzieci, Dom Muz, ul. Poznańska
 godz. 11.00-16.00 Festiwal Sztuka Natury: wystawa i spotkania z twórcami, Od Nowa
 godz. 12.00 Toruński Festiwal Książki: Barbara Gawryluk – spotkanie, Książnica Ko-

pernikańska, Filia nr 12, ul. Fałata 35
 godz. 17.00 Toruński Festiwal Książki: Bahar znaczy Wiosna, Muzeum Etnograficzne
 godz. 17.00 Recital Jakuba Więckowskiego „Life’s for the living”, MDK
 godz. 18.00 Festiwal Książki: Prezentacja kwartalnika „Inter-”, Dwór Artusa
 godz. 19.00 Festiwal Książki: Małżeństwo z rozsądku, Dom Muz, ul. Podmurna
 godz. 19.00 Glenn Miller Orchestra, sala na Jordankach
 Koncert: Spiral, Signal From Europa, Klub Dwa Światy 

4.12. (niedziela) 
 godz. 10.00-14.00 Drużynowe Mistrzostwa Regionu w Szachach, OPP Dom Harcerza
 godz. 10.30-14.00 Mikołajki, CSW

DZIEŃ PO DNIU 12GRUDZIEŃ 2016
ności uwolniły drzemiące demony. Niechęć uniemożliwiła niekiedy współdziałanie 
nawet w tak oczywistych kwestiach, jak ratowanie środowiska przyrodniczego. Od 
czasów elekcji W. Putina Kreml podejmuje jednak działania odwrotne i podejmowane 
są wysiłki na rzecz integracji. Na poziomie międzynarodowym objawia się to poprzez 
tworzenie różnych organizacji oraz forsowanie idei, które miałyby być atrakcyjne dla 
całego obszaru postradzieckiego. W Rosji bardzo często mówi się już nie o „prze-
strzeni postradzieckiej” ale o „Eurazji”. W wymiarze lokalnym interesującym przy-
kładem reintegracji jest Czeczenia.
Podczas wykładu słuchacz zostanie zabrany do niektórych z miejsc niepewnych: 
Naddniestrza, Czeczenii, Kaukazu Południowego, Azji Środkowej. Jak się tam 
w ostatnich latach żyje? Jakie zaszły zmiany? Na ile mogą być trwałe?
Miejsce: Budynek Wydziału Nauk o Ziemi, ul. Lwowska 1, sala 104 - Audytorium im. 
R. Galona. Wstęp wolny

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB LGBTQ 
„PRACOWNIA RÓŻNORODNOŚCI”, www.spr.org.pl

L.Poetki, 18.12. (niedziela), godz. 17.00-19.00
Pokaz filmu dokumentalnego o poetkach lesbijkach, spotkanie z reżyserkami i dys-
kusja. Miejsce: Kino Centrum w CSW, Wały Gen. Sikorskiego 13. Wstęp wolny

KLUB SENIORA „ZACISZE”
ul. Bema 38a, tel. 698-194-471

Klub prowadzi działalność kulturalno-oświatową głównie dla mieszkańców osiedli 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik”. Na wszystkie spotkanie obowiązuje telefo-
niczna rezerwacja miejsc.

Senior – świadomy konsument, 1.12. (czwartek), godz. 16.00
Spotkanie z Bożeną Sawicką, Miejskim Rzecznikiem Konsumentów, w związku 
z wzmożonym okresem zakupów przedświątecznych.

Profilaktyka zdrowotna dla seniorów. Bolące stawy
8.12. (czwartek), godz. 16.00
Autorskie program Janusza Danielczyka – prezentacja ćwiczeń do wykonania w wa-
runkach domowych.

Gwiazdka dla seniorów, 15.12. (czwartek), godz. 14.00
Uroczystość wigilijna przy choince, z opłatkiem i poczęstunkiem z udziałem gości ze 
Spółdzielni „Kopernik” i innych instytucji.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, Zaułek Prosowy 1

Agata Maksymienko - …i wyszła z kartki, 13.12. (wt.), godz. 17.00
Autorka ma lat 17, jest uczennicą I LO, absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej 
w klasie fortepianu oraz Gimnazjum nr 3, uczennicą Anny Bochenek z MDK od 4 roku 
życia oraz uczennicą Alicji Bogackiej (ceramika). Obecnie uczy się w klasie artystycz-
nej i kształci w zakresie malarstwa, tworzy kreacje modowe, przygotowuje się na stu-
dia artystyczne z projektowania mody. Wystawa przedstawia zarys twórczości Agaty 
od 4 roku życia do dziś. Wstęp wolny

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 mia-
sto przed plagą 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 magicznych opowieści o mieście i jego 
historii. 

Czynne codziennie w godz. 10.00-18.00. Pokazy rozpoczynają się o każdej pełnej 
godzinie, ostatni o 17.00.
Dla odbiorców indywidualnych pokazy odbywają się, gdy zbierze się grupa min. 
5-osobowa. Maksymalna wielkość grupy to 50 osób. 
Bilety: dla dzieci od lat 3: 9 zł, dla dorosłych: 10 zł, dla dzieci niepełnosprawnych: 5 
zł, dla dorosłych niepełnosprawnych: 8,5 zł



 godz. 17.00 Rozstrzygnięcie konkursu „Małe rzeczy w wielkim świecie”, CSW
 godz. 18.00 20 lat minęło… Spotkanie z Michałem Rusinkiem, CSW
 godz. 19.00 Adam Makowicz z TOS, sala na Jordankach 
 godz. 19.00 Komu bije Dada?, wystawa do 5.02.2017, CSW
 godz. 20.00 Pidżama Porno - koncert, Od Nowa

10.12. (sobota)
 godz. 11.00-15.00 Kiermasz Używanych Gier Planszowych, Filia nr 14 Książni-

cy Kopernikańskiej, ul. Łyskowskiego
 godz. 11.00-13.00 Mikołajki z nauką i zabawą, Zamek Krzyżacki
 godz. 11.00 Podróże małe i duże – Turcja, Dom Muz, ul. Poznańska
 godz. 12.00 Filozofowanie z Dziećmi, CSW
 godz. 12.00 IX Świąteczna aukcja charytatywna, Ratusz Staromiejski
 godz. 14.00-18.00 Żywa biblioteka, CSW
 godz. 15.00-19.00 Giełda Szlachetnych Drobiazgów, MDK
 godz.16.00-18.00 Ubierz choinkę, obdaruj rodzinkę, Muzeum Etnograficzne
 godz. 17.00 Koncert Mikołajkowy, MDK
 godz. 18.00 XV Uniwersytecki Koncert Charytatywny – Tomasz Lipiński z ze-

społem, Aula UMK
 Diunafest: Snake Thursday / Rory Breaker / Diuna, Klub Dwa Światy

11.12. (niedziela)
 godz. 10.00-15.00 Kiermasz Sztuka i rękodzieło ludowe, Muzeum Etnograficzne
 godz. 11.00 KATAR Teatralny 2016, Od Nowa
 godz. 17.00 i 19.00 Jest taki dzień - świąteczny spektakl familijny, Hotel Bulwar
 godz. 18.00 Opera Night Group: od Disneya do klasyki, sala na Jordankach

12.12. (poniedziałek)
 godz. 16.00 i 17.30 Świąteczne zajęcia Grupy Baletowej Puenta, Aula V LO
 godz. 17.45 Rodzinne tworzenie ozdób świątecznych, Dom Muz, ul. Poznańska
 godz. 18.00 Wykład Małgorzaty Jankowskiej, Galeria Wozownia
 godz. 19.00 Narodowy Teatr Opery i Baletu z Odessy - Dziadek do orzechów, 

sala na Jordankach
 godz. 19.00 Koncert zapowiadający płytę Toruń ro(c)kuje (live) , HRP Pamela
 godz. 20.00 Artclub: prezentacja Weroniki Marszelewskiej, Od Nowa

13.12. (wtorek)
 godz. 15.30 „Tu gwiazdka, tutaj anioły. Tu świeczka, tu ptak wesoły...”, Dom 

Muz, ul. Okólna
 godz. 16.00-18.00 Kiermasz bożonarodzeniowy, OPP Dom Harcerza
 godz. 16.30 Zwiedzanie Dworu Artusa
 godz. 17.00 Agata Maksymienko - …i wyszła z kartki - wystawa, I LO
 godz. 19.00-22.00 Świąteczny koncert Celtic Tree-Toruń-Trio, Wejściówka
 godz. 20.00 Koncertowa fala: Rosez, Od Nowa

14.12. (środa)
 godz. 12.00 Kino Dla Seniora - Życie animowane, CSW
 godz. 12.00 Narodziny radości, Muzeum Etnograficzne
 godz. 13.00 Wystawa Wiesław Smużny – kierunek artystyczno-dydaktyczny, do 

19.02., Biblioteka Uniwersytecka
 godz. 14.00 Podmalowania i obrazy wielowarstwowe, do 13.01.2017, Galeria 

Forum 
 godz. 17.00 Serce dla nadziei – koncert charytatywny, sala na Jordankach
 godz. 17.00 Wybitne postacie z historii fotografii, WOAK
 godz. 17.45 Świąteczna Manufaktura – słomiane ozdoby, Dom Muz, ul. Okólna
 godz. 18.00 Całapolska czyta - spektakl Teatru Foremka, OPP Dom Harcerza

 godz. 11.00-16.00 Sztuka Natury: spotkania z twórcami, Od Nowa
 godz. 11.00-13.00 Niedziela z Ogniskiem, OPP Dom Harcerza 
 godz. 12.00 Oprowadzanie po aktualnych wystawach, Galeria Wozownia
 godz. 12.00 Toruński Festiwal Książki: Marcin Brykczyński – spotkanie, Książni-

ca Kopernikańska, Filia nr 11, ul. Żwirki i Wigury 39-41
 godz. 16.00 Koncert charytatywny „Gramy dla Mikołaja”, MDK
 godz. 17.00 Mikołajki z TOS: Balet Królowa Śniegu, sala na Jordankach
 godz. 17.00 Salonik Artystyczny: Romanse cygańskie, Fort IV
 godz. 19.00 Festiwal Książki: Literatura po toruńsku, Dwór Artusa
 godz. 19.00 Kękę - nowa płyta, Lizard King Toruń
 Koncert: Romantycy Lekkich Obyczajów (gość trasy: Whoiswho), Klub NRD
 Stand-Up Toruń przedstawia: Katarzyna Piasecka, Klub Dwa Światy

5.12. (poniedziałek)
 godz. 10.00 Flores - wyspa kwiatów, Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełno-

sprawnych
 godz. 11.00 Kartka świąteczna z św. Mikołajem w tle, Dom Muz, ul. Poznańska
 godz. 17.00 W Pierwszym Rzędzie: Księga Cudowności, WOAK
 godz. 18.00 Festiwal Książki - Aneks: Beata Chomątowska – spotkanie, CSW
 godz. 19.00 Spektakl „Lekko nie będzie”, sala na Jordankach
 godz. 19.00 Manchester, HRP Pamela 
 godz. 20.00 Slam Poetycki, Od Nowa
 Kiermasz na Skarpie, do 10.12., Filia nr 16 Książnicy Kopernikańskiej

6.12. (wtorek)
 godz. 9.00-16.00 Mikołajkowy Kiermasz Książek, Biblioteka Uniwersytecka
 godz. 11.00 i 18.30 Gwiezdne przygody Mikołaja z Torunia, Dwór Artusa
 godz. 12.00 Dzień na plus: Spacer po wystawie „Kropka w kropkę”, CSW
 godz. 14.00 Uwolnij wspomnienia, WOAK
 godz. 16.00 LuxFest 2016, sala na Jordankach
 godz. 16.30 Mikołajkowy turniej: Pędzące ślimaki, Filia nr 11 Książnicy Koperni-

kańskiej, ul. Żwirki i Wigury
 godz. 18.00 Przegląd filmów Davida Cronenberga - eXistenZ, CSW
 Mikołajki, Muzeum Okręgowe

7.12. (środa)
 godz. 16.30, 20.00 Moscow City Ballet - Jezioro Łabędzie, sala na Jordankach
 godz. 17.00 Wieczór rękodzieła – świąteczne ozdoby, Dom Muz, ul. Podmurna
 godz. 18.30 Sztuka w Artusie – Boże Narodzenie w sztuce, Dwór Artusa
 godz. 18.30 Aleksandra Bartkowiak-Mil - Zielono mi, wystawa do 09.01., Dom 

Muz, ul. Poznańska
 godz. 20.00 Jazz Club: 3_o, Od Nowa
 Koncert Taco Hemingway, Klub NRD

8.12. (czwartek)
 godz. 17.00 Spotkanie z Anną Karpińską, Filia nr 11 Książnicy Kopernikańskiej, 

ul. Żwirki i Wigury
 godz. 16.00 Profilaktyka zdrowotna dla seniorów, Klub Seniora „Zacisze”
 godz. 18.00 Podróże z muzami, Dom Muz, ul. Podmurna
 godz. 18.00 Fotograficzne Pogaduchy, Wejściówka 
 godz. 20.00 TSA - The Best Of, Lizard King Toruń
 godz. 20.00 Taco Hemingway - koncert, Od Nowa
 godz. 20.00 Afanasjew/Szymanowski, Tutu Jazz Club
 Gala telewizyjna Stinga, sala na Jordankach

9.12. (piątek)
 godz. 12.00 Hurra!Tektura – wystawa podsumowująca intermedialne warsztaty 

twórcze, Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka
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 godz. 17.00-19.00 L.Poetki, Kino Centrum w CSW
 godz. 18.00 Dni Ciechowskiego: Ciechowski-Świetlik, wystawa do 8.01., CSW
 godz. 18.00 Spotkanie z gwiazdami, Wejściówka 
 godz. 19.00 4. Urodziny Grupy Teraz – spektakl improwizowany, Od Nowa
 Koncert: Obscure sphinx, Sound like the end of a world, 4dots, Klub NRD

19.12. (poniedziałek)
 godz. 10.00 Dyskusyjny Klub Książki, Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepeł-

nosprawnych
 godz. 17.00 Piernikowe ozdoby na choinkę, Dom Muz, ul. Poznańska
 godz. 17.00 Świątecznie tanecznie, także 20-22.12., Aula V LO
 godz. 19.00 A to ci historia! – premiera, Klub Dwa Światy

20.12. (wtorek)
 godz. 15.30 Popołudnie z planszówkami, Dom Muz, ul. Okólna
 godz. 18.00 Koncert kolęd w wykonaniu zespołów z placówki, MDK
 godz. 18.00 Jest taki dzień - musical, OPP Dom Harcerza
 godz. 19.00 Piwnica pod Baranami: Kolędy i pastorałki, sala na Jordankach

21.12. (środa)
 godz. 17.00 Koncert kolęd – Magiczny Czas Świąt, OPP Dom Harcerza
 godz. 20.00 Wieczór Podróżnika, Od Nowa

23.12. (piątek)
 Koncert Małpa, Klub NRD

29.12. (czwartek) 
 Alicja w Krainie Czarów, reż. Marek Ciunel – premiera, Baj Pomorski

30.12. (piątek)
 Koncert Blady Solo, Nietrzask + Afterparty, Klub NRD

31.12. (sobota)
 godz. 17.00 Wielka Gala Sylwestrowa, sala na Jordankach
 godz. 20.00 Koncert Sylwestrowy – Trzech Polskich Tenorów, Aula UMK
 godz. 20.00 Odlot – spektakl sylwestrowy, także 29-30.12. i 1.01., Teatr im. 

Horzycy
 godz. 21.00 Duety MusicaLove – koncert, Impresaryjny Teatr Muzyczny

 godz. 18.00 Stare Dobre Małżeństwo, Aula UMK
 godz. 18.00 Odczyt dr. Cezarego Mądrego – (Nie)znany obszar postradziecki: 

migawki z miejsc niepewnych, Wydział Nauk o Ziemi
 godz. 18.30 Marcin Meller – spotkanie, Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego
 godz. 19.00 Projekt artystyczny Cyklamen, ul. Szeroka 19 (nad Rossmanem)
 godz. 20.00 Stand-up w Od Nowie: Wiolka Walaszczyk i Jacek Stramik, Od Nowa

15.12. (czwartek)
 godz. 12.00, do 11.01.2017 Finał konkursu na Witraż Bożonarodzeniowy, MDK
 godz. 14.00 Gwiazdka dla seniorów, Klub Seniora „Zacisze”
 godz. 17.30 Dni Ciechowskiego: działania artystyczne Galerii Rusz, plac przed 

CKK Jordanki
 godz. 18.00 Literaci po godzinach – spotkanie z Maciejem Henem, CSW
 godz. 18.00 Wiesław Smużny – VI. Heliotropy 888-lecia Torunia z 2016/2121, do 

28.12., Galeria Dom Plastyka ZPAP
 godz. 18.30 Czwartek z filozofią: Wyprawa w świat wartości, Dwór Artusa
 godz. 18.30 Dni Ciechowskiego: odsłonięcie formy przestrzennej nazywającej 

plac przez CKK Jordanki 
 godz. 19.00 Dni Ciechowskiego: koncert w hołdzie patronowi Nagrody Arty-

stycznej Miasta Torunia, sala na Jordankach
 godz. 19.00 Salonik Artystyczny: Kolędowanie po góralsku, Fort IV
 godz. 19.00 L.A. Trio – Koncert, Dom Muz, ul. Podmurna
 godz. 20.00 Marcin Łukasiewicz Quartet/Hierodula, Tutu Jazz Club
 Bajki na świąteczny czas, Filia nr 16 Książnicy Kopernikańskiej
 Koncert Cinemon, Klub NRD

16.12. (piątek)
 godz. 16.00 Świątecznie – Tanecznie, także 17.12. godz. 11.00, OPP Dom Har-

cerza
 godz. 18.00 Mówią ulice - spektakl, Dom Muz, ul. Podmurna
 godz. 19.00 Dni Ciechowskiego: Fonetyka - Ciechowski, Dwór Artusa
 godz. 19.00 An evening of burlesque, sala na Jordankach
 Koncert: Arab + supporty, Klub Dwa Światy

17.12. (sobota)
 godz. 11.00 Brzuchonogi w nogi – spotkanie z książką, Dom Muz, ul. Poznańska
 godz. 11.00-13.00 Warsztaty Bożonarodzeniowe, Galeria i Ośrodek Plastycznej 

Twórczości Dziecka
 godz. 11.00-14.00 Eko-wigilia, Muzeum Etnograficzne
 godz. 12.00-17.00 Dni Ciechowskiego: Toruńska Giełda Winylowa, Dwór Artusa
 godz. 14.00 Wigilia dla dzieci starówki, OPP Dom Harcerza
 od godz. 15.00 Przegląd kina chińskiego i niespodzianka dla widzów, CSW 
 godz. 16.00 Dwanaście miesięcy - premiera charytatywna, Teatr im. Horzycy
 godz. 16.00 i 17.15 Czas dla Nas: Choinka w lesie, koncert TOS, sala na Jor-

dankach
 godz. 19.00 Walce wiedeńskie, sala na Jordankach
 godz. 19.00 Dom o Zielonych Progach, Dom Muz, ul. Podmurna
 godz. 20.00 Dni Ciechowskiego: Koncert Specjalny Pamięci Grzegorza Ciechow-

skiego, Od Nowa
 Wystawa plakatów z Koncertów Pamięci Grzegorza Ciechowskiego, do 

10.01.2017, Od Nowa

18.12. (niedziela)
 godz. 17.00 Spotkanie z Andrzejem Świetlikiem oraz Przemysławem Wałczu-

kiem, CSW
 godz. 17.00 Wielki Finał VI. Festiwalu Cichej Muzyki: Rejoice! Bach, Handel - 

koncerty i arie, Ratusz Staromiejski 


