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Repertuar

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

Raz, Dwa, Trzy - koncert, 5.02. (niedziela), godz. 18.00
Zespół został założony w 1990 r. przez studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze: 
Adama Nowaka, Grzegorza Szwałka, Jacka Olejarza i Jacka Ograbka. W trzy miesiące po powstaniu 
wygrał 26. Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie. Od tej pory zespół cieszy się niesłabnącym po-
wodzeniem, a każdy kolejny krążek jest znakomicie przyjmowany przez publiczność.
Bilety: 65, 95, 125 zł dostępne: CKK Jordanki, biletyna.pl, kupbilecik.pl, rezerwacja tel: 605-555-676
Organizator: Adria 

Grupa MoCarta – dzieła wybrane z XX lat, 9.02. (czwartek), godz. 19.00
W 2015 r. zespół obchodził 20-lecie. Przedłużeniem tej trasy jest nowy program. Na wspólnej prywat-
ce pojawią się – Piotr Bałtroczyk, Zbigniew Wodecki, Zbigniew Zamachowski, Artur Andrus, a gośćmi 
honorowymi będą zgromadzeni widzowie.Bilety: 65, 95 i 125 zł dostępne: CKK Jordanki, biletyna.pl, 
kupbilecik.pl, rezerwacja tel: 605-555-676. Organizator: Adria 

Narodowy Teatr Ukrainy Imperial Lviv Ballet - Don Kichot 
14.02. (wtorek), godz. 20.00 Organizator: Agencja Artystyczna Avip Group

Varius Manx i Kasia Stankiewicz - koncert z okazji 25-lecia zespołu
15.02. (środa), godz. 19.00
W 2015 roku minęło 25 lat, odkąd Robert Janson wraz z braćmi Pawłem i Michałem Marciniakami po-
stanowili utworzyć grupę muzyczną i nazwać ją Varius Manx. Z tej okazji zespół przygotował jubile-
uszową trasę koncertową. Podczas tourne grupa wystąpi z legendarną wokalistką Kasią Stankiewicz.
Bilety: 65, 95 i 125 zł dostępne: CKK Jordanki, biletyna.pl, kupbilecik.pl, rezerwacja tel: 605-555-
676. Organizator: Adria 

Teatr Muzyczny w Łodzi - Skrzypek na dachu 
18.02. (sobota), godz. 15.00, 20.00
Arcydzieło gatunku i największy hit scen muzycznych na całym świecie, który od lat nie traci swej 
świeżości i wagi ponadczasowego przesłania. Swój sukces zawdzięcza w dużej mierze walorom li-
bretta, które odtwarza atmosferę i koloryt małej żydowskiej wioski z początku XX wieku. Skrzypek na 
dachu jest także obrazem przemian w świecie, upadania tradycji, która nie wytrzymuje konfrontacji 
z nowymi zjawiskami. Na tym tle rozgrywa się historia rodziny Tewjego-mleczarza. Na scenie zapre-
zentuje się blisko 100 artystów. Reżyser przedstawienia Jan Szurmiej wiernie odtworzył klimat oby-
czajowy malutkiej Anatewki. Bilety: 90, 120, 150 zł dostępne: CKK Jordanki, biletyna.pl, kupbilecik.
pl, rezerwacja tel: 605-555-676. Organizator: Adria 

 Ania Dąbrowska, 19.02. (niedziela), godz. 18.00
Organizator: Agencja artystyczna Offside

Ale Kino! 25.02. (sobota), godz. 19.00 
Koncert Orkiestry Alla Vienna, Hollyłódzkiej Orkiestry Filmowej oraz pary solistów 
Organizator: Fantom Media 

Kabaret Młodych Panów – Bogowie, 26.02. (niedziela), godz. 16.00
Ten program pomoże rozwiązać Twoje problemy - sprawi, że zapomnisz o nich nie tylko na dwie go-
dziny. Kiedy minie ten czas, wszystko będzie zależeć już tylko od Ciebie. Nie pytaj, co Młodzi mogą 
zrobić dla Ciebie, ale co sam możesz zrobić dla siebie. Ten spektakl nie załatwi Twoich spraw, ale da Ci 
wskazówki, da Ci wiarę, da Ci siłę. Chcesz być jak Młody bóg? Przestań chcieć! Bądź! Bilety: 75 i 95 zł  
dostępne: CKK Jordanki, biletyna.pl, kupbilecik.pl, rezerwacja tel.: 605-555-676. Organizator: Adria

Nadchodzące wydarzenia:

Dżem Symfonicznie, 3.03. (piątek), godz. 19.00
Anna Maria Jopek, 21.03. (wtorek), godz. 19.00 
Organizator: Good Taste Production 

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

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

CENTRA KULTURY
Świat i okolice: Życie w cieniu wojny – Abchazja
8.02. (środa), godz. 18.30
Abchazja to miejsce o skomplikowanym statusie prawnym. Tylko przez niektórych uznawana 
jest za niepodległe państwo, dla większości natomiast to zbuntowana republika na terenie 
Gruzji. Ślady minionej wojny są widoczne do dziś. W tę wyjątkową i zarazem pełną przygód po-
dróż zabierze nas Agnieszka Siejka, która swoimi opowieściami i zdjęciami pokaże duszę tego 
regionu. Bilety: 2 zł (emeryci, renciści, uczniowie, studenci, niepełnosprawni - wstęp wolny)

Czwartek z filozofią: Filozofia i ekologia
Prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski – wykład, 9.02. (czw.), godz. 18.30
Filozofia i ekologia tylko pozornie nie mają ze sobą nic wspólnego. Filozofia ekologiczna to 
dyscyplina ukazująca uwarunkowania filozoficzne, kulturowe i światopoglądowe, które mają 
wpływ na przyrodniczą rzeczywistość. Wstęp wolny

Na chwilę przed odlotem – polskie hity lat 80.
11.02. (sobota), godz. 18.00
Lata 80. to hity takich artystów jak Mannam, Urszula, Budka Suflera, Republika, Anna Jantar, 
Edyta Geppert, Dwa plus jeden, Perfect czy Andrzej Zaucha. W tę sentymentalną podróż zabio-
rze nas Agata Grześkiewicz i Michał K. Zawadzki, którzy na nowo, ale z wielkim szacunkiem 
dla oryginałów, zaaranżowali najpopularniejsze piosenki. Bilety: 20 zł ulgowy, 25 zł normalny

Zwiedzanie Dworu Artusa, 14.02. (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

Paweł Domagała – Walentynki w Artusie, 15.02. (środa), godz. 19.00
Paweł Domagała to jeden z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych aktorów młodego po-
kolenia. W ostatnim czasie dał się również poznać jako muzyk. Na jego debiutanckiej płycie 
„Opowiem Ci o mnie” nie brakuje utworów o miłości, wierze, przebaczeniu oraz spokoju we-
wnętrznym. Bilety: 50 zł ulgowy, 60 zł normalny

Koncert Trzech Tenorów, 16.02. (czwartek), godz. 18.30
Koncerty Trzech Tenorów odbywają się niemal na całym świecie, a zostały zainicjowane przez 
Luciano Pavarottiego, Plácido Domingo i José Carrerasa. Publiczność usłyszy m.in.: „O sole 
mio”, „Granadę”, „Brunetki blondynki”, Arię Barinkaya „Wielka sława to żart” czy Arię Księcia 
„La donna é mobile”. Bilety: 70 zł

A jednak coś po nas zostało… – Piotr Lenkiewicz – spotkanie
21.02. (wtorek), godz. 18.30
„A jednak coś po nas zostało…(nie)zapomniane historie toruńskich zespołów okresu przeło-
mu” to pierwsza taka książka na lokalnym rynku. Jej autor, Piotr Lenkiewicz, podjął się ska-
talogowania zespołów, które funkcjonowały w mieście Kopernika w latach 80. i 90. Co dzięki 
temu powstało? Niezwykła historia o losach toruńskiej muzyki. Wstęp wolny

Grupa Teraz – Los Pokojos dé là Dziennas – spektakl improwizowany
24.02. (piątek), godz. 19.00
Publiczność mówi słowo, a improwizatorzy rzucają się w wir dyskusji, w której pełno skoja-
rzeń, sensów i bezsensów. To one są podstawą historii, które tworzą i nigdy nie są takie same. 
Bilety: 10 zł ulgowy, 15 zł normalny

Poranek Seniora, 26.02. (niedziela), godz. 11.00
Dlatego Dwór Artusa i Pomorskie Towarzystwo Muzyczne zaprasza na kolejną jego odsłonę, 
podczas której absolwenci i studenci szkół muzycznych z naszego regionu wykonają naj-
piękniejsze utwory kompozytorów klasycznych, m.in. Fryderyka Chopina, Franza Schuberta,  
Camille Saint-Saensa. Bilety: 3 zł ulgowy, 5 zł normalny

Filmowe poniedziałki
6.02. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30
Dramat, który opowiada wstrząsającą historię młodej kobiety i jej synka. Mieszkają w nie-
wielkim pomieszczeniu, który nazywają pokojem. Chłopiec nie zdaje sobie sprawy, że istnieje 
świat na zewnątrz. Kobieta obmyśla ryzykowny plan ucieczki, którego głównym bohaterem 
ma być właśnie dziecko.
13.02. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30
Bohater tego dramatu, 20-letni chłopak, jest sprzedawcą w warzywniaku na prowincji. Ponad-
to jest jedynym żywicielem i opiekunem rodziny: chorego umysłowo brata, dwóch sióstr oraz 
otyłej matki. Jego nudne życie zmienia się, kiedy do miasteczka przybywa piękna dziewczyna.
20.02. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30
Dramat polityczny przedstawia historię opowiedzianą okiem młodego, beztroskiego lekarza, 
który wyrusza do Ugandy, aby pomagać tamtejszej ludności. W tym czasie rządy w państwie 
przejmuje nowy prezydent, z którym  główny bohater nawiązuje bliższe kontakty i zostaje jego 
osobistym lekarzem. Wkrótce przekonuje się, że jego przełożony jest barbarzyńskim tyranem.
Ilość miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki do odbioru na pół godziny przed seansem. 
Jednej osobie przysługują 2 wejściówki. Brak możliwości rezerwacji wejściówek.

Galeria Artus
Cztery oblicza Meksyku – Michał Huniewicz - fotografie
7.02. (wtorek), godz. 18.30, do 3.03.
Meksyk to kraj wielki i skomplikowany, który trudno sportretować, nie wpadając w pułapkę 
przedstawienia głównych atrakcji turystycznych. Michał Huniewicz na swoich zdjęciach przed-
stawia wybrane cztery oblicza kraju: mieszankę kultury mezoamerykańskiej i chrześcijańskiej, 
meksykańskie święto zmarłych, problem imigrantów czy wizytę u szamana, gdzie wciąż uprawia 
się białą i czarną magię. Wstęp wolny. 

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

Klub Od Nowa
Grupa Improwizacyjna Teraz – Pan Pstrong, czyli pierwsza ryba 
w kosmosie, 12.02. (niedziela), godz. 19.00
Improwizowany spektakl składający się z dwóch historii. Publiczność daje słowo - inspirację. Na-
stępnie improwizatorzy ruszają w podróż w głąb swojej świadomości. To, co wydarzy się na sce-
nie, nigdy nie zostanie powtórzone. Bilety: 10 zł studenci i zapisani na fb, 15 zł pozostałe osoby

Walentynkowa Gala Stand Up Comedy, 14.02. (wt.), godz. 18.30
Macie dość otaczających różowych serduszek i chcecie spędzić ten wieczór na dobrej zabawie? 
Tylko u nas: 4 komików, 4 różne spojrzenia na walentynki i 2 godziny nieustającego śmiechu. Wy-
stąpią: Tomasz Nowaczyk, Mieszko Minkiewicz, Grzegorz Dolniak, Cezary Sadowski. Bilety: 50 zł

Screamin’ Dollz w Koncertowej Fali Radia Sfera
15.02. (środa), godz. 20.00
Nowa nadzieja psychopostpodwórkowego rock’n’rolla z dozą absurdalnego humoru. Wstęp wolny

Tęgie Chłopy – koncert i potańcówka, 17.02. (piątek), godz. 20.00
Kapela nawiązująca do tradycyjnych zespołów grających dawniej na wiejskich weselach czy za-
bawach. Zespół cechuje muzyka taneczna i energiczna. Zespół nagrywając nową płytę wzorował 
się na muzyce kieleckiej oraz panującym tam folklorem. Bilety: 30 zł 

XVII Jazz Od Nowa Festival
Festiwal łączy jazzową klasykę z jej wybitnymi przedstawicielami, z improwizowaną muzyką jaz-
zowego pogranicza, sięgającą 
22.02. (środa), godz. 20.00 
Vehemence Quartet feat. Jorge Vistel (Cub/Pl), New York Jazz Collective (USA/Pl)
Bilety: 40 zł, 50 zł w dniu koncertu
23.02 (czwartek), godz. 20.00 Mazzoll Bow Trio (Pl/J), Qyavy (Pl/Cub)
Bilety: 40 zł przedsprzedaż, 50 zł w dniu koncertu
24.02. (piątek), godz. 20.00 Three Continents feat. Xu Fengxia (Chn/Mex/Pl)
Adam Bałdych & Helge Lien Trio (No/Pl)
Bilety: 50 zł, 60 zł w dniu koncertu
25.02. (sobota), godz. 20.00 Vein Trio (Ch), Michał Urbaniak (Pl/USA) 
Bilety: 50 zł, 60 zł w dniu koncertu
Karnety: 120 zł, 150 zł w dniu koncertu

Slam Poetycki, 27.02. (poniedziałek), godz. 20.00 
Skrzyżowanie poezji i performance’u. Impreza, podczas której artyści przedstawiają swoje tek-
sty, a publiczność ocenia na bieżąco zarówno treść wierszy. Wstęp wolny

ICNT Science Cafe - Gwiazdy-Nauka-Społeczeństwo: Dla kogo 
dobrobyt? 27.02. (poniedziałek), godz. 16.00
Prelegentem będzie znany ekonomista, były wicepremier i minister finansów, profesor dr hab. 
Grzegorz Kołodko. Oprócz dyskusji dotyczącej rynkowych mechanizmów rozwoju gospodarcze-
go i społecznego, globalizacji, bezrobocia, społecznej odpowiedzialności biznesu, dobrobytu 
i demografii odbędzie się minirecital zespołu Tortilla oraz ilustrowany komentarz do zimowych 
zjawisk astronomicznych na niebie nad Toruniem w wykonaniu Jerzego Rafalskiego. Wstęp wolny

Galeria 011
Wystawa zbiorowa grafiki Potęga małej formy, do 20.02.
Projekt wystawienniczy prezentujący dorobek i zainteresowania twórcze wykładowców oraz stu-
dentów związanych z Zakładem Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych UMK przez pryzmat małych form 
graficznych.

Fotografia Marcina Buka - Sit 4 a while, 15.02. (śr.), godz. 19.00, do 13.03.
Marcin Malicki Buk - rocznik 83., z wykształcenia socjolog, z zamiłowania i konieczności grafik, 
tatuażysta, writer, rysownik. Fotograf – z pasji, frajdy, inspiracji, z poszukiwania rzeczy prostych, 
harmonijnych, niejednokrotnie zapomnianych lub mijanych bez refleksji. Na wystawie znajdą się 
fotografie miejsc, na których można usiąść, zatrzymać się na chwilę.

Galeria Dworzec Zachodni
Grafika Natalii Romaniuk - Tysiące niepewności..., do 17.02.
Absolwentka Grafiki Warsztatowej na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Dyplom z wyróżnie-
niem w pracowni Druku Cyfrowego u dr Dariusza Gajewskiego w grudniu 2009 r. Stowarzyszenie 
Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie włączyło jej dyplom do przeglądu Najlepszych Pol-
skich Dyplomów Graficznych. W czerwcu 2014 r. obroniła pracę doktorską na ASP w Katowicach. 
Uprawia: fotografię, grafikę warsztatową - akwafortę, grafikę cyfrową oraz grafikę projektową.  
Na wystawie zaprezentowane zostaną grafiki z cyklu „De-konstrukcja tożsamości”. Cykl ten jest 
świadectwem wiary w przedstawienie obrazowe, lecz i świadomości zachodzących przemian. 

Fotografie oraz okładki płyt winylowych Marka Karewicza - This is jazz
22.02.-16.03.
Wystawa towarzyszy XVII Jazz Od Nowa Festival. Marek Andrzej Karewicz – polski artysta fotografik 
specjalizujący się w zdjęciach muzyków jazzowych i rockowych. Również dziennikarz muzyczny, 
autor radiowy i telewizyjny, prezenter muzyki jazzowej, animator jazzu. Jako nastolatek grywał na 
trąbce i kontrabasie w zespołach jazzowych. Wyłącznie fotografią zajął się od końca lat 50. za na-
mową Leopolda Tyrmanda. Ukończył liceum fotograficzne, następnie studiował na Wydziale Opera-
torskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi. Jego archiwum liczy 2 milionów negatywów. 
Fotografował m.in. ostatnią trasę koncertową Milesa Davisa i europejską trasę koncertową Raya 
Charlesa. Jest autorem ok. 1500 okładek płytowych, m.in. serii Polish Jazz oraz płyty Blues zespołu 
Breakout, gdzie sfotografował Tadeusza Nalepę prowadzącego za rękę swojego syna Piotra. Przygo-
tował też okładki płyt Ewy Demarczyk, Niebiesko Czarnych, Czerwonych Gitar, Ireny Santor, Sławy 
Przybylskiej, Maryli Rodowicz, Stana Borysa i Jerzego Połomskiego.

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

Kino Niebieski Kocyk
Paterson, reż. Jim Jarmusch, Francja/Niemcy/USA 2016
20.02. (poniedziałek), godz. 19.00 
Rewelacja tegorocznego festiwalu w Cannes i najlepszy od lat film Jima Jarmuscha. Pełna humoru 
opowieść o tym, że życie jest poezją i każdy może odnaleźć szczęście na swój sposób.

Amnesty International: Sonita, reż. Rokhsareh Ghaemmaghami, Iran/
Niemcy/Szwajcaria 2015, 21.02. (wtorek), godz. 19.00 
Dokument opowiadający o popularnej afgańskiej raperce, która w wieku 8 lat musiała emigrować do 
Iranu przed wojną. Zmusiło ją to do zaprzestania nauki, gdyż nie posiadała dokumentów legalizują-
cych jej pobyt w Iranie. Znalazła pociechę w poezji, a także muzyce hip hopowej. Rodzina Sonity po-
stanowiła wydać ją za mąż, ponieważ potrzebowała pieniędzy na posag dla jej brata. Zrozpaczona 
nagrała piosenkę, która zmieniła całe jej życie i pozwoliła nie tylko wybić się na międzynarodowej 
arenie muzycznej, ale także walczyć o prawa dziewczynek zmuszanych do małżeństwa. Wstęp wolny

Powidoki, reż. Andrzej Wajda, Polska 2017, 27.02. (pon,), godz. 19:00 
Zdobywca wielu nagród filmowych, w tym Oscara za całokształt twórczości – Andrzej Wajda, przed-
stawia historię człowieka niezłomnego - Władysława Strzemińskiego - pioniera polskiej awangardy. 
Wielki artysta, wierny własnej wizji sztuki, nie poddał się obowiązującemu systemowi i w konse-
kwencji doświadczył dramatycznych skutków swoich wyborów. Intymny zapis ostatniego okresu 
życia Strzemińskiego.

Sztuka Kochania, reż. Maria Sadowska, Polska 2017
28.02. (wtorek), godz. 19.00 
Historia kobiety, lekarki, seksuolożki, która szeroko otworzyła drzwi polskich sypialni. Rozprawia-
jąc się z konserwatywnymi stereotypami i wszechobecną ignorancją, Michalina Wisłocka zrewolu-
cjonizowała życie seksualne całego kraju. Wszystko za pomocą jednej książki.

Bilety: 10 zł studenci, 12 zł pozostałe osoby

Aula UMK, ul. Gagarina 11
Ecenter Copernicup, 4-5.02. (sobota-niedziela), godz. 9.00 
Sporty elektroniczne zdobywają coraz większe rzesze entuzjastów na całym globie. Turniej jest 
pierwszym tego typu przedsięwzięciem w województwie kujawsko-pomorskim. 

Koncert Uniwersytecki, 18.02. (sobota), godz. 18.00
W programie: Arturo Marquez - Danzon no. 2, Fred Ebb/John Kander – Cabaret, Leonard Bernstein - 
suita West Side Story, John Kander - All that jazz z musicalu Chicago, Chuck Mangione - The Children 
of Sanchez, Fred Ebb/John Kander - New York, New York, Bob Merrill - Mambo Italiano, Edward Elgar 
- Pomp and Circumstance Marches. Wykonawcy: Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Orkiestra Woj-
skowa w Bydgoszczy oraz Chór Akademicki UMK w Toruniu (przygotowanie Chóru Izabela Szyma-
-Wysocka). Soliści: sopran - Marta Wiejak-Grążka, baryton - Michał Hajduczenia. Dyrygenci: Dominik 
Sierzputowski, Arkadiusz Kaczyński, Mariusz Żelazek



Spektakl Nikt nie jest doskonały, 24.02. (piątek), godz. 17.00 
Błyskotliwa komedia, pełna zabawnych sytuacji i niespodziewanych zwrotów akcji. Harriet jest 
redaktorką w wydawnictwie specjalizującym się w wydawaniu powieści romantycznych. Jej odkry-
ciem jest Marta Banbury, która napisała książkę o tym, co ukrywają, o czym marzą i czego chcą 
mężczyźni. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie fakt, że pisarka to… mężczyzna. Obsada: Mag-
dalena Waligórska/Marta Chodorowska, Wojciech Błach/Jacek Rozenek, Michalina Sosna/Marta 
Chodorowska, Zdzisław Wardejn/Wojciech Duriasz. Reżyseria: Piotr Dąbrowski

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!, Zawahaj się!

Wystawa czasowa:

Wildlife Photographer of The Year 2016, 4-26.02.
Wystawę tworzą prace z dorocznego konkursu fotograficznego, organizowanego od 1965 r. Dzisiaj 
jest to najbardziej ceniony i największy w świecie konkurs w zakresie fotografii przyrody, dostępny 
dla zawodowców i amatorów, także dla młodzieży i dzieci. Do zdobycia nagrody aspiruje więk-
szość fotografów przyrody. Zdobywają je, jeśli obraz zawiera w sobie połączenie oryginalnego 
spojrzenia, szczęścia i znajomości przyrody, co wcale nie musi wymagać uzbrojenia w najlepszy 
sprzęt i wojaży po całym świecie.

Centrum czynne: wtorek-piątek w godz. 9.00-15.00, sobota-niedziela w godz. 11.00-17.00
Bilety:
Zwiedzanie wystaw: 17 zł, ulgowy 12 zł, rodzinny 37 zł, grupowy 11 zł (grupa min. 10 osobowa)
Zajęcia warsztatowe: 14 zł, ulgowy 12 zł, rodzinny 33 zł, grupowy 11 zł (grupa min. 10 osobowa)
ścieżka tematyczna: 12 zł (grupa 10-40 os.)
Warsztaty dla przedszkoli: 16 zł (grupa 20-30 os.)
Zajęcia w pracowniach biologicznej/fizycznej: 13 zł/60 min + 16 zł/120 min. (grupa 20-36 os.)
Pracownia multimedialna (szkoły): 16 zł (grupa 20-30 os.)
Zwiedzanie z przewodnikiem: 16 zł (grupa 10-30 os.)

Możliwość zwiedzania wystaw z przewodnikiem. W ramach jednej tury mogą być oprowadzone 
4 grupy po max. 15 osób. Bilet na zwiedzanie z przewodnikiem: grupowy 16 zł
CNMW honoruje Toruńską Kartę Seniora. Bilet na zwiedzanie wystaw: 9 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.
W okresie ferii zimowych (31.01.-12.02.) otwarte w następujących dniach i godzinach:
wtorek-piątek: godz. 9.00-15.00 (nie ma tur zwiedzania)
sobota-niedziela: godz. 11.00-17.00

Warsztaty dla szkół:
 Co w brzuchu burczy…, wtorki, godz. 9.00 i 11.00 gr. wiekowa: 1-3,4-6 SP
 Pogodynka, środy, godz. 9.00 i 11.00 gr. wiekowa: 1-3,4-6 SP
 Słodkie cząsteczki, czwartki, godz. 9.00 i 11.00 gr. wiekowa: 4-6 SP, gimnazjum
 Tajemnice wody, piątki, godz. 9.00 i 11.00 gr. wiekowa: 1-3,4-6 SP

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.
 Odkrywamy planetę. Dla grup: 3-4 lata oraz 5-6 lat
 Wesołe miasteczko prof. Młynka. Dla grup: 3-4 lata
 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:
 Klasa Przyszłości - Zaprojektuj przedmiot do druku 3D

3, 10.02. (wtorki), godz. 9.00-10.15 i 11.00-12.15 
Grupa dolecowa: dzieci od 10. roku życia. Dzieci do 13. roku pod opieką pełnoletniego opiekuna
Słyszałeś już o drukowanych w 3D zabawkach, protezach, a nawet domach? Wszystkie te przed-
mioty zostały przez kogoś zaprojektowane. Drukując na papierze, wystarczy wybrać zdjęcie lub 
napisać kilka słów. Jak jednak tworzyć przestrzenne obiekty? Tego nauczysz się na warsztatach 
modelowania 3D. 
Za pomocą programu Tinkercad, w prosty sposób wkroczysz w świat grafiki trójwymiarowej. Zbu-
duj swój pierwszy model, a następnie zobacz, jak staje się prawdziwy dzięki drukarce 3D! Jeśli lu-
bisz tworzyć, zmieniać i budować, to masz świetne podstawy do graficznej zabawy. Przyjdź i wykaż 
się kreatywnością, a może już wkrótce będziesz robił to zawodowo?

Ferie zimowe 2017, 31.01.-12.02.
 Handmade, czyli ręcznie robione, wtorki, godz. 9.00 i 11.00
Pokażemy jak w sprytny sposób wykorzystać zbędne rzeczy z naszego otoczenia, aby samodziel-
nie stworzyć nowy przedmiot. Spośród wielu propozycji przygotowanych przez nas znajdziecie coś 
dla siebie. Będziemy wspólnie tworzyć m.in. biżuterię, klamerkowe ozdoby czy też mechaniczne 
zabawki. Gwarantujemy, że z warsztatów wyjdziecie z ogromnym poczuciem satysfakcji.
 Na tropie herbowej zagadki, środy, godz. 9.00 i 11.00
Wykonując kolejne zadania dowiecie się jakie elementy tworzyły herb. Poznacie barwy heral-
dyczne, zasady, według których je stosowano oraz sposób ich graficznego przedstawienia, czyli 
szafirunek. Przekonacie się ponadto kto i w jakim celu używał herbów lub innych znaków zwa-
nych gmerkami. Każde rozwiązane zadanie pomoże pradziadkowi Kieratowi przypomnieć sobie 
brakujące części z wizerunku na pierścieniu. Dzięki zdobytej wiedzy z dziedziny heraldyki, dodając 
poszczególne elementy, być może odtworzycie herb rodziny prof. Młynka.
 Czarodziejskie kartki, czwartki, godz. 9.00 i 11.00
Jak zrobić ruchome obrazki lub kartki z użyciem kawałków tektury? Będą nam potrzebne ruchome 
połączenia. Jeżeli połączymy wycięte koła, prostokąty i kwadraty za pomocą spinek do papieru 
z jedną lub większą ilością wyciętych z tektury figur, będziemy twórcami prawdziwego mechanicz-
nego dzieła. Projekty maszyn i zwierząt, które wspólnie stworzymy będą uczyły i inspirowały do 
dalszego poznawania i majsterkowania.
 Gdzie myszy zimują?, piątki, godz. 9.00 i 11.00
Zimą następują trudniejsze warunki do życia zwierząt, związane jest to z niską temperaturą i pro-
blemami ze zdobyciem pokarmu. Gdzie spędzają zimowe ferie małe organizmy powszechnie wi-
dziane latem takie jak biedronka czy mysz? Zastanowimy się także jakie zmiany zachodzą w orga-
nizmach zapadających w sen zimowy. Na zajęciach warsztatowych wspólnie wykonamy schemat 
przekroju przez glebę wraz z zimującymi w niej zwierzętami.
 Jak to z…książką było?, soboty, godz. 11.00 i 13.00
Przybliżymy tajniki powstawania książek. Każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie, w prosty 
sposób zrobić swoją własną książkę, ozdobić ją i zabrać ze sobą do domu.
 Zrób sobie eksponat, niedziele, godz. 11.00 i 13.00
Zajęcia połączą w sobie elementy sztuki i majsterkowania. Uczestnicy samodzielnie stworzą wła-
sne mini stanowisko eksperymentalne. Wspólnie rozwiążemy problemy, jakie pojawią się podczas 
tworzenia projektu, razem będziemy odkrywać w sobie pasję do majsterkowania i nutkę artysty.

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

Ferie zimowe na zamku krzyżackim
30.01.–12.02. Animowane zwiedzanie zamku z nauką i zabawą
Program dla dzieci w wieku 7-12 lat. Lekcja historii na żywo, którą poprowadzą przedstawiciele 
bractwa rycerskiego. Prowadzący opowiedzą o rycerskich ideałach, zabierając uczestników w ma-
giczną podróż w czasie, kiedy na zamku tętniło życie. Rycerze zademonstrują elementy uzbrojenia 
i stroje związane z epoką średniowiecza. Kulminacją będzie pokazowy pojedynek walk średnio-
wiecznych. Animowane zwiedzanie zamku to program, który przez zabawę przybliży uczestnikom 
dawne życie na zamku. Uczestnicy będą mieć możliwość wzięcia udziału w zabawach plebejskich 
oraz założenia elementów stroju rycerskiego.
Warsztaty naukowe: kuchnia molekularna,  kreatywne laboratorium
Dwugodzinne zajęcia na zamku – w programie ognisko oraz gorące napoje.
Wstęp biletowany 1/2 ceny biletu. Zapisy grup zorganizowanych - tel. 501-803-579, indywidualne 
zapisy – dołączenie do grup zorganizowanych

Ludzie nauki na przestrzeni wieków 
12.02. (niedziela), godz. 14.00-17.00
Bal Karnawałowy na zakończenie ferii zimowych
W programie tańce z wodzirejem, gorące napoje oraz nagrody za najciekawsze przebranie.
Wstęp: 1/2 ceny biletu

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

Galeria Muz
Kazimierz Rochecki – malarstwo, do 28.02.
Profesor sztuk pięknych, malarz, rysownik i witrażysta, autor obiektów o charakterze rzeźbiar-
sko-malarskim, instalacji i działań parateatralnych. Od 1985 r. pracuje na Wydziale Sztuk Pięk-
nych UMK. Zrealizował ponad 120 monumentalnych witraży oraz 40 wielkoformatowych scen 
w technikach malarstwa ściennego. Jest autorem 61 wystaw indywidualnych, brał udział w po-
nad 250 wystawach, warsztatach, festiwalach i projektach artystycznych, w kraju i za granicą. 
Otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Jest inicjatorem sześciu edycji Forum Malarstwa Polskiego. 
Tematyka jego twórczości malarskiej dotyczy kondycji człowieka, jego fizyczności i duchowości. 
Charakterystyczna jest głęboka reliefowa faktura nasycona wielowarstwowym kolorem.

FotoGaleria
Fotografie Joanny Stepaniuk - W odcieniach tanga, do 24.02.
Absolwentka NKJO oraz WNEiZ UMK – pasjonatka tanga i wszelkich form tanecznych, od ludo-
wych poprzez towarzyskie, salsę, bachatę, na tangu kończąc. Biorąc udział w wielu wydarze-
niach tangowych, próbowała je uwiecznić na zdjęciach. Fotografując tango stara się pokazać 
klimat wydarzenia oraz emocje towarzyszące parze podczas tańca. 

Imprezy:

Klub Młodych Muz – podróż w chmurach
12.02. (niedziela), godz. 10.00 i 11.00
Kolejne spotkanie z miłośnikami rodzinnych przygód z kreatywnością. Tym razem wzniesiemy 
się w wyobraźni 233 metry nad ziemię, przejdziemy błyskawiczny kurs latania i sprawdzimy, jak 
smakują chmury. Rodziny z dziećmi w wieku 3-5 lat zapraszamy na godzinę 10.00, starszych 
Klubowiczów na godzinę 11.00. Zapisy: dommuz@podmurna.pl. Bilet rodzinny: 15 zł

Dzień indyjski w Domu Muz, 15.02. (środa), godz. 18.00
W programie film niespodzianka. Wstęp wolny

Podróże z Muzami – Dyskusyjny Klub Podróżnika
16.02. (czwartek), godz. 18.00
Anita Demianowicz - „Końca świata nie było”. Dyskusja na temat: obrzędowość religijna, oby-
czaje i przesądy w różnych kulturach świata. Ameryka Środkowa to jej ulubiony kierunek. Naj-
bardziej w sercu zapadła jej Gwatemala, w której spędziła trzy miesiące. W tym czasie uczyła się 
języka hiszpańskiego, spędzała święta Bożego Narodzenia oraz Wielkanoc, siedząc przy stole 
z gwatemalskimi rodzinami i poznawała kraj od mniej turystycznej strony. Tam tez uczestniczyła 
w „końcu świata”. Jako podróżująca w pojedynkę kobieta budziła ciekawość. 
Anita Demianowicz, podróżniczka, reporterka i fotografka. Na co dzień współpracuje z maga-
zynami podróżniczymi Poznaj Świat, Podróże, Rowertour. Prowadzi swoją stronę www.banita.
travel.pl. 19 września wyszła jej pierwsza książka „Końca świata nie było”, w której opowiada 
o swojej pięciomiesięcznej podróży przez kraje Ameryki Środkowej.
Współorganizator: Fundacja Verda. Wstęp wolny

Barowe Żywioły - koncert, 22.02. (środa), godz. 19.00
Ośmioosobowa grupa młodych ludzi, których łączy zainteresowanie muzyką żeglarską i szanto-
wą. Zespół ma za sobą udział w konkursach i festiwalach szantowych. W repertuarze znajdują 
się jedne z najbardziej reprezentatywnych dla tego gatunku szant: Gdzie ta keja, Hiszpańskie 
dziewczyny, Żegnaj Irlandio, Pożegnanie Liverpoolu, Jasnowłosa itp. Wstęp: 10 zł

Impro-rodzinka, 23.02. (czwartek), godz. 17.00
Warsztaty plastyczno-teatralne dla rodzin z dziećmi animowane przez studentów III roku Kulturo-
znawstwa UMK. Zapisy: dommuz@podmurna.plWstęp: 15 zł (bilet rodzinny)

Słuchaj, medytacja jest... z o. Janem Berezą rozmowa post mortem
24.02. (piątek), godz. 18.00 
Na spotkanie zapraszają autorzy: Dariusz Hybel oraz o. Maksymilian Nawara. Podczas wieczoru 
zostanie przybliżona osoba i działalność ojca Jana Berezy - benedyktyna, kapłana, filozofa, zało-
życiela Ośrodka Medytacji Chrześcijańskiej. Był on także doradcą Europejskiej Benedyktyńskiej 
Komisji ds. Dialogu Międzyreligijnego na płaszczyźnie Monastycznej, jak również członkiem Ko-
misji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi. Na spotkaniu zostanie także 
przybliżona idea medytacji chrześcijańskiej zwanej modlitwą serca. Wprowadzenie: dr Joanna 
Bielska-Krawczyk, prezes Fundacji Pionowy Wymiar Kultury. Wstęp wolny

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

Galeria na Podgórzu:

Wystawa z okazji święta Dnia Babci i Dziadka, do 10.02.
Prace najmłodszych uczestników zajęć plastycznych. Autorami prac są dzieci z zajęć: Trening 
Kreatywności oraz Gry i zabawy plastyczne, ruchowe itp. prowadzonych przez Joannę Łagan. Na 
wystawie zobaczymy także portrety babć i dziadków wykonane przez uczestników pracowni pro-
wadzonej przez Zbigniewa Przybysza.

Rodzinne warsztaty ceramiczne, 11, 25.02. (sobota), godz. 11.00
Na warsztaty zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. Podczas zajęć będziemy mieli okazję za-
poznać się z tajnikami warsztatu oraz przyjrzeć się całemu procesowi powstawania ceramiki – od 
lepienia poprzez szkliwienie aż do wypalenia. Wstęp: 20 zł

Walentynkowe cuda, 13.02. (poniedziałek), godz. 11.00
Spotkanie dla grup przedszkolnych, w czasie którego dzieci wykonają rożnymi technikami pla-
stycznymi walentynkowe serduszka. Gotowe upominki będą mogły podarować najbliższym oso-
bom. Zapisy (tylko dla grup zorganizowanych). Wstęp: 3 zł

Każdy lubi być lubiany, 14.02. (wtorek), godz. 11.00
Tworzenie kartek i niespodzianek walentynkowych w różnych technikach plastycznych. W pracy 
wykorzystamy myśli znanych autorów z całego świata na temat miłości i przyjaźni. Zapraszamy też 
wszystkich zainteresowanych szukaniem dobrych sposobów komunikacji. Zapisy (dla grup zorga-
nizowanych, tel. 56-66 44 912). Współorganizator: Filia nr 4 Książnicy Kopernikańskiej. Wstęp: 
3 zł 

Wokół sztuki – pacynki, 16.02. (czwartek), godz. 11.00
Zajęcia dla grupy dzieci niepełnosprawnych, podczas których z kolorowych skarpet i pasmanterii 
wyczarujemy pacynki. Po części plastycznej dzieci przygotują również minispektakl. Zapisy (tylko 
dla grup zorganizowanych). Wstęp: 8 zł 

Podróże małe i duże: Rowerem po Europie, 18.02. (sobota), godz. 11.00
Podczas spotkania o podróżowaniu rowerem opowiedzą osoby ze Stowarzyszenia Rowerowy To-
ruń. Dzięki nim pojedziemy do kilku krajów Europy i poznamy plusy i minusy zwiedzania rowero-
wego. Współpraca: Fundacja Verda. Wstęp wolny

Poranek teatralny: Byś i Dyź w wykonaniu Teatru Vaska
25.02. (sobota), godz. 11.00
Fabuła spektaklu powstała w oparciu o literacką baśń Adolfa Dygasińskiego, której bohaterami 
są bracia bliźniacy. Byś i Dyś odkrywają, że w trudnych momentach życia mogą liczyć na pomoc 
bliskich: rodziny i przyjaciół. To właśnie dzięki ich poświęceniu jeden z braci zostaje wybawiony 
z opresji. Z baśni wypływa także inna życiowa prawda dotycząca młodzieńczych marzeń oraz ich 
realizacji. Przedstawienie adresowane jest do dzieci w różnym wieku. Wstęp wolny

DOM MUZ, ul. Okólna 169, tel. (56) 654-84-56
Serdeczna Manufaktura, 13.02. (poniedziałek), godz. 17.30
Uczestnicy warsztatów zapoznają się z procesem wyrobu mydła, a następnie z bazy glicerynowej, 
barwników i aromatów stworzą kolorowe mydlane kostki, które staną się idealnym prezentem na 
Walentynki. Zatopią w nich płatki kwiatów, zioła i inne elementy. Wykonane mydełka uczestnicy 
warsztatów zabiorą do domów. Zapisy: tel. 56 66-44-912. Wstęp: 10 zł

My – spektakl walentynkowy, 14.02. (wtorek), godz. 16.00
Historia doskonale wpisująca się w charakter walentynek, przedstawiona w zabawny i prosty spo-
sób. Młodzi aktorzy ze świetlicy środowiskowej spróbują przekonać widzów, że miłość to dziecin-
nie prosta sprawa. Za pomocą muzyki pokażą w jakim rytmie bije zakochane serce. Wstęp wolny

Popołudnie z planszówkami V, 15.02. (środa), godz. 15.30
Zapraszamy na dwie godziny grania w gry planszowe, karciane i zręcznościowe dla dzieci. W pro-
gramie gra w Catan, Tik Tak Bum, Jungle Speed, Śpiące Królewny itp. Wstęp wolny

Robimy bazę! 21.02. (wtorek), godz. 16.00
Warsztaty konstruktorsko-plastyczne animowane przez studentów III roku Kulturoznawstwa UMK, 
adresowane do dzieci i młodzieży ze Świetlicy Środowiskowej. Wstęp wolny

Ferie z Muzami:
30.01.-03.02.2017
Dom Muz, ul. Podmurna 1/3
 godz. 10.00-13.00 Eksperymentalny Teatr Cieni
Zapraszamy młodzież gimnazjalną i licealną. Zapisy: dommuz@podmurna.pl; tel. 56 621-05-81 
Koszt: 100 zł/tydzień
Dom Muz, ul. Poznańska 52
 godz. 10.00-13.00
Cz. I Kolory, smaki, zapachy – warsztaty sztuk różnych
Podczas warsztatów uczestnicy poznają świat kolorów i ich wykorzystanie w sztuce. 



Cz. II Co można umieścić w skarbcu zamiast złota i diamentów?
Uczestnicy udadzą się w podróż dookoła świata w poszukiwaniu mądrości w różnych kulturach. 
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Zapisy: poznanska@dommuz.pl; tel. 56 664-49-12 
Koszt: 100 zł/tydzień
6.02.-10.02.
Dom Muz, ul. Okólna 169
 godz. 10.00-13.00
Cz. I Toruńska panorama
Pod okiem plastyka Zbigniewa Przybysza uczestnicy wspólnie namalują farbami akrylowymi sze-
ściometrową panoramę miasta widzianą przez pryzmat znanych legend toruńskich.
Cz. II Gry, gierki i rozgrywki
Uczestnicy zagrają w grę planszową XXXL, stworzą własne gry oraz wezmą udział w zajęciach pla-
stycznych związanych z różnie rozumianym graniem. Dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Zapisy: 
okolna@dommuz.pl; tel. 56 654-84-56 
Koszt: 100 zł/tydzień
W trakcie wszystkich turnusów zapewniamy poczęstunek, napoje i ubezpieczenie.

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

Warsztaty feryjne, 30.01-11.02. 
Odbywać się będą zajęcia: plastyczne, muzyczne, teatralne, modelarskie, fotograficzne, wokalno-
-ruchowe. Cała oferta na www oraz Facebook’u. Zapisy w portierni MDK. 

Bajkowy Bal Kostiumowy, 1.02. (środa), godz.10.00-12.00
Bal dla dzieci w wieku 5-9 lat, podczas którego zostanie rozstrzygnięty konkurs na najlepszy ko-
stium. Dodatkowo przeprowadzone będą konkursy z nagrodami, a dzieci będą tańczyć do najpopu-
larniejszych piosenek z bajek.

Karnawałowy Bal Seniora, 10.02. (piątek), godz. 17.00-19.00 
Bal otwarty dla wszystkich chętnych. Bilety: 5 zł do nabycia przed imprezą w portierni MDK

XIV Karnawałowy Bal Integracyjny „Kosmiczny”
17.02. (piątek), godz. 16.30-18.30 
Zapraszamy dzieci i młodzież niepełnosprawną w wieku od 7-24 lat. Podczas balu będą organizo-
wane konkursy z nagrodami. Mile widziany strój nawiązujący do tematu. Serdecznie zapraszamy na 
imprezę również osoby niepełnosprawne, które nie należą do żadnej organizacji. Zgłoszenia: tel. 
607-438-338. Organizatorami Balu są: MDK – młodzież z Klubu 8 Wspaniałych oraz Wydział Zdrowia 
i Polityki Społecznej UMT. Wstęp bezpłatny

Nowa Scena Muzyczna: Walentynki Pod Dachami Paryża
18.02. (sobota), godz. 17.00 
W programie: piosenki francuskie Edith Piaf, Dalidy, Patricii Kaas, Joe Dassina, Jacquesa Brela, ZAZ.
Wykonawcy: Katarzyna Majchrzak-śpiew; Leszek Miliński - piano; Krzysztof Pilarski - skrzypce;  
Tomasz Gumpowski – kontrabas. Bilety: 15 zł do nabycia w portierni MDK 

Podróże. Japonia - dotyk horyzontu, 22.02. (środa), godz. 17.30 
Joanna i Janusz Traczykowscy - artystka malarka i dziennikarz opowiedzą o Japonii: o zabytkach, 
zwyczajach i niezwykłych rozmowach z ludźmi. Młodzież z teatru Studio P zaprezentuje opartą na 
faktach prozę J. Traczykowskiego o spotkaniu Polaka i Japończyka po półwieczu korespondencji.

Koncert z okazji 10-lecia działalności Zespołu Tańca Towarzyskiego Corta 
Jaca, 24.02. (piątek), godz. 18.00 
Taneczna wyprawa do świata Hollywood. Ponadczasowa muzyka z największych filmowych hitów lat 
70., 80. i 90., takich jak „Dirty Dancing”, „Bodyguard” czy słynnych filmów z agentem 007, w aran-
żacjach tańca towarzyskiego.

Bal Karnawałowy Zespołu Psotki i Śmieszki „Trolle, elfy, skrzaty, 
straszydła”, 25.02. (sobota), godz. 11.00-12.30 

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

Ferie w Ognisku – zajęcia otwarte, do 12.02
Zapraszamy dzieci i młodzież (5-19 l.) na zajęcia: twórcze, plastyczne, taneczne, wokalne, muzycz-
ne, komputerowe, szachowe. Szczegóły na stronie www. Zapisy od 16.01. pod nr tel. 56 622-39-50 
oraz w portierni OPP Dom Harcerza. Zajęcia są bezpłatne.

Witajcie w naszej bajce, 3.02. (piątek), godz. 11.00-13.00
Karnawałowy bal kostiumowy dla dzieci w wieku 5-10 lat
Wstęp wolny, zapisy pod nr tel. 56 622-39-50

Otwarty Turniej Szachowy, 4.02. (sobota)
Turniej z cyklu Grand Prix Torunia w Szachach Szybkich na rok 2017 

Bal karnawałowy, 10.02. (piątek), godz. 10.00-14.00
Bal dla uczestników zajęć feryjnych. Wstęp wolny

Niedzielne warsztaty z OPP „Dom Harcerza”, 12.02. (niedz.), godz. 12.00
Zapisy pod nr tel. 56 622-39-50

II Miejski Konkurs Wokalny „Festiwal Piosenki Niespełnionej Miłości” 
18.02. (sobota), godz. 15.00 Wstęp wolny

Drużynowe Mistrzostwa Regionu w Szachach
19, 26.02. (niedziela), godz. 10.00-14.00 Wstęp wolny

Premiera spektaklu profilaktycznego „Żyj z całych sił”
24.02. (piątek), godz. 17.00, 18.30 
Miejsce: V LO, ul. Sienkiewicza 34. Wstęp wolny

W naszej Pracowni, do 31.03.
Wystawa prac uczniów pracowni plastycznej OPP DH. Wstęp wolny

III Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Z moich stron” 
do czerwca - zbieranie zgłoszeń

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

Wybitne postacie z historii fotografii, 15.02. (środa), godz. 17.00
Paweł Pierściński i Kielecka Szkoła Krajobrazu – wykład Stanisława Jasińskiego z cyklu Historia 
fotografii. Wstęp wolny

W Pierwszym Rzędzie: Wideoklip po toruńsku vol. 2
22.02. (środa), godz. 17.00
Spotkanie filmoznawcze. W programie projekcje teledysków realizowanych przez toruńskich 
filmowców oraz kręconych w Toruniu przez twórców z innych miast. Goście spotkania: Marcin 
Gładych, Wiktoria Wachowiak i Anna Łęcka. Wstęp wolny

Warsztaty:
11.02. (sobota) Śpiewnik polski – śpiewamy polskie piosenki
Zajęcia prowadzi Erwin Regosz, cena: 50 zł, informacje dot. zgłoszeń na www.woak.torun.pl
18.02. (sobota) Copywriting i webwriting – twórz teksty, które sprzedają
Zajęcia prowadzi Dominik Pokornowski, cena: 120 zł, termin zgłoszeń: 10.02.
18-19.02. (sobota-niedziela) Pedagogika cyrku dziecięcego. Cykl warsztatów (spotkanie I)
Zajęcia prowadzi Alicja Usowicz, cena: 600 zł (za cały cykl – 7 weekendowych spotkań), termin 
zgłoszeń: 10.02.
18-19.02. (sobota-niedziela) Trening prezentacji i wystąpienia publicznego
Zajęcia prowadzą: Mariusz Kluszczyński i Wojciech Budny, cena: 150 zł, termin zgłoszeń: 10.02.
22-24.02. (środa-piątek) Program Edukacji Kulturalnej dla uczniów klas piątych
Warsztaty teatralne Magia w teatrze (zajęcia prowadzą: Radosław Garncarek i Krystian Wieczyń-
ski) oraz warsztaty plastyczne Zaplecione smaki (zajęcia prowadzą: Monika Balcerak, Paulina 
Broma, Katarzyna Kukułka i Justyna Pazdykiewicz).
24-26.02. (środa-piątek) XXV Ogólnopolskie warsztaty piosenkarskie Śpiew estradowy
Zajęcia prowadzą: Artur Grudziński i Erwin Regosz, cena: 200 zł, termin zgłoszeń: 10.02.
25-26.02. (sobota-niedziela) Menadżer kultury 2.0. Zarządzanie projektem i zespołem
Zajęcia prowadzą: Dominik Pokornowski i Jarosław Jaworski, cena: 160 zł, termin zgłoszeń: 
17.02.
25-26.02. (sobota-niedziela) Obudzić emocje w sobie, aktorze i widzu. 
Zajęcia prowadzi Krystian Wieczyński, cena: 80 zł, termin zgłoszeń: 10.02.

*****
Rozpoczynają się XXVI Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR. W tym 
roku odbywają się one w dziedzinach: muzyki, fotografii, filmu i teatru. Do 12 lutego 2017 r. 
przyjmowane są zgłoszenia zespołów i solistów do przeglądu w dziedzinie Muzyka. Udział wziąć 
mogą zespoły rockowe, bluesowe, heavy-metalowe, indie-rockowe, jak i twórcy z kręgów muzyki 
elektronicznej, indie, newo-folku, new-jazzu, hip-hopu, nowych brzmień i wielu innych gatunków 
szeroko pojętej muzyki alternatywnej. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowy regulamin zna-
leźć można na stronie internetowej WOAK: www.woak.torun.pl

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 9 zł, ulgowy 6 zł
na pokaz w technice 3D pt. „Księga Toruń”: 8 zł, ulgowy 5 zł
na sale ekspozycyjne i pokaz w technice 3D pt. „Księga Toruń”: 13 zł, ulgowy 9 zł

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

Wystawy czasowe:

Pierniki Elizy, opłatki i „ciasto życia”. O piernikach norymberskich 
do 28.05.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-16.00
Bilety:
na interaktywną wystawę oraz powiązane z nią warsztaty 12 zł, ulgowy 8 zł
na interaktywną wystawę bez części warsztatowej 9 zł, ulgowy 6 zł
na warsztaty bez interaktywnej wystawy 7 zł, ulgowy 5 zł

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

Pasja podróżowania 

Wystawa czasowa:

Closer. Wystawa fotografii Tomasza Gudzowatego
17.02. (piątek), godz. 17.00, do 2.04.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-16.00. Bilety: 9 zł, ulgowy 6 zł

Dwa oddziały Muzeum wg zasad:
• do Ratusza (bez Wieży Ratuszowej) oraz do Muzeum Historii Torunia (ekspozycje i pokaz 
w technice 3D) lub Kamienicy pod Gwiazdą lub Muzeum Podróżników
• do Domu Mikołaja Kopernika (bez makiety) oraz do Muzeum Historii Torunia (ekspozycje i po-
kaz w technice 3D) lub Kamienicy pod Gwiazdą lub Muzeum Podróżników
• do Muzeum Toruńskiego Piernika (ekspozycje i warsztaty) oraz do Muzeum Historii Torunia 
(ekspozycje i pokaz w technice 3D) lub Kamienicy pod Gwiazdą lub Muzeum Podróżników
Bilety: 18 zł, ulgowy 11 zł dla każdej z wyżej przedstawionych możliwości

Dwudniowe bilety wstępu:
• do Ratusza (bez Wieży Ratuszowej), Domu Mikołaja Kopernika (bez makiety Torunia), Muzeum 
Historii Torunia (ekspozycje i pokaz w technice 3D), Muzeum Podróżników, Kamienicy pod 
Gwiazdą, Muzeum Toruńskiego Piernika (ekspozycje i warsztaty)
Bilety: 40 zł, ulgowy 30 zł
• do Ratusza, na Wieżę Ratuszową, do Domu Mikołaja Kopernika (ekspozycje, makieta Torunia), 
Muzeum Historii Torunia (ekspozycje i pokaz w technice 3D), Muzeum Podróżników, Kamienicy 
pod Gwiazdą, Muzeum Toruńskiego Piernika (ekspozycje i warsztaty)
Bilety: 50 zł, ulgowy 35 zł

Imprezy:

Piernikowe Zimowisko, do 26.02., godz. 11.00
Muzeum Toruńskiego Piernika zaprasza na interaktywne spotkania dla grup zorganizowanych 
oraz uczestników indywidualnych: Piernikowe barwy zimy – warsztat plastyczny, interaktywne 
zwiedzanie. Uczestnicy przygotują piernikowe śnieżynki, które ozdobią białymi, różowymi, błę-
kitnymi barwami. Ponadto poznają dzieje pierników i piernikarstwa w Toruniu. 
Zapisy (tel. 56 656-70-79, 56 656-70-87). Bilety: 12 zł, bilet ulgowy 8 zł

Przez wieki i kontynenty, 14.02.-10.03.
Wielka akcja promocyjna Muzeum Okręgowego dla grup zorganizowanych. Zajęcia odbywać 
będą się w Muzeum Historii Torunia oraz Kamienicy pod Gwiazdą. Prowadzone będą dla uczniów 
szkół podstawowych (kl. I-VI), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Koszt: 2 zł. Zapisy: Dział 
Edukacji, tel. 56 660-56-32, -05, -31.

Rodzinny Bal w  Muzeum, 4.02. (sobota), godz. 15.00
Bal kostiumowy dla dzieci w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego, urozmaicony po-
częstunkiem („Piernikowy kącik”) oraz grami, zabawami i konkursami o tematyce historycznej.  

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:
 Stanisław Borysowski – malarstwo i grafika, do 26.02.
  Szkło i ceramika współczesna ze zbiorów Muzeum Okręgowego 

w Toruniu, 3.02. (piątek), godz. 17.00, do 24.09.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: 10.00-16.00, bilety: normalny 12 zł, ulgowy 8 zł

Wieża Ratuszowa
Ratusz Staromiejski w Toruniu – arcydzieło architektury europejskiej

czynna codziennie w godz. 10.00-18.00
bilety: normalny 12 zł, ulgowy 8 zł
bilety do Ratusza i na Wieżę Ratuszową: normalny 19 zł, ulgowy 14 zł 

Kamienica pod Gwiazdą, Rynek Staromiejski 35
Świat Orientu

Wystawa czasowa:
  Herbata i sake – dwa napoje Japonii, do 12.02.
   Droga w obraz z sosną i bambusem. Malarstwo Emilii Fujigaki 

24.02. (piątek), godz. 17.00, do 20.04.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: 10.00-16.00, bilety: normalny 9 zł, ulgowy 6 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.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-16.00
Bilety:  na sale ekspozycyjne: 12 zł, ulgowy 9 zł, na makietę Torunia: 14 zł, ulgowy 9 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 



Dzieci biorące udział w konkursach, grach i zabawach otrzymają drobne upominki, a także balo-
ny. Dodatkową atrakcją będzie przedstawienie w wykonaniu aktorów z Teatru Vaška. Bilety: 10 zł

Dies Natalis Copernici – 544. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika
19.02. (niedziela), godz. 17.00 
544. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika, w 2017 roku przypada wraz z okrągłym jubileuszem 
500-lecia obecności wyznań protestanckich w kulturze europejskiej. Przybicie tez reformacji na 
drzwiach kościoła wittemebrskiego przez Lutra w 1517 r. miało miejsce za czasów aktywności 
Mikołaja Kopernika i wywarło niemały wpływ na jego życie. Kopernik pozostał wierny kościołowi 
rzymskiemu, a sam Marcin Luter aktywnie krytykował koncepcję heliocentryczną, jako sprzeczną 
z literą Pisma. Te interesujące aspekty historyczne przybliży prof. Jacek Wijaczka z UMK. W przy-
stępny sposób przedstawi związki Mikołaja Kopernika z wyznaniem protestanckim, a także 
przybliży sytuację społeczno-religijną w Prusach pierwszej poł. XVI w. Będzie również pokaz 
starodruków ilustrujących tematykę wieczoru oraz krótki koncert. Miejsce: Ratusz Staromiejski

Białe wakacje w Muzeum (warsztaty i zajęcia) 
31.01.–2.02. dla gości indywidualnych i rodzin (max. 20 osób, wiek 7-12 lat)
1.02. (środa), godz. 10.00-14.00  Muzeum Historii Torunia – dzień archeologiczno-historyczny
2.02. (czwartek), godz. 10.00-14.00 Muzeum Toruńskiego Piernika – dzień piernikowy
3.02. (piątek), godz. 10.00-14.00 Muzeum Podróżników, Kamienica pod Gwiazdą – dzień przy-
godowy
Koszt udziału we wszystkich zajęciach, ze wstępem na Bal Karnawałowy - 60 zł, w jednym dniu 
warsztatów: 15 zł
II tydzień - dla grup zorganizowanych:
7.02. (wtorek), godz. 11.00 Kamienica pod Gwiazdą – Świat Orientu (kimona, ceremonia her-
baciana, orgiami)
9.02. (czwartek) , godz. 11.00 Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika – Gra edukacyjna
Bilety: 6 zł dla każdego uczestnika

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 – Arsenał

Wystawy czasowe:

Biały? Czarny? Czerwony? O symbolice kolorów
Wystawa jest próbą odpowiedzi na pytania dotyczące związków barw: białej, czarnej i czerwonej 
z określonymi zjawiskami kulturowymi. 

godziny otwarcia: wtorek-piątek: godz. 9.00-16.00, sobota, niedziela: godz. 10.00-16.00
Bilety: 
na wszystkie ekspozycje stałe: normalny 14 zł, ulgowy 9 zł, rodzinny 25 zł 
do Parku Etnograficznego: normalny 9 zł, ulgowy 6 zł, grupowy 5 zł, rodzinny 18 zł 
na wystawę stałą Tajemnice codzienności...: normalny 5 zł, ulgowy 3 zł, rodzinny 10 zł
na ekspozycję czasową: normalny 5 zł, ulgowy 3 zł, rodzinny 10 zł
Opłaty za oprowadzanie:
po Parku Etnograficznym: 30 zł 
po wystawie stałej Tajemnice codzienności…: 30 zł 
po Parku Etnograficznym i wystawie stałej Tajemnice codzienności…: 50 zł
W każdą środę wstęp bezpłatny na ekspozycje stałe

Imprezy:

Jarmark żywności ekologicznej, 4.02. (sobota), godz. 10.00-14.00 
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN.

Potańcówka karnawałowa z kapelą Zawołany Skład Weselny
18.02. (sobota), godz. 18.00-21.00 
W repertuarze kapeli złożonej z uczniów wiejskich muzykantów znajdziemy melodyjne radom-
skie mazurki, skoczne polki i energetyczne oberki, od których kręci się w głowie, a także prze-
jęte z miasta powojenne tęskne walczyki, tanga i fokstroty. Dawne nuty muzykanci wygrają na 
tradycyjnym wiejskim instrumentarium: skrzypcach, harmonii i bębnie obręczowym, z towarzy-
szeniem trąbki oraz partii wokalnych. Bilety od 2.02. oraz przed imprezą: 20 zł, 15 zł ulgowy

Lutowe zapusty, 24.02. (piątek), godz. 12.00
60. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób z grupy wiekowej 55+ wyjątkowo w piątek, 
w autentycznym czasie zapustów. O tym, jak się bawił lud na Kujawach, dlaczego po wsiach 
krążyły korowody przebranych postaci wiodących kozę i czym to się kończyło, opowie Hanna 
Łopatyńska, na co dzień kierująca w Muzeum Działem Folkloru. Tym razem zostanie zaprezen-

towana jej nowa autorska płyta edukacyjna Zwyczaje zapustne „Chodzenie z kozą” na Kujawach. 
Etnograficznej opowieści towarzyszyć będą eksponaty muzealne, oryginalne nagrania muzyczne 
i wspólne odgrywanie scenki zapustnej. Prowadzenie: Maria Pokrzywnicka. Bilety: 3 zł

Zapisy na marzec: Siała baba mak 
11-12.03. (sobota-niedziela), godz. 11.00-14.00
Warsztaty umuzykalniające dla nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 
W programie: metody pracy z dziećmi z wykorzystaniem folkloru muzycznego, praktyki umuzykal-
niające, ćwiczenia rytmiczne, elementy emisji głosu, nauka tradycyjnych zabaw dziecięcych oraz 
zabaw z tańcem i śpiewem. Koszt udziału: 45 zł/6 h; przy udziale pracowników jednej placówki 
– 3. osoba gratis. Zapisy od 13.02. Dział Edukacji, tel. 56 622-89-43, edukacja@etnomuzeum.pl

EDUKACJA 
Dla przedszkoli:
Tradycja w małym paluszku
Warsztaty dla grup przedszkolnych (dzieci powyżej 4 lat). W programie elementy kultury ludowej 
w zabawach i działaniach plastycznych, muzycznych lub parateatralnych, a także tradycyjne pio-
senki i zabawy dzieci wiejskich. Bilety: 9 zł. Jednorazowo grupa może liczyć do 25 os. Informacje 
i zapisy (z dwutygodniowym wyprzedzeniem): Dział Edukacji, tel. 56 622-89-43. 
Dla szkół:
Wyginaj śmiało wyobraźnię  Zajęcia dla klas I – VI szkół podstawowych z elementami działań mu-
zycznych lub plastycznych na wystawie Biały? Czarny? Czerwony? O symbolice kolorów;
Kolorowy kod kulturowy Lekcje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych nt. znaczenia koloru 
w kulturze na wystawie Biały? Czarny? Czerwony? O symbolice kolorów.
Więcej tematów i szczegółów: www.etnomuzeum.pl/edukacja
Bilety: 5 zł/os. Jednorazowo grupa może liczyć do 25 os. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność 
za przestrzeganie regulaminu zwiedzania wystaw i Parku Etnograficznego przez podopiecznych. 
Informacje i zapisy: Dział Edukacji, tel. 56 622 89 43. 

Ferie w Muzeum: 
Dla uczestników indywidualnych:
Bajeczne czwartki 2, 9.02. (czwartki), godz. 12.00
Spotkania z bajką ludową, połączone z działaniami twórczymi dla dzieci w wieku 6-10 lat. Bilety: 
3 zł, sprzedaż przed zajęciami
Kociołek ze sztuką 31.01. i 7.02. (wtorki), godz. 11.00-13.00 
Warsztaty twórcze inspirowane muzyką, sztuką i zdobnictwem ludowym dla dzieci od lat 8.  
To propozycja dla młodych odbiorców, którzy chcą aktywnie spędzić ferie zimowe, poznać tajniki 
tradycyjnego folkloru i artystycznie poeksperymentować. Koszt udziału: 10 zł/2 h. 
Dla grup zorganizowanych:
Gdzie koza chodzi... Uczestnicy poznają tradycje ludowe okresu karnawału na przykładzie zwycza-
jów zapustnych na Kujawach i odtwarzają scenkę kolędniczą.
Gry i zabawy z izby i salonu Uczestnicy poznają salonowe i wiejskie gry i zabawy naszych pra-
dziadków.
Bilet: 5 zł/os. Jednorazowo 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, kształtować 
postawę przedsiębiorczości, a także poznać mechanizmy powstawania nafciarskich fortun na pol-
skich ziemiach na przełomie XIX i XX wieku. Liczba graczy: 9-30, wiek: 13+, czas rozgrywki: 90-120 
minut. Rozgrywki należy zamawiać z co najmniej dwutygodniowym 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:

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 

K

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 uniwer-
syteccy.
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 Mu-
zeum Diecezjalnym w Pelplinie. Są to, m.in. bogato zdobione gotyckie kielichy mszalne, mon-
strancja, rzeźby polichromowane oraz obrazy, z których najmłodszy to słynne dzieło Jerzego 
Kossaka „Cud nad Wisłą”. Ciekawy jest również sam budynek. Na jego ścianach znajdują się 
odrestaurowane fragmenty gotyckiej i renesansowej polichromii. Atrakcją dla zwiedzających 
są także elementy dawnego wystroju funkcjonalnego kamienicy, takie jak przeszklona winda 
umieszczona w gotyckim, okopconym przewodzie kominowym, zachowana gotycka umywalka 
czy bogato dekorowany drewniany strop.

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 – magiczne 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 wyrabia-
nie 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, mi-
siów, wózków, kolejek, samochodów, klocków, gier planszowych i innych zabawek, ale rów-
nież wystawę starych fotografii dokumentujących szczęśliwe dzieciństwo z minionych lat, pro-
jekcję starych bajek na dawnych projektorach oraz warsztaty artystyczne i literackie dla dzieci 
i młodzieży inspirowane prezentowaną kolekcją.
Muzeum czynne codziennie oprócz środy w godz. 10.00 -17.00

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

Muzeum czynne: pon.-pt. godz. 8.00-16.00
Warsztaty muzealne - zabawa z papierem i drukiem
Poziom warsztatów dostosowany jest do wieku uczestników. Grupy zorganizowane - do 60 
osób, indywidualni zwiedzający. Czas trwania – 1-1,5 godz. Cena - 16 zł/os., 
w soboty 18 zł/os. Wiek - 3-103 lat. Rezerwacja: tel. 56 674-92-00, edukacja@grebocin.pl

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

Jackie, premiera: 3.02. biograficzny, USA 2016
reż. Pablo Larrain, występują: Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig
Relacja wydarzeń z życia Jackie bezpośrednio po zamachu i zabójstwie jej męża, prezydenta Johna 
F. Kennedy’ego w 1963 roku. 

Rings, premiera: 3.02. horror, USA 2017
reż. F. Javier Gutierrezm wystepują: Aimee Teegarden, Johny Galecki, Alex Roe 
Nowy rozdział znakomitej i przerażającej serii horrorów. Młoda kobieta, martwiąc się o swego 
chłopaka, zafascynowanego informacjami o tajemniczym wideo, po obejrzeniu którego giną ludzie, 
decyduje się obejrzeć film za niego.

McImprerium, premiera: 3.02. biograficzny, USA 2016
reż. John Lee Hancock, występują: Michael Keaton, Nick Offerman, John Carroll Lynch  
Ray Kroc to charyzmatyczny biznesmen, który od lat walczy o swoje pięć minut sławy. Jednak każdy 
jego pomysł przeradza się w klęskę. Niespodziewanie otrzymuje zamówienie od nieznanej mu re-
stauracji w Kalifornii. Poznaje braci McDonaldów.

John Wick 2, premiera: 10.02. akcja, USA 2017
reż. Chad Stahelski, występują: Keanu Reeves, Common, Laurence Fishburne 
Legendarny super zabójca John Wick znów musi porzucić spokojną emeryturę. Jego dawny wspólnik 
potrzebuje pomocy w walce z podziemną organizacją włoskich zabójców. Związany ślubami krwi 
John nie może odmówić.

Lego Barman: film, premiera: 10.02. animacja, USA 2017
reż. Chris McKay, występują: Will Arnett, Zach Galifiankis, Michael Cera
W „The Lego Batman Movie” powróci wersja Batmana znana z filmu „Lego: Przygoda”. W wersji 
oryginalnej głosu postaci użycza Will Arnett.

Ciemniejsza strona Greka, premiera: 10.02. melodramat, USA 2017
reż. James Foley, występują: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eloise Mumford
Podczas gdy Christian walczy ze swoimi wewnętrznymi demonami, Ana mierzy się z gniewem i za-
zdrością jego byłej uległej.

Był sobie pies, premiera: 17.02. komedia, USA 2017 
reż. Lesse Hallstrom, występują: Britt Robertson, K.J. Apa, John Ortiz 
Bailey, czworonożny bohater tej opowieści nie ma wątpliwości: jego psie życie ma sens tylko u boku 
pewnego chłopca o imieniu Ethan. Gdy obaj są szczeniakami, wszystko sprowadza się do zabawy. 
Gdy dorastają, Ethan zamiast za piłką ugania się za dziewczynami, czasem wdaje się w bójkę – wte-
dy trzeba gryźć wroga w kostkę, a gdy zbije szybę sąsiadów, ktoś musi wziąć winę na siebie. Bailey 
jest więc szczęśliwy, bo jak każdy pies chce czuć się w życiu potrzebny. Nadchodzi jednak moment, 
w którym drogi przyjaciół się rozchodzą, a życie Ethana przestaje rozpieszczać.

Rock Dog, premiera: 17.02. animowany, Chiny 2016
reż. Ash Brannon, występują: Mae Whitman, Sam Elliott, J.K Simmons 
Bono należy do dumnej rasy mastifów tybetańskich. Jego ojciec bardzo chce, aby wstąpił w szeregi 
elitarnej straży, która strzeże osady przed stadem żarłocznych wilków. Ale kiedy pewnego dnia 
w łapy Bono trafia radio, wyrzucone z samolotu i młody pies po raz pierwszy słyszy dźwięki roc-
k’n’rolla, już wie, jakie jest jego przeznaczenie. Przekonuje ojca, by dał mu szansę i rusza do wiel-
kiego miasta, aby spełnić marzenie i zostać gwiazdą rocka.

Lekarstwo na życie, premiera: 17.02. horror, USA 2017
reż. Gore Verbinski, występują: Dane DeHaan, Jason Isaack, Mis Goth 
Ambitny młody pracownik wielkiej korporacji otrzymuje zadanie przywiezienia szefa swej firmy 
z idyllicznego, ale i tajemniczego ośrodka odnowy biologicznej, położonego w malowniczym zakąt-
ku w szwajcarskich Alpach. Ośrodek oferuje lekarstwo na wszelkie problemy i bolączki współcze-
snego świata, ale na miejscu okazuje się, że nic nie jest tym, czym mogłoby się wydawać. Bohater 
odkrywa mroczne sekrety i musi walczyć, by ocalić życie – i zdrowie psychiczne. 

xXx: Reaktywacja, premiera: 24.02. akcja, USA 2017
reż. D.J Caruso, występują: Vin Diesel, Donnie Yen, Kris Wu
Xander Cage musi odzyskać urządzenie, które kontroluje każdego wojskowego satelitę na świecie. 

(Repertuar Kina Centrum w dziale Galerie – CSW, Kina Niebieski Kocyk w dziale Centra Kultury – Od 
Nowa)
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CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „ ZNAKI CZASU” 
Wały gen. Sikorskiego 13, tel. 56 657-62-00
www.csw.torun.pl

David Cronenberg - Evolution, do 26.03.
Realizowana w ramach 24. edycji Camerimage Festival wystawa to pierwsza prezentacja w Pol-
sce dotycząca twórczości tego kultowego reżysera. Składają się na nią oryginalne rekwizyty, 
kostiumy i fragmenty scenografii z filmów Cronenberga, jak również fragmenty jego filmów, oso-
biste zapiski i projekty. David Cronenberg jest jednym z najwybitniejszych twórców filmowych 
na świecie. Jego twórczość także w Polsce zdobyła status kultowej. Filmy takie jak Dreszcze, 
Wściekłość, Nierozłączni, Fast Company, Pomiot, Skanerzy, Wideodrom, Mucha, Nagi Lunch, 
Crash – Niebezpieczne pożądanie, eXistenZ, Martwa Strefa, M. Butterfly, Pająk, Historia Prze-
mocy, Wschodnie Obietnice, Niebezpieczna metoda, Cosmopolis czy Mapy gwiazd, wyróżniają 
się indywidualną, oryginalną formą i tematyką, wzbudzając przy tym wiele kontrowersji. Więcej 
informacji dotyczących wystawy na cronenberg.pl

Komu bije Dada?, do 5.02.
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.

World Press Photo’16, 13.01. (piątek), do 12.02.
World Press Photo to najbardziej prestiżowy konkurs fotografii prasowej na świecie. W 2016 mia-
ła miejsce jego 59. odsłona, która przyciągnęła więcej fotografów niż kiedykolwiek - napłynęło 
ponad 80 tys. zdjęć, zgłoszonych przez 5775 fotografów ze 128 krajów świata. Większość prac 
dotyczyła kryzysu migracyjnego i właśnie z tym tematem wiąże się wybrane przez jury najlepsze 
zdjęcie prasowe. Nagrodę Grand Prix otrzymał Australijczyk, Warren Richardson za nocne zdję-
cie z granicy serbsko-węgierskiej, na którym migranci podają sobie dziecko przez ogrodzenie 
z drutu żyletkowego.

Stefan Kornacki - Do domu / Go Home – Inscription Project, do 26.03.
Kawałek metalu, który wylądowałby na złomie może zachwycić, komplikować życie, być dziełem 
sztuki, która stanie się rozpoznawalna w całej Europie. 9 lat tułaczki po festiwalach, wystawach, 
spektaklach. Od ruin Lizbony po ulice Tallinna. Spanie w garażach i zimnych magazynach. Po-
wybijane neony, powyginane blachy. Splendor, dziurawe plecy, wkręty, wideo, niedomknięte 
budżety. Wracamy do domu!

Dyplom 2016, 17.02. (piątek), godz. 18.00, do 5.03.
Wystawa „Dyplom 2016" Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu to wystawa absolwentów tej 
uczelni, będąca prezentacją dzieł nagrodzonych i wyróżnionych, które opuszczając uczelniane 
pracownie, wprowadzone zostają w artystyczny obieg. Dla młodych artystów jest okazją konfron-
tacji z odbiorcą, zmierzeniem się z ich ocenami i krytyką, dla Wydziału Sztuk Pięknych możliwo-
ścią promocji dydaktycznego potencjału i możliwości uczelni.

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

Wydarzenia:

Oprowadzanie z przewodnikiem po wystawach, 2.02. (czwartek)
 godz. 16.00 David Cronenberg. Evolution
 godz.16.30 Komu bije Dada?
 godz. 17.00 Go home! Do domu! - oprowadza artysta Stefan Kornacki
 godz.17.30 World Press Photo ‘16
Zbiórka przy recepcji. Wstęp bezpłatny, bez zapisów

Koncert „Syriusz” Rafała Gorzyckiego, 17.02. (piątek), godz. 19.00
Najnowszy album Gorzyckiego to olbrzymia dawka spokoju, oszczędnej formy i głębi brzmienia. 
Rafał Gorzycki gra tu nie tylko na perkusji, ale też na  fortepianie, wibrafonie i organach. Koncert 
„Syriusz” to wielowymiarowy spektakl-słuchowisko. Artysta zaprezentuje poezję współczesną 
poety i malarza Krzysztofa Grusego, a za warstwę wizualną i filmową odpowiada jeden z najlep-
szych dokumentalistów ze szkoły Mistrzowskiej Andrzeja Wajdy – Marcin Sauter. Wstęp: 10 zł

SGALERIE
Wystaw się w CSW! Konkurs fotograficzny – do 12.02.
Do 12 lutego trwa nabór fotografii do piątej edycji „Wystaw się w CSW!” Do udziału zapraszamy 
wszystkich pasjonatów fotografii. Tematyka i format prac są dowolne. Wydrukowane i nieopra-
wione prace (do 6 sztuk) należy przynieść lub przesłać do recepcji CSW. Nagrodą dla autorów 
najlepszych zdjęć jest udział w zbiorowej wystawie w CSW, której otwarcie planujemy 3.03. 
W tym roku po raz pierwszy przyznana będzie nagroda Dyrektora CSW – wystawa indywidualna 
w CSW. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich.

Dzień na plus: warsztaty i wykłady dla seniorów
7.02. (wtorek), Eksperymenty Okołofotograficzne
godz. 12.00-13.30 warsztaty, godz. 13.30-14.30 konsultacje fotograficzne
Spotkanie 5: „Z lotu ptaka”. Zagadnienia: World Press Foto, abstrakcja, drony, selfie.
Każde spotkanie składa  się z krótkiej opowieści okołofotograficznej i części warsztatowej. Po 
zajęciach zapraszamy chętnych na konsultacje dotyczące podstaw obsługi aparatu cyfrowego 
oraz zasad fotografowania. Prosimy o  przyniesienie własnego aparatu cyfrowego oraz statywu 
i kijka do selfie. Prowadzenie: Dominika Lewandowicz. Wstęp bezpłatny, bez zapisów.
 8.02. (środa), godz. 12.00 Kino Dla Seniora – cykl filmoznawczy dla dorosłych
Pokaz filmu „Powidoki”, reż. Andrzej Wajda. Prelekcja i dyskusja – dr Radosław Osiński. Bilety: 10 zł
 9.02. (czwartek), godz. 12.00 Spacer po wystawie World Press Photo’16
Po wystawie oprowadza Piotr Zawałkiewicz. Zbiórka przy recepcji, wstęp bezpłatny, bez zapisów.
 15.02. (środa), 16.02. (czwartek), 23.02. (czwartek), godz. 12.00 Komputer krok po kroku - od 
kupna przez konfigurację po Internet i więcej - spotkanie 4
Zajęcia odbędą się w trzech grupach: pierwsze dwie grupy przewidziane są dla osób początku-
jących, trzecia dla bardziej zaawansowanych. Prowadzenie: Paweł Falkowski. Wstęp bezpłatny. 
Zapisy: tel. 56 610-97-24, mail: biblioteka@csw.torun.pl

Wydarzenia dla dzieci:

Warsztaty Teatru Ilustracji, 5.02. (niedziela), godz. 15.00
Dla dzieci w wieku 5-10 lat wraz z rodzicami. Za pomocą niezwykłego teatru Kamishibai zabierze-
my Was w baśniowy świat opisany przez Braci Grimm w bajce „Jaś i Małgosia”. Opowieść pojawi 
się w mniej znanej, ilustrowanej odsłonie, okraszonej muzyką na żywo. Będą też inne opowiast-
ki, a po spektaklu zaplanowaliśmy krótkie zabawy plastyczne z uczestnikami spektaklu.

Filozofowanie z Dziećmi, 18.02. (sobota), godz. 12.00
Dla dzieci w wieku od 6 lat. Proponujemy najmłodszym przeplatane zabawami rozmowy na 
„trudne tematy” wykorzystujące i rozbudzające ich naturalną ciekawość. Tym razem pomyślimy 
wspólnie nad tym, czym jest zło. Bilet na warsztaty: 5 zł. Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl

Bajki z rzutnika, 25.02. (sobota), godz. 12.00
Jak co miesiąc zapraszamy dzieci i rodziców na seans i zabawy twórcze w Czytelni CSW. Tym 
razem obejrzymy bajkę pt. „Toruńskie pierniki”. Po bajce nie będziemy piec pierników, ale stwo-
rzymy magiczną książkę o Toruniu, która będzie jednocześnie przewodnikiem po mieście i po 
różnych porach roku. Wstęp: 8 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 lat wraz z opiekunami.
 1.02. Moje małe ZOO Pies i kot, kot i mysz, każdy z nas je kocha dziś!
  7.02., 8.02. Coś z niczego Zamek od kurtki, guzik od koszuli, pasek do spodni i stary but – co 

łączy te rzeczy? Dowiecie się tu.
  14.02., 15.02. Serce Malowane, wycinane, wyklejane, duże i czerwone, do zabawy wręcz stwo-

rzone.
 21.02., 22.02. Pączkowo Jeść je lubimy, lecz dziś ich nie zjemy... tylko z papieru wyczarujemy.
Zapisy: zmysloteka@csw.torun.pl. Bilet: 10 zł

Ferie w CSW! „Jakie to zwierzę?” - warsztaty z Izą Rutkowską
Artystka, która swoimi działaniami z pogranicza architektury, designu i performansu ożywia prze-
strzeń publiczną, angażując lokalne społeczności i zyskując przy tym międzynarodowy rozgłos.
Grupa I – godz. 10.00–12.00, grupa II – godz. 12.30–14.30
 30.01.-3.02. warsztaty dla dzieci od 6 lat, również grupy zorganizowane
 4.02.-5.02. warsztaty rodzinne – dla dzieci od 6 lat z opiekunami.
Grupy liczą do 15 osób. Wstęp: 7 zł, zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub nr tel. 56 610-97-16.

Kosze Edukacyjne
Kosze wypełnione są kartami z zadaniami, kolorowankami i propozycjami działań związanych 
m.in. z aktualnymi wystawami oraz zawierają zestaw materiałów plastycznych przydatnych 
w zabawie. Kosze wraz z zawartością wypożyczane są bezpłatnie po pozostawieniu dowodu 
tożsamości.

Centrum Literatury CSW
Spotkanie z Tomaszem Ogińskim - Nudna chwila nie istnieje. 
Fotografia Iosifa Bermana, 2.02. (czwartek), godz. 18.00
Historię rumuńskiej fotografii można śmiało podzielić na epokę przed Bermanem i tę po Berma-
nie. Nieznany szerzej poza Rumunią mistrz migawki odrzucił autorytaryzm, programowość i nie-

elastyczność swoich poprzedników. W 1940 roku reżim wojskowy odbiera Bermanowi koncesję 
fotografa prasowego i konfiskuje jego sprzęt. Bez aparatu przeżył tylko rok

Wykład Jerzego Brukwickiego - Sukienka – obraz, rzeźba, dzieło sztuki!
8.02. (środa), godz. 18.00
Nowy cykl wykładów „(Nie)codziene dzieła sztuki” ma na celu popularyzację sztuki poprzez pre-
zentację obiektów i przedmiotów, które towarzyszą człowiekowi na co dzień, choć najczęściej nie 
dostrzegamy tego, iż są one efektem pracy twórczej artysty.

Spotkanie z Iwoną Chmielewską i Jolantą Czakyrową
15.02. (środa), godz. 18.00
Spotkanie z Iwoną Chmielewską - autorką książek obrazowych i Jolantą Czakyrową - psychotera-
peutą psychoanalitycznym. Tym razem pretekstem do rozmowy będzie książka Iwony Chmielew-
skiej „Dwoje ludzi”, a tematem rozmowy będą uczucia.

Spotkanie z Jakubem Małeckim, 17.02. (piątek), godz. 18.00
Porozmawiamy o niechęci do innych i do odmienności, a także o naszej prowincji i oczywiście 
o najnowszej książce „Ślady”. Jakub Małecki – pisarz, autor siedmiu książek, w tym powieści „Dy-
got” (2015). Napisał również kilkanaście opowiadań ogłoszonych w prasie i w antologiach. Laureat 
Nagrody im. Jerzego Żuławskiego, nagrody Śląkfa oraz Nagrody Literackiej Miesięcznika „Książki”.

Seryjni poeci. Sławomir Płatek, 23.02. (czwartek), godz. 18.00
Autor wierszy, publicysta filmowy i muzyczny, redaktor książek poetyckich, zastępca redaktora 
naczelnego miesięcznika „Salon Literacki”. Organizator wydarzeń kulturalnych w Gdańsku. Wydał 
tomiki poetyckie „Bez imienia”, „Prześwietlenie” (jako Anna Kalina Modrakis), „awaria migawki” 
oraz „Wiersze dla Sophie Marceau i innych kobiet z którymi spałem” .

Orient Express. Przystanek Religia, 24.02. (piątek), godz. 17.00
Szczegóły w dziale Inni organizatorzy. Wstęp wolny

Wieczór Scrabblowy, 27.02. (poniedziałek), godz. 19.00
Wieczorne zimowe rozgrywki. Dla wytrawnych graczy to okazja, żeby zmierzyć się z innymi pasjo-
natami w tzw. realu, a nie przed ekranem komputera, a dla początkujących – początek wspaniałej 
przygody z najpopularniejszą i najbardziej uzależniającą grą słowną na świecie.

Spotkanie ze Stefanem Kornackim - Litery, 28.02. (wtorek), godz. 18.00
Wydarzenie towarzyszące wystawie  Go Home! / Do domu! Stefan Kornacki  – artysta multimedial-
ny. Absolwent grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Performer, poeta i twórca grupy 
muzycznej Ser Charles, współtworzy naukowo-artystyczną grupę Instytut B-61. Jako kurator tworzy 
galerię MAMA. Obecnie pracuje m.in nad projektami Inscription, Local News oraz Szerokości. Lau-
reat „Talentów Trójki 2012”.

Centrum Sztuki Filmowej
Wydarzenia:

Warsztaty improwizacji w teatrze i filmie
6.02. (poniedziałek), godz. 18.00 Prowadzący: Jędrzej Chudzik, wstęp wolny

Kino Dla Seniora, 8.02. (środa), godz. 12.00
Pokaz filmu „Powidoki”, reż. Andrzej Wajda, Polska 2016 (1 godzina 38 min)
Prelekcja i dyskusja – dr Radosław Osiński. Wstęp: 10 zł

Inauguracja nowego cyklu filmoznawczego: Jak patrzeć, żeby zobaczyć. 
Historia sztuki operatorskiej 13.02. (poniedziałek), godz. 18.00
Prowadząca: dr hab. Katarzyna Taras. Projekcja filmu „Side by Side” i wykład: „Alchemik, chirurg, 
portrecista. Kim jest dziś operator filmowy?”. Wstęp: 10 zł

Cronenberg Replay – retrospektywa filmów Davida Cronenberg
każdy wtorek, godz. 18.00 Bilety: 10 zł

Filmopisanie historii, cz. 5 – warsztaty
Fesiwal Videopoezji więcej informacji na www, wstęp wolny

Repertuar:
Amerykańska sielanka, reż. Ewan McGregor, Stany Zjednoczone, 2016
W spokojnej dzielnicy zwyczajna, amerykańska rodzina prowadzi szczęśliwe życie do momentu, 
kiedy w mieście dochodzi do zamachu terrorystycznego, a główną podejrzaną staje się córka przy-
kładnej rodziny.
Elle, reż. Paul Verhoeven, Francja/Niemcy, 2016
Michèle wydaje się niezniszczalna. Jest twardą szefową znakomicie prosperującej firmy zajmującej 
się grami video. Z podobną bezwzględnością podchodzi do życia prywatnego i uczuciowego. Bru-
talny atak, którego we własnym domu staje się ofiarą, zmienia jej życie na zawsze. Kiedy w końcu 
odkrywa, kto jest sprawcą, oboje poddają się swoistej grze – perwersyjnej i przerażającej.
Manchester by the Sea, reż. Kenneth Lonergan, Stany Zjednoczone, 2016
Samotność i monotonię mieszkającego w Bostonie dozorcy przerywa nieoczekiwany powrót w ro-
dzinne strony. Mężczyzna musi zająć się osieroconym nastoletnim bratankiem. Historia Chandle-

rów - przeciętnej rodziny z klasy robotniczej od pokoleń mieszkającej w wiosce rybackiej w Mas-
sachusetts. Głęboko przejmująca, chwilami nieoczekiwanie zabawna opowieść o sile rodzinnych 
więzi, poświęceniu i nadziei.
Milczenie, reż. Martin Scorsese, Stany Zjednoczone, 2016
Oparte na powieści Shūsaku Endō i inspirowane autentycznymi wydarzeniami widowisko, uka-
zujące zderzenie dwóch cywilizacji i religii. XVII wiek. Dwaj młodzi misjonarze przedostają się 
potajemnie do Japonii, gdzie za wszelką cenę usiłują odszukać swojego zaginionego mistrza. 
W kraju, gdzie wiara chrześcijańska jest karana śmiercią, ich przekonania i umiejętności prze-
trwania zostaną poddane najcięższej próbie.
Moonlight, reż. Barry Jenkins, Stany Zjednoczone, 2016
Ponadczasowa historia o związkach międzyludzkich i poszukiwaniu siebie. Z jednej strony obraz 
życia Afroamerykanów we współczesnej Ameryce, z drugiej bardzo osobista, poetycka refleksja 
na temat tożsamości, rodziny, przyjaźni i miłości.
Pokot, reż. Agnieszka Holland, Czechy/Niemcy/Polska/Szwecja, 2016
Kiedyś budowała mosty w Syrii, teraz uczy angielskiego w wiejskiej szkole, czyta w gwiazdach 
i rozmawia ze zwierzętami. Pewnej śnieżnej nocy Janina Duszejko odnajduje ciało sąsiada-kłu-
sownika. Jedyne ślady wokół jego domu to tropy saren.
To tylko koniec świata, reż. Xavier Dolan, Francja/Kanada, 2016
Po 12 latach nieobecności uznany pisarz Louis wraca do domu. Ma zamiar powiadomić rodzinę, 
że umiera. Powitanie odbiega jednak od jego wyobrażenia. Jego matka, młodsza siostra i szcze-
gólnie starszy brat są zbyt zajęci sobą i swoimi sprawami, by przejąć się Louisem.
Toni Erdmann, reż. Maren Ade, Austria/Niemcy, 2016
Winfred jest rozwiedzionym, emerytowanym nauczycielem gry na pianinie, który uwielbia wygłu-
py i nieustannie robi kawały swoim sąsiadom na niemieckich przedmieściach. Jego córka Ines 
– pracująca za granicą konsultantka w wielkiej korporacji – lubi mieć wszystko pod kontrolą, 
równie mocno, jak jej ojciec lubi się zgrywać. Aby przywrócić zestresowanej Ines radość życia i po-
czucie humoru, Winfred tworzy fikcyjną postać – niepoprawnego biznesmena Toniego Erdmanna.
Skazana, reż. Audrey Estrougo, Francja, 2015
Mathilde dowiaduje  się,  że  jej  ukochany  mężczyzna  popełnił  morderstwo. Aby go ratować, 
przyznaje się do popełnienia tej zbrodni i pozwala się skazać za niego. Jej  syn  Adrien  nie  widzi  
sensu tej decyzji. Wraz z prawniczką Nadège Rutter, próbują jej uświadomić, że bez współpracy 
z policją może pozostać przez wiele lat w więzieniu.
Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej, reż. Maria Sadowska, Polska, 2016
Michalina Wisłocka napisała książkę, która zmieniła wszystko. Ale zanim „Sztuka kochania” 
podbiła rodzimy rynek księgarski i zrewolucjonizowała seksualność PRL-u, jej autorka musiała 
przejść długą drogę. Słynna ginekolog poświęciła lata na przełamywanie konserwatywnej oby-
czajowości i przepychanki z bezduszną cenzurą. 

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

Małgorzata Wielek-M & Robert Listwan - Mam dzisiaj dobry dzień, 
do 19.02.
Konfrontacja dwóch postaw malarskich artystów, którzy są w szczególnym punkcie drogi twór-
czej. Mając za sobą historię podjętych (lub porzuconych), przestudiowanych i wypracowanych 
tematów, do toruńskiej prezentacji wybrali syntezę swojego doświadczenia – portret. Łączy ich 
zamiłowanie do tajemnicy, splatania sensów w misterne woale, wymuszające na widzu skupienie 
i dociekliwość w odcyfrowywaniu wszystkich wpisanych w obraz kodów. Dzieli nie tylko ekspre-
sywność czy temperament, ale i kilometry – twórcy ci, działający w Olsztynie i Krakowie, w rze-
czywistości nigdy się nie spotkali.

Damian Reniszyn - Królicza nora, do 19.02.
„Wczołgała się więc (…) do króliczej nory nie myśląc o tym, jak się później stamtąd wydostanie” 
- Lewis Carroll Alicja w Krainie Czarów. Wystawa stanowi przegląd twórczości Damiana Reniszy-
na z ostatnich lat. Zainteresowania artysty koncentrują się na badaniu alternatywnych dróg per-
cepcji sztuki i podważenia przekonania o „nietykalności” obiektu artystycznego. Prezentowane 
na wystawie prace odnoszą się do dwóch głównych obszarów jego poszukiwań: doświadczania 
sztuki za pomocą zmysłu dotyku oraz eksplorowania nowych technologii. Artysta, którego postać 
przewija się w większości prezentowanych na wystawie prac, występuje w roli mediatora między 
odbiorcą a obiektem artystycznym. Na ekspozycji możemy doświadczyć sztuki na wiele różnych 
sposobów – poprzez wnikliwą obserwację, empiryczne zbadanie, utożsamienie czy też zabawę.

Rafał Sobiczewski - Bezcielesny, do 19.02.
W najnowszych obrazach Rafał Sobiczewski łączy ze sobą dwa przeciwne sposoby postrzegania 
rzeczywistości: kładzie nacisk na aspekty związane z humanizmem, któremu jednak przeciwsta-
wia obraz medialny. Dominującym elementem w pracach artysty jest obecność postaci człowieka 
i podkreślenie jej cielesności. Ten obraz artysta zestawia z poziomymi pasami, które kojarzą się 
z zakłóconym obrazem elektronicznym. W ten sposób w malarstwie Sobiczewskiego odnajdzie-
my „portret” człowieka żyjącego w społeczeństwie medialnym i informatycznym, zdominowanym 
przez technologię.
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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

Imprezy:

Warsztaty introligatorskie z Oficyną Peryferia
20.02. (poniedziałek), godz. 10.00–20.00 
Całodniowy kurs szycia i oprawy książek. Każdy z kursantów w czasie zajęć samodzielnie wyko-
nuje (i zabiera potem do domu) trzy szkicowniki w różnych typach oprawy z możliwością modyfi-
kacji wedle własnych potrzeb. Absolwent po zajęciach ma być w stanie samodzielnie zaplanować 
i wykonać własny szkicownik lub makietę książki. W czasie zajęć wykonujemy najpopularniejsze 
typy oprawy: twardą – płócienną (książkową), oprawę półpłócienną i miękką. Zajęcia praktycz-
ne poprzedza wstęp teoretyczny, a uczestnicy otrzymają opracowany specjalnie na te warsztaty 
konspekt utrwalający wiedzę i umożliwiający samodzielną pracę w domu. Płatne, obowiązują 
zapisy 

Wykład Michała Chojeckiego, 21.02. (wtorek), godz. 18.00
Dr Michał Chojecki – artysta wizualny, autor książek i projektów artystycznych. Adiunkt na Wy-
dziale Grafiki ASP w Warszawie. Laureat stypendium z programu Młoda Polska 2015 w dziedzinie 
książki artystycznej. Założyciel Oficyny Peryferia. 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 zaangażo-
wać do tworzenia współczesnej sztuki. Zgłoszenia: tel. 56 622-63-39 (kontakt: Natalia Cieślak, 
Kazimierz Napiórkowski). Wstęp na podstawie biletu do galerii – ulgowy 3 zł, grupowy 15 zł.

GALERIA DOM PLASTYKA ZPAP, ul. Ducha Świętego 6 

Bieguny – Na początku był rysunek, do 28.02.
Wspólny projekt zrealizowany przez artystów, tworzących Zakład Rysunku w Instytucie Sztuki 
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Jego uczestnicy, jak i zaproszeni przez nich goście z innych 
ośrodków w kraju, stworzą w Galerii ZPAP wystawę wielobiegunowego pola interdyscyplinarnych 
doświadczeń idei i praktyki artystycznej związanej z rysunkiem, grafiką, fotografią i witrażem. 
Poligonium interdyscyplinarności Biegunów stworzą 24 prace 13. autorów. 
Prof. Krzysztof Kula - kurator projektu, zaproponował szóstce cieszynian kooptację do ich prac 
twórczości „biegunowej” wybranych przez nich artystów. Kolektyw wystawy tworzą: Grzegorz 
Banaszkiewicz, Iwona Demko, Marek Głowacki, Hanna Grzonka-Karwacka, Agnieszka Jaworska, 
Tomasz Jędrzejko, Anna Kowalczyk-Klus, Krzysztof Kula, Małgorzata Łuczyna, Libor Novotný, 
Paulina Poczęta, Katarzyna Pyka i Tomasz Tobolewski. Pośród dzieł tworzących treść i interdy-
scyplinarną formę wystawy, tytułami swymi zwracają uwagę następujące prace: Tylko Ciebie 
kocham i nie boję się więzienia, Czego nie narysowałeś tego nie widziałeś, Osobiste strategie 
matrycowe, Podniesienie Ignis oraz Sen   o potędze Grafiki Polskiej. Można przypuszczać, że pra-
ce te przyciągną na wystawę liczne rzesze studentów o poetyckiej, poznawczej i ambicjonalnej 
duszy (z toruńskiego Rysunku oraz Grafiki z UMK) i będą analizowane z pozycji „biegunowości” 
i interdyscyplinaryzmu. 

Galeria czynna codziennie oprócz niedziel i świąt w godz. 11.00-17.00

Piwnica Sztuki, ul. Ducha Św. 8

Elementy destrukcyjne, do 29.01.
Wystawa realizacji multimedialnych studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK.

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

5. Wystawa Familijna, do 16.02.
Nieprzypadkowa jest data otwarcia tej wystawy. Tuż przed Dniem Babci i Dniem Dziadka w salach 
Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka zapanuje bardzo familijna atmosfera. Swoje 
prace zaprezentują dzieci, ich rodzice i dziadkowie – trzy pokolenia artystycznych rodzin. W tym 
roku najliczniej zaprezentuje się rodzina Kokotów, w której artystyczną pasję zapoczątkował Mi-
chał Kokot – fotografik, malarz oraz członek toruńskiej grupy zero – 61. Na wystawie nie zabrak-
nie też rodzin profesorów oraz absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych w Toruniu. 

Hobby Centre w Baroda, do 16.02.
Prace prezentowane na wystawie pochodzą z ośrodka Hobby Centre w Indiach. Na wystawie mo-
żemy zobaczyć słonie zażywające kąpieli w sadzawce, medytujące postacie oraz wiele innych 
ciekawych interpretacji rzeczywistości dla nas odległej, dlatego tak ciekawej. Tematyka jest bar-
dzo różnorodna zarówno pod względem technicznym jak i charakteru przedstawień. Jednakże 
obok niezwykle barwnej plastycznie indyjskiej kultury znajdują się również tematy uniwersalne. 
Wystawa bogata jest w prace wykonane w technikach graficznych oraz malarskich i rysunkowych 
różnych formatów. Przyciągnąć uwagę może szczególnie słoneczna kolorystyka bliska oriental-
nej kulturze wschodu. Dziecięcy artyści z Barody często uczestniczą w międzynarodowych kon-
kursach i wystawach organizowanych przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka.

Prace dzieci z Węgier, 21.02.-20.03.
Wystawa prac dzieci z Budapesztu, Debreczyna, Debreczyna, Szolnoka, Kecskemet i kilku mniej-
szych ośrodków przygotowana została z okazji trwającego właśnie Roku Kultury Węgierskiej 
w Polsce. Wszystkie pokazane na wystawie prace malarskie, rysunki oraz stanowiące zasadniczą 
część ekspozycji grafiki pochodzą ze zbiorów własnych Galerii i nadesłane zostały na organizo-
wane przez nas konkursy plastyczne. Z większości prezentowanych prac wyłania się niezwykle 
bogaty, różnorodny obraz codziennego życia węgierskiej prowincji, wsi i miasteczek, pracy ich 
mieszkańców, miejscowych obyczajów, kultywowanych tradycji. Oprócz tych mocno naznaczo-
nych folklorem przedstawień na wystawie znaleźć można także prace bardziej uniwersalne, bę-
dące zapisem wspomnień, przeżyć i emocji, prace, których źródłem była niezwykła dziecięca 
wyobraźnia.

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

Filia przy ul. Kościuszki 41/47
Gezimi i Syrit czyli rysunki z Tirany, do 14.02.
Wystawa jest prezentacją ponad 120 prac powstałych w tirańskiej pracowni plastyczniej. Od 
przeszło dwudziestu lat prowadzi ją jej założyciel, znany albański artysta Bashkim Dervishi. 
Bardzo charakterystyczne, niezwykle kolorowe, wręcz agresywne w barwie, a przez to trochę 
magiczne, wykonane pisakami prace jego uczniów dobrze znane są miłośnikom i znawcom twór-
czości dziecięcej. Autorzy tych rysunkowych opowieści – dzieci w wieku od 6 do 15 lat prezento-
wali je na licznych wystawach i przeglądach na całym świecie, a także w Toruniu na wystawach 
podsumowujących organizowane przez Galerię międzynarodowe konkursy plastyczne.

Miasto moje a w nim, 17.02-22.03.
Wbrew tytułowi zaczerpniętemu z tekstu piosenki Czesława Niemena wystawa nie jest tylko 
„snem o Warszawie”, ale zbiorowym obrazem rozmaitych miast i miasteczek. Pochodzący z róż-
nych stron świata kilku i kilkunastoletni autorzy próbowali w swoich rysunkach, kompozycjach 
graficznych i barwnych pracach malarskich pokazać fragmenty widzianych przez siebie, zapa-
miętanych, a czasem wymyślonych miast. Miejską atmosferę oddają zarówno panoramiczne 
widoki jak i ciche zaułki, dumne fasady zabytkowych kamienic i nowoczesne osiedla, ciche parki 
i zaludnione place. Historia i teraźniejszość.

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

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

Artysta vs kurator, do 3.02.
Koło naukowe Post (ART).Jednym z tematów przewijających się w dyskusji o polskiej scenie 
artystycznej jest pytanie o relację teoretyk sztuki-artysta. Są stawiani w opozycji, niczym dwaj 
odwieczni wrogowie, co właściwie sprawia, że główny przedmiot zainteresowania (czyli dzieło) 
jest rozpatrywane z odmiennych perspektyw, nie zawsze rozumianych i akceptowanych przez 
drugą   stronę. Celem projektu nie jest stawanie „przeciwko sobie”, lecz „na wprost”. Arysta 
vs kurator to próba nawiązania współpracy pomiędzy artystami i teoretykami, czego efektem 
będzie wystawa prac wraz z przygotowanymi przez teoretyków tekstami krytycznymi, wspólne 
spotkanie (warsztaty/wykład) oraz katalog podsumowujący działanie.

Galeria czynna codziennie z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych w godz. od 8.00 do 20.00

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.

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

Filia nr 1, ul. Jęczmienna 23
Barwy wolontariatu w hospicyjnej codzienności, 1-28.02.
Swoisty hołd złożony wolontariuszom zaangażowanym w działalność Hospicjum Światło. Na ekspozycję 
składa się kilkadziesiąt zdjęć, dokumentujących ich codzienny trud. Hospicjum to nie tylko lekarze i pie-
lęgniarki. To także opiekunowie medyczni, rehabilitanci, psychologowie, duszpasterze i wolontariusze. 
Wśród tych ostatnich są ludzie w różnym wieku i różnych profesji. Łączy ich jedno: niosą pomoc chorym 
i cierpiącym. Dają podopiecznym to, co mają najcenniejszego - swój czas, uśmiech i uwagę. Zdjęcia, 
które trafiły na wystawę, powstały w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Jest na nich hospicyjna co-
dzienność i wyjątkowa energia, jaką wnoszą wolontariusze. Ekspozycja została podzielona na 12 części 
- każda z nich to osobna opowieść.

Filia nr 2, ul. Kościuszki 47
Zimowy kiermasz książek, 6-10.02.
Wyprzedaż tytułów wycofanych z bibliotecznego księgozbioru. Na kiermasz trafi 2 tys. książek w bardzo 
atrakcyjnej cenie od 1 do 2 złotych. Tylko encyklopedie, albumy i słowniki będą droższe - od 5 do 10 zł. 
Wybór będzie szeroki; od pozycji popularnonaukowych po literaturę dla dzieci i młodzieży.  Nie zabrak-
nie dobrej sensacji  i fantastyki. Będzie sporo klasyki polskiej i zagranicznej, a także powieści obyczajo-
we dla pań. Ostatniego dnia kiermaszu ceny wszystkich tytułów zostaną obniżone. 

Wyprzedaż czynna w godzinach otwarcia filii: poniedziałek, wtorek i czwartek godz. 12.00-18.00, w śro-
da godz. 11.00-15.00, piątek godz. 8.30-16.00

Filia nr 3, ul. Mickiewicza 61

Ferie w bibliotece: zajęcia warsztatowe „Zrób sobie… grę”
 31.01. (wtorek), godz. 16.00
 2.02. (czwartek), godz. 16.00
 7.02. (wtorek), godz. 16.00
 9.02. (czwartek), godz. 16.00
Uczestnicy korzystając z kartonu, brystolu, kolorowego papieru, kleju, kredek, pisaków wykonają plan-
sze do gier. Do przygotowania pionków wykorzystane będą materiały z recyclingu – plastikowe nakrętki 
z butelek, wytłoczki do jajek, kawałki kartonu itd. Na zakończenie każdego ze spotkań uczestnicy będą 
mieli możliwość przetestowania wykonanej przez siebie gry i zabrania jej do domu.
Każde z zajęć poświęcone będzie innej grze, więc nie jest wymagane uczestnictwo we wszystkich spotka-
niach. Zapraszamy dzieci od 6 lat. Obowiązują wcześniejsze zapisy i udział dorosłego opiekuna.

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
ul. Szczytna 13

Na krańcach Ameryki Południowej, 13.02. (poniedziałek), godz. 10.00 
Prelekcja - Mariusz Wiński

Dyskusyjny Klub Książki, 20.02 (poniedziałek), godz. 10.00 
Dyskusja nad książką „Temat na pierwszą stronę”. Spotkanie poprowadzi Magdalena Gogulska-Dębska

Książkoteka dorosłego człowieka, 27.02 (poniedziałek), godz. 10.00 
Zabawę literacko-muzyczną poprowadzi Mariusz Kowalski

Jedyna godna rzecz na świecie: twórczość, a szczyt twórczości to tworzenie 
siebie (Leopold Staff), 20.02-28.04.
Wystawa prezentuje twórczość osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, m.in. z wadami wzroku, 
słuchu, z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, w kontekście budowania poczucia własnej war-
tości, jak również aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym (zwłaszcza w kulturze). Na ekspozycję 
składają się obrazy olejne, akwarele, rzeźby, rysunki, kolaże, poezja, autobiografie pochodzące ze zbio-
rów Ośrodka.

B

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

Wystawa Wiesław Smużny – kierunek artystyczno-dydaktyczny
do 19.02.
Wystawa retrospektywno-problemowa. Prof. Wiesław Smużny – absolwent Studium  
Nauczycielskiego w Opolu oraz jedynego w Polsce kierunku artystyczno-dydaktycznego 
na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, artysta, pedagog, profesor, wychowanek prof. Janusza 
Boguckiego. 
Ekspozycja prezentuje konsekwencje życiowe, artystyczne i dydaktyczne wynikłe z inspi-
racji oraz półwiecznej artystyczno-dydaktycznej praktyki studenta, asystenta, wykładowcy 
i profesora. Uczestnika życia artystycznego i twórcy w epoce postartystycznej oraz twór-
czego dydaktyka metodycznych i artystycznych przedmiotów studiów na UMK. Dydaktykę 
Smużnego tworzyły ćwiczenia i wykłady według samodzielnie opracowanych programów 
z następujących przedmiotów: metodyka wychowania plastycznego, upowszechnianie 
sztuki, metody upowszechniania kultury plastycznej, struktury i działania wizualne, in-
termedia, działania interdyscyplinarne, realizacje interdyscyplinarne, plastyka interdy-
scyplinarna, aktualia sztuki. Wystawa dedykowana jest pamięci prof. Janusza Boguckiego 
w 100-lecie urodzin, a także Wydziałowi oraz Uniwersytetowi z okazji 70-lecia działalności.

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

Wirtuoz saksofonu - Łukasz Dyczko, 12.02. (niedziela), godz. 17.00
Łukasz Dyczko - saksofon, zwycięzca 18. Konkursu Eurowizji dla Młodych Muzyków, Miro-
sław Jacek Błaszczyk - dyrygent, Toruńska Orkiestra Symfoniczna 
W programie: G. Rossini - Uwertura do opery Wilhelm Tell, A. Piazolla - Le Grand Tango,  
A. Waignein - Rhapsody na saksofon i orkiestrę, A. Borodin - Symfonia nr 2 h-moll „Bohater-
ska”. Bilety: 30/25 zł, 60 zł rodzinny (2+1)

Koncert Uniwersytecki, 18.02. (sobota), godz. 18.00
Miejsce: Aula UMK (szczegóły w dziale Centra Kultury – ACKiS Od Nowa)

Symfonika familijna – Przeciąganie struny
19.02. (niedziela), godz. 12.00
Mariusz Smolij (dyrygent, prowadzenie koncertu), Toruńska Orkiestra Symfoniczna
W programie: A. Vivaldi, G.F. Handel, G. Gershwin, L. Anderson. Kompozycje od barokowego 
mistrza Jana Sebastiana Bacha do gwiazdy rocka – Jimmy’ego Hendrixa
Spotkanie, na którym dowiemy się jak wyjątkowymi instrumentami są skrzypce, altówka, 
wiolonczela czy kontrabas. Poznamy muzyczne i wykonawcze możliwości tych instrumen-
tów. Jak to możliwe, że na czterech strunach można wydobyć aż tyle dźwięków? Od czego 
się wszystko zaczęło? Czy naprawdę da się na nich zagrać właściwie każdy typ muzyki?  
Co sprawiło, że są takie popularne? Bilety: 20 zł dorosły, 15 dziecko

Z Nowego Jorku do Teksasu, 24.02. (piątek), godz. 19.00
Mariusz Smolij (dyrygent), Toruńska Orkiestra Symfoniczna
W programie: muzyczna podróż po Ameryce (wraz z amerykańskimi kompozytorami), m.in.: 
John Williams  - Muzyka z filmu Harry Potter, George Gershwin - Suita z Porgy and Bess, 
Embreceable You, Aaron Copland - Saturday Night Waltz & Hoe Down z balletu Rodeo, John 
P. Sousa - Stars and Stripes, Cole Porter - Cole Porter Salute. Bilety: 50/40 zł

Czas Dla Nas: Kto tak w lesie stuka – koncert perkusyjny
25.02. (sobota), godz. 16.00, 17.15
„Kto tak w lesie stuka?” - to słowa z dziecięcej piosenki o doktorze dzięciole. Wraz z bo-
haterem piosenki zapraszamy na wyprawę w świat dźwięków instrumentów perkusyjnych. 
Werbel, marakas, ksylofon to nazwy instrumentów, które dzieci poznają w trakcie koncertu. 
Zaprosimy dzieci do wspólnego muzykowania i zabawy. Bilety: 20 zł dorosły, 10 zł dziecko, 
40 zł rodzinny (2 dorosłych + 1 dziecko)

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

TOS



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

Pamiętnik w obrazach - wernisaż wystawy
3.02. (piątek), godz. 17.30
Wystawa Katarzyny Nowickiej-Urbańskiej, absolwentki PWSSP w Gdańsku. W Galerii Pro-
scenium artystka zaprezentuje obrazy olejne na płótnach i na papierze. Prace oparte są na 
lirycznym doświadczeniu fotografii, a także wrażeniu połączeń czerni i bieli, której ona jest 
nośnikiem. Doświadczenie pogłębia materia malarska, tworząc nową scenografię – inte-
gralny obraz. Wstęp wolny

Walc kameralny, czyli Pan Wasowski mniej znany
3-4.02. (piątek-sobota), godz. 19.00
Bilety: 30 zł normalny, 25 zł ulgowy

Na dużym ekranie, czyli Kino w Teatrze 
9.02. (czwartek), godz. 19.00 Wstęp wolny

Machiavelli
11.02. (sobota), godz. 19.00
12.02. (niedziela), godz. 18.00
Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy

Atrakcyjny Kazimierz
14.02. (wtorek), godz. 19.00
Wyjątkowy koncert walentynkowy. Zespół Atrakcyjny Kazimierz w 2017 r. obchodzi dwu-
dziestopięciolecie pracy scenicznej. Z zespołem współpracowała plejada najlepszych 
polskich muzyków takich jak: Kayah, G. Ciechowski, W. Karolak, i wielu innych. Atrakcyjny 
Kazimierz jest zdobywcą wielu prestiżowych nagród. Koncertuje w Polsce i za granicą, m.in. 
w Anglii, Niemczech i USA. 14 lutego na deskach Teatru Muzycznego w Toruniu grupa zapre-
zentuje przekrojowy materiał z wieloletniego dorobku muzycznego. Bilety: 40 zł

Afrykańska Przygoda
18.02. (sobota), godz. 12.00 – premiera
19.02. (niedziela), godz. 12.00
26.02. (niedziela), godz. 12.00
Kolejna premiera dla teatralnych najnajów. Tym razem przeniesiemy się aż do odległej Afry-
ki, o której śni bohater spektaklu – Jacuś. Chłopiec przenośni się we śnie do egzotycznej, 
baśniowej krainy, w której czeka go wiele przygód. Spotyka także jej mieszkańców: zebrę, 
żyrafę, małpę i krokodyla.  Historia opowiadania bez słów – językiem gestów, muzyki i świa-
tła. Bilety: 14 zł dziecko, 20 zł opiekun, 15 zł kolejny bilet dla opiekuna

Siostry Parry
18.02. (sobota), godz. 19.00 Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy

Béa – TyJaMy, czyli fragmenty listów niewykorzystanych
24.02. (piątek), godz. 19.00
Grupę Béa tworzą młodzi, utalentowani muzycy, którzy współpracują ze sobą zaledwie od 
roku. Liderką zespołu jest Beata Banasik – laureatka licznych nagród na wielu ogólnopol-
skich festiwalach piosenki. Od trzech lat pisze i komponuje. TyJaMy - czyli fragmenty listów 
niewykorzystanych jest jej autorskim debiutem. Materiał traktuje o zmaganiach dzisiejszej 
młodości z rzeczywistością. Historia ujęta jest w proste słowa, które udowadniają, że praw-
da bywa banalna. Bilety: 30 zł

Bar pod zdechłym psem
25.02. (sobota), godz. 19.00  Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy

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

Piosenki francuskie - recital kabaretowy z odrobiną erotyzmu
12.02. (niedziela), godz. 17.00
Francuskie piosenki w opracowaniu Krzysztofa Zaremby. Śpiewa rodzinny duet: Grażyna 
Rutkowska-Kusa i Joanna Kusa z trzecim głosem wirtuoza pianina Krzysztofa Zaremby. Otu-
lone nieco erotycznym komentarzem Starego Satyra. Opracowanie muzyczne: Krzysztof Za-
remba, obsada: Grażyna Rutkowska-Kusa, Joanna Kusa, Krzysztof Zaremba i Jacek Pietruski
Miejsce: Hotel Bulwar
Bilety: indywidualny 28 zł, grupowy (od 9 osób) 18 zł. 
Rezerwacja: 513-020-033, 733-333-440, 
biuro@teatrafisz.pl, sprzedaż: interticket.pl, kasa przed spektaklem
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TEATR IM. WILAMA HORZYCY
pl. Teatralny 1, tel. 56 622-55-97
www.teatr.torun.pl

Duża Scena

Dwanaście miesięcy, reż. Bartosz Zaczykiewicz
4-5.02. (sobota-niedziela), godz. 16.00, 11-12.02. (sobota-niedziela), godz. 16.00 
Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Noc w Kosmosie, reż. Łukasz Czuj
16.02. (czwartek), godz. 19.00, 18-19.02. (sobota-niedziela), godz. 18.00 
Bilety: 40 zł, ulgowy 30 zł, szkolny 22 zł

Krzyżacy, reż. Michał Kotański
24.02. (piątek), godz. 11.00, 25-26.02. (sobota-niedziela), godz. 18.00 
28.02. (wtorek), godz. 11.00 
Bilety: 40 zł, ulgowy 30 zł, szkolny 22 zł

Scena Na Zapleczu

Bóg mordu, reż. Bożena Suchocka
1-2.02. (środa-czwartek), godz. 19.00 
Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

Bramy raju, reż. Krzysztof Rekowski
15.02. (środa), godz. 19.00, 21-22.02. (wtorek-środa), godz. 19.00
Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

Reykjavik’74, reż. Katarzyna Kalwat
8-9.02. (środa-czwartek), godz. 19.00, 10.02. (piątek), godz. 19.00
Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

Wydarzenia:

Agnès i Daniel Besse „Psiunio”
13.02. (poniedziałek), godz. 18.00 i 20.15
Czy psy rozumieją więcej, niż nam się wydaje? Czy ukochany pupil może celowo uciec z domu, aby uświa-
domić dorosłym coś, czego sami nie są w stanie zauważyć? Tragikomedia, która dzięki humorystycznym 
dialogom obnaża słabości związku pomiędzy kobietą a mężczyzną. Poruszane przez małżonków na pozór 
błahe sprawy powodują wybuch lawiny frustracji. Sztuka poprzez serię zabawnych sytuacji i nieporozu-
mień ukazuje różnice pomiędzy światami obu płci. Mistrzowskie dialogi oraz brawurowa gra aktorska 
Hanny Śleszyńskiej, Piotra Polka i Tomasza Sapryka przedstawią relacje międzyludzkie w zupełnie innym 
świetle. Organizator: Impresariat ADS – Adam Staśkiewicz
Bilety: I miejsca: 100 zł; II miejsca: 80 zł, 60 zł, III miejsca: 50 zł

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

A morze nie, reż. Zbigniew Lisowski
1-2.02. (środa-czwartek), godz. 10.00, 3.02. (piątek), godz. 10.00 i 12.00
Bilety 18 zł, w niedzielę 20 zł

Kopciuszek, reż. Ireneusz Maciejewski
5.02. (niedziela), godz. 12.00, 7.02. (wtorek), godz. 10.00, 9.02. (czwartek), godz. 10.00
Bilety 18 zł, w niedzielę 20 zł

Alicja w Krainie Czarów, reż. Marek Ciunel
8.02. (środa), godz. 10.00 i 12.30, 10.02. (piątek), godz. 10.00 i 12.30, 12.02 (niedziela), godz. 12.00 
i 14.30
Bilety 18 zł, w niedzielę 20 zł

Słowik, reż. Ada Konieczny
14-15.02. (wtorek-środa), godz. 9.30, 16.02. (czwartek), godz. 10.00
17.02. (piątek), godz. 9.30, 19.02. (niedziela), godz. 12.00
Bilety 16 zł, w niedzielę 18 zł

Dziób w dziób, reż. Zbigniew Lisowski
21-24.02. (wtorek-piątek), godz. 9.30, 26.02. (niedziela), godz. 12.00
Bilety 18 zł, w niedzielę 20 zł

TEATRY

U

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

Krzysztof Zalewski, 2.02. (czwartek), godz. 20.00
Premiera płyty „Złoto”. Bilety: 35 zł / 45 zł w dniu koncertu

Ten Typ Mes, 9.02. (czwartek), godz. 20.00
Tour de Ała. Bilety: I pula 35 zł / II pula 40 zł 

Mr. Pollack, 12.02. (niedziela), godz. 19.00 The Best Of. Bilety: 20 zł

Hot Water, 16.02. (czwartek), godz. 20.00
Premiera płyty „Elektryczny kot”. Bilety: 20 zł / 30 zł w dniu koncertu

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

Karnawałowa Bałkańska Potupajka, 3.02. (piątek)
Residents NRD, 4.02. (sobota)
Flirtini x Łowcy, 10.02. (piątek)
Trzaski vol.11, 11.02. (sobota)
Koncert Hubert Tas & The Small Circles, 12.02. (niedziela)
Koncert Gedz, 16.02. (czwartek)
Hałas, 17.02. (piątek)
Koncert Mikromusic, 18.02. (sobota)
Lilly Hates Roses gra The Smiths, 23.02. (czwartek)
Koncert Dwa Sławy, 24.02. (piątek)
Major Lazer Party, 25.02. (sobota)
Koncert Schizma, 26.02. (niedziela)

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

Magda Piskorczyk (Pl), Mark Olbrich Blues Eternity (UK).
6.02. (poniedziałek), godz. 19.00
Koncert transmitowany na żywo przez Radio PiK. Wstęp wolny

 Trio: Styczyński/Wałecki/Tioskow (PL), 13.02. (pon.), godz. 19.00
Support: Rada Regentów. Wstęp wolny

 Jack Moore Band (UK) oraz Püdelsi (Pl), 14.02. (wtorek), godz. 19.00
Premiera płyty Püdelsów „Über Alles”. Bliety: 25 zł / 35 zł w dniu koncertu

U

KLUBY
SNFU (USA), 16.02. (czwartek), godz. 19.00 
Bliety: 25 zł / 35 zł w dniu koncertu

 Kasia Miernik & Wicked Heads oraz Blues Super Trio 
27.02. (poniedziałek), godz. 19.00
Blues Super Trio w składzie: Urny/Tioskow/Wierzcholski). Wstęp wolny

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

Materia + Messa, Fleshcold, 3.02. (piątek), godz. 19.30
Jedna z czołowych kapel metalowych w Polsce ponownie odwiedzi Toruń promując swój ostatni al-
bum „We Are Materia”. Ich muzyka to nowocześnie brzmiący, ciężki, momentami melodyjny metal 
utrzymany w ciekawym klimacie. Pozycja obowiązkowa dla fanów ciężkiego grania po linii Meshug-
gach czy Veil of Maya. Bilety: 20/30 zł

OD DECHY DO DECHY, ul. Ducha Św. 8/10

Backspace workshop - Improwizacja z Komputerem
18.02. (sobota), godz. 17.00-20.00
Warsztaty z muzyki elektronicznej. Nadchodzi elektro, energia i muzyczny power. Naucz się two-
rzyć muzykę elektroniczną na swoim komputerze - od zera. Workshop poprowadzi zespół Backspa-
ce (W-wa). Wstęp 20 zł - zapisy na audiowizje@gmail.com

Koncert zespołu Launce (Berlin), 18.02. (sobota), godz. 20.30 erotik-rock

KLUB KONIEC ŚWIATA
ul. Podmurna 4-6, www.koniec-swiata.pl

In The Whale (USA), 22.02. (środa), godz. 20.00
Ten zespół z Denver udowadnia, że można zagrać energicznego rock’n’rolla w dwie osoby. Po-
wstali w 2011 roku, lecz pomimo krótkiego stażu mają na koncie koncerty z takimi kapelami jak 
Gogol Bordello, Jane’s Addiction oraz na takich festiwalach jak Riot Fest, Lollapalooza, czy Austin 
City Limits. W Toruniu zagrają jedyny koncert w Polsce promując najnowszą EP’ke „Quicksand”, 
przy której produkcji pomagał Bill Stevenson z kultowego Descendents. Płytka ta to 5 szybkich,  
rock’n’rollowych strzałów, przy których odruchowo sięgasz po piwo i biegniesz pod scenę.
Wstęp: 10 zł

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

Fotograficzne Pogaduchy, 2.02. (czwartek), godz. 18.00 Temat: obserwacje

Tradycyjne muzykowanie 
6, 13, 20, 27.02. (poniedziałki), godz. 20.00-22.00 Grupa n obrotów 

Potańcówki 8, 22.02. (środy), godz. 20.30-23.00 Grupa Bez Nazwy 

Milongi czyli wieczory z tangiem 4, 10, 18, 25.02., godz. 20.30-24.00

Fotosubiektywnie 11.02. (sobota), godz. 17.00-19.00
Poplenerowa wystawa uczestników Pleneru Fotograficznego „Fotosubiektywnie” 

Potańcówka 11.02. (sobota), godz. 19.00-24.00 Grupa n obrotów 

TiR - Teatr i Rodzina 25.02. (sobota), godz. 18.00-20.00 
Szczegółowe informacje w BOW Teatru oraz na miejscu w kawiarni

HANZA CAFE, ul. Piekary 28, tel. 511-047-347

Hanza Globtrotters : Ukraina - Karpaty
21.02. (wtorek), godz. 19.00 
Prowądzacy spotkanie Marek Maćkowiak poprowadzi nas po ukraińskiej części Karpat. Wędrówka 
przez masyw Czarnohory - czas spędzony poza cywilizacją. Dziko, tanio i ekstremalnie. „Spędzili-
śmy tydzień na Ukrainie, nocując w terenie i licząc na siebie i to, co mamy w plecakach.” 
Wstęp wolny



KOŁO NAUKOWE ARABISTÓW „ZAHRA AS-SAHRA”

Orient Express: Przystanek Religia, 24.02. (piątek), godz. 17.00
Marta Woźniak-Bobińska - Krzyże wśród minaretów: chrześcijanie na Bliskim Wschodzie
Małgorzata Al-Shahari - Polka w sercu islamu. Moja pielgrzymka do Mekki
Spotkania rozłożone na cały rok, poświęcone kulturze muzułmańskiej. Podstawowym celem jest 
działanie na rzecz poznania i lepszego zrozumienia kultury arabsko-muzułmańskiej przez Pola-
ków, jednak podkreślają oni duże znaczenie przygotowanego projektu nie tylko na płaszczyźnie 
popularyzacji wiedzy, ale także – a może przede wszystkim – w kontekście ostatnich wydarzeń, 
które stały się udziałem naszej uczelni i miasta, a mianowicie rasistowskiego ataku na studentów 
tureckich przebywających w Toruniu w ramach programu Erasmus.
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej – Czytelnia. Wstęp wolny

POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE
WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI UMK

Papua Zachodnia – spotkanie z egzotyczną kulturą, dziewiczą przyrodą 
i najwyższą górą Oceanii 22.02. (środa), godz. 18.00-19.30
Opowieść o wyprawie na koniec świata, o miejscu, gdzie jeszcze 50 lat temu mieszkańcy byli ka-
nibalami, prowadzili wojny plemienne, nie znali pieniędzy, nie widzieli tshirt’ów, nie wiedzieli do 
czego służą buty, a ich narzędziami były kamienne siekiery. Dzisiaj po wejściu na ich teren białego 
człowieka dużo się zmieniło. Pytanie czy na lepsze. Dzieci nadal nie chodzą do szkoły, ale znają te-
lefony komórkowe. Ludzie nadal mieszkają w szałasach, a na dachach montują panele słoneczne. 
Jadają przeważnie ryż i bataty, a trują się ogromną ilością papierosów. Zapraszamy na spotkanie 
z Papuasami  i ich egzotyczną kulturą, na podziwianie dziewiczej przyrody Papui Zachodniej i na 
przygodę zdobycia najwyższej góry Oceanii – Piramidy Carstensz.
Wykład wygłosi Dorota Chylińska – na co dzień przedsiębiorca. W wolnych chwilach podróżuje, 
w podróżach czyta, zdobywa wysokie góry, biega maratony i buduje drzewo genealogiczne swojej 
rodziny.
Miejsce: Budynek Wydziału Nauk o Ziemi, ul. Lwowska 1, sala 104 - Audytorium im. R. Galona
Wstęp wolny

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

Salonik Artystyczny
5.02. (niedziela), godz. 17.00 Muzyczna podróż w czasie
Wieczór przy świecach i utworach barokowych Mistrzów. Koncert połączony z pokazem krótkiej 
kostiumowej Muzycznej Etiudy Filmowej. Muzyka - od wzruszających po brawurowe dzieła Bacha, 
Haendla i innych. Wykonawcy: Anna Łęcka – sopran, Marcin Łęcki - akompaniament
19.02. (niedziela), godz. 17.00 Koncert operetkowo-musicalowy „Muzyka, w której można się 
zakochać”
W programie znane i lubiane kompozycje z całego świata, przepiękne arie i duety
z najbardziej znanych oper, operetek i musicali. Podczas koncertu będzie można usłyszeć takie 
przeboje jak: „Usta milczą, dusza śpiewa”, „Jakże mam ci wytłumaczyć”, „Gdybym był bogaczem”, 
„Przetańczyć całą noc”, „Kuplety torreadora” oraz wiele innych przepięknych tytułów. Wystąpią 
artyści Opery Nova w Bydgoszczy: Anna Malus-Wróblewska - mezzosopran, Leszek Holec - baryton, 
Magdalena Holec - fortepian
Bilety: 30 zł (w cenie poczęstunek słodkim deserem)

Śledzikowa Impreza Karnawałowa, 25.02. (sobota), godz. 20.00
Pożegnanie karnawału przy muzycznych przebojach - DJ. W menu fantazje na temat śledzia. 
Bilety: 85 zł

Półkolonie Zimowe:
 I turnus 30.01-3.02. godz. 7.40-16.20 Z wizytą w krainie baśni
 II turnus 6.02-10.02. 7.40-16.20 Z Pokemonami za pan brat!
Wiek 6-12 lat. Cena: 350 zł

Ferie w Forcie IV
31.01. (wtorek) / 2.02. (czwartek) / 7.02. (wtorek) / 9.02. (czwartek)
Zwiedzanie Fortu IV w formie podchodów dla dzieci. Bilety: 5 zł dziecko, 5 zł opiekun

Kurs przewodnika po Forcie IV i animatora zajęć, 18.02-4.03. (weekendy)
Koszt: 200 zł, Zapisy oraz informacje: tel. 56 655-82-36, e-mail: biuro@fort.torun.pl

IINNI ORGANIZATORZY

P
PLANETARIUM

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

Mój kumpel Niko (familijny)
Przygody młodego Mikołaja Kopernika z okresu jego dzieciństwa i młodości i w Toruniu. 
W naszej opowieści to zadziorny rozrabiaka z bystrym spojrzeniem. Już od pierwszej mi-
nuty spotkania z nim można śmiało orzec, że wygląda na takiego, który dokona przewrotu 
w Kosmosie! Jak zatem prezentuje się młody Mikołaj i skąd to imię w tytule? Czy urodził się 
w Domu Towarowym? Jak radził sobie w szkole, czy był grzecznym uczniem, a może zasypiał 
na lekcjach? Gdzie lubił spędzać czas i dlaczego zafascynował się astronomią? Spójrzmy 
wraz z nim na nocne niebo i tysiące gwiazd...

Ziemia – planeta Kopernika
Od chwili, gdy młody Mikołaj Kopernik chodził po ulicach Torunia minęło ponad 500 lat. 
W naszej wiedzy o kosmosie wiele się przez ten czas zmieniło. Jeszcze w XV wieku Wszech-
świat wyglądał stosunkowo prosto: Słońce, 6 planet, krążący wokół Ziemi Księżyc i gdzieś 
daleko sfera gwiazd stałych. Odkrycie Kopernika zburzyło tę układankę i zmieniło w proch 
całą, dotychczas logicznie uporządkowaną naukę oraz poglądy ludzi na otaczający ich świat 
i miejsce w Kosmosie. Wg Kopernika Ziemia nie tylko wiruje wokół własnej osi raz na dobę, 
ale także obiega Słońce, a nie na odwrót. Słuchający tego zdania, współcześni nie mogli 
Kopernikowi uwierzyć. Przyjrzyjmy się zatem naszej planecie i sprawdźmy, skąd biorą się dni 
i noce, cztery pory roku, rok przestępny, fazy Księżyca i czym jest zodiak.

Pozostałe seanse: dla dzieci „Cudowna podróż”, „Barwy kosmosu”, a także popularnonau-
kowe „Meteoplanet”, „Wirująca Ziemia”, „W poszukiwaniu życia” i „Znaki na niebie”
Godziny projekcji: od wtorku do piątku: 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.15; w soboty: 
12.00, 13.15, 14.30, 15.45, 17.00; w niedziele: 12.00, 13:30, 15.00, 16.30

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

Godziny wejść: od wtorku do piątku uzależnione od zapisów grup zorganizowanych; w sobo-
ty: 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 zapraszamy całe rodziny - dla wszystkich odwiedzających bilet ulgowy

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

Godziny wejść: od wtorku do piątku uzależnione od zapisów grup zorganizowanych; w sobo-
ty: 11.15, 13.00, 14.15, 15.30, 16.45; w niedziele: 11.15, 13.00, 14.30, 16.00
Bilety: grupowy szkolny 6 zł, ulgowy 7 zł;  normalny 9 zł
w weekendy i święta zapraszamy całe rodziny - dla wszystkich odwiedzających bilet ulgowy

Uwaga! W ferie, do 12 lutego zmiana godzin pokazów - szczegóły na stronie www

Zwiedzanie Fortu IV:
Dyżury przewodnickie: każdy piątek i sobota godz. 20.00. Cena: 8 zł/os
Nie jest wymagana wcześniejsza rezerwacja. Parking bezpłatny na terenie Fortu IV. Na miejscu 
można kupić pochodnie: 6,5zł/sztukę (lub zabrać ze sobą latarki).

Bilety wstępu do Fortu IV
Zwiedzanie indywidualne codziennie w godz. 8.00-16.00:
ulgowy 5 zł (uczniowie, studenci, emeryci)
normalny 8 zł
Zwiedzanie grupowe (grupy od 10 osób):
ulgowy 4 zł (uczniowie, studenci, emeryci) + opłata za przewodnika
normalny 7 zł + opłata za przewodnika
Opiekunowie, piloci - bilety wstępu gratis
Grupy nocujące w Forcie IV - bilety wstępu gratis

Zwiedzanie Fortu IV z przewodnikiem:
dla grupy do 10 osób – 35zł + koszt pochodni
dla grupy do 45 osób - 60 zł + koszt pochodni
z przewodnikiem w stroju historycznym - mundurze żołnierza pruskiego dla grupy do 45 osób – 
100 zł + koszt pochodni
Zwiedzanie z duchami dla grupy do 30 osób (dorośli) lub grupy do 45 osób (dzieci i młodzież) 
– 500 zł Zwiedzanie w języku obcym: grupy do 10 osób – 70 zł, z przewodnikiem – 120 zł, z prze-
wodnikiem w mundurze -200 zł
Do kosztu przewodnika doliczany jest koszt biletów wstępu (dla grup, które nie nocują w Forcie IV)

GRUPA N OBROTÓW
www.nobrotow.pl

Warsztaty tańców tradycyjnych, 11.02. (sobota), godz. 11.00-15.00
Warsztaty skierowane są zarówno do początkujących tancerzy jak i osób, które rozpoczęły już 
swoją przygodę z tańcem, a chciałyby wzbogacić swoje umiejętności taneczne. W ramach warsz-
tatów przewidziane są: prezentacje tańca, ćwiczenia postawy i trzymania w parze, wypracowanie 
komfortu długotrwałego tańczenia, kroki podstawowe oraz zaawansowane, praktyka poruszania 
się po parkiecie, dobrego prowadzenia i podążania. Warsztaty są płatne i obowiązują na nie zapi-
sy. Szczegóły i aktualności na stronie wydarzenia.
Miejsce: szczegóły po dokonaniu zapisów

Potańcówki
11.02. (sobota), godz. 20.00 Potańc Miluty Milutki
Tradycyjna potańcówka z repertuarem muzycznym wywodzącym się z polskiego nurtu „in crudo” 
oraz francuskiego balfolku. W repertuarze wieczoru znajdą się tradycyjne tańce polskie, szwedz-
kie, francuskie, portugalskie, węgierskie, w parach, setach, kole i korowodzie. W trakcie potańcu 
przewidziany jest koncert muzyki na żywo do tańca oraz poprowadzone będą zabawy taneczne. 

28.02. (wtorek), godz. 20.00 Podkoziołek Potańc Śledź Cicho
Podkoziołek jest ostatnią zabawą przed Wielkim Postem. Na Kujawach tego wieczora panny na 
wydaniu miały prawo przyjść na zabawę same, bez asysty któregoś z rodziców czy starszego 
brata. Składając podkoziołkowi zaoszczędzone uprzednio pieniądze miały możliwość zatańcze-
nia najpierw z owczarzem, a następnie z wybranym przez siebie kawalerem. Podkoziołek Potańc 
Śledź Cicho organizowany przez grupę n obrotów kontynuuje tę tradycję. Na zabawie potańczyć 
będzie można mazurki, kujawiaki, polski, schottisy, oberki, walczyki i wiwaty oraz wiele tańców 
z różnych zakątków Europy - wszystkie pochodzące starej tradycji oraz na nowo ujmowane w no-
woczesnym nurcie polskiego i europejskiego balfolku.
Wstęp na potańcówki dowolny, dobrowolny.
Bezpośrednio przed potańcówką (godz. 19:00) poprowadzony zostanie godzinny instruktaż ta-
neczny dla niewtajemniczonych oraz wszystkich zainteresowanych tańcami pojawiającymi się na 
potańcówkach. Na spotkaniu przedstawiane są proste tańce krok po kroku z podstawowymi wska-
zówkami technicznymi oraz nauka basowania i bębnienia do tańca. Wstęp na instruktaż 10 zł.
Miejsce: Wejściówka, Plac Teatralny 1

Sesje Melodii Tanecznych Tradycyjnie
6, 13, 20, 27.02. (poniedziałki), 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

N-obrotowe zajęcia taneczne
1, 8, 15, 22.02. (środy), godz. 20.00

Spotkania poświęcone nauce tańców, którymi stoją europejskie tradycyjne zabawy taneczne. 
W programie każdego spotkania podstawy taneczne oraz wybrane składniki zaawansowane kilku 
tańców tradycyjnych. Na taneczny repertuar składają się tańce z grupy polsk (ze Skandynawii), 
mazurkowych oraz tańce francuskie, portugalskie i węgierskie. Spotkania prowadzone są w spo-
sób przystępny dla początkujących tancerzy. Warsztaty płatne. Miejsce: Toruń, Studio DFNS, Ry-
nek Nowomiejski 27

FUNDACJA TERAPII TANGIEM COTANGO
www.cotango.pl, tel. 604-219-184 

Zapraszamy do tanga
Lekcje otwarte, warsztaty, kursy, to spotkania z tangiem dla tych, którzy marzą o tangu, których 
tango zafascynowało, ale także tych, którzy się nie zetknęli z tangiem i będzie to ich pierwsze spo-
tkanie. Zgłoszenia poprzez stronę www.cotango.pl lub na e-mail: kursy@cotango.pl. Zapraszamy 
do współpracy instytucje, osoby fizyczne oraz placówki kultury.
Regularne praktyki: czwartki, godz. 19.30-21.30
Miejsce: Dom Muz, ul. Okólna 169

PARAFIALNE CENTRUM KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
PIWNICA POD ŚW. JANAMI
ul. Żeglarska 16

 

22. wieczór poetycki, 24.02. (piątek), godz. 18.00
„Zanim zaśniesz” - spotkanie z poetą, ks. Mirosławem Kaczmarkiem z Dąbrowy na ziemi mogi-
leńskiej. 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 telefoniczna rezerwacja miejsc.

Śladami ludzi niezwykłych, 2.02. (czwartek), godz. 16.00
Przeźrocza i spotkanie ze znaną podróżniczką Agnieszką Siejką.

Biesiadne spotkanie karnawałowe dla seniorów
9.02. (czwartek), godz. 16.00
Tłusty czwartek. Spotkanie biesiadne
23.02. (czwartek), godz. 16.00
Dowcipy, kawały, muzyczne szlagiery z lat młodości. Pączki na poczęstunek.

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

Każdy przyjeżdżający do Torunia słyszał zapewne legendę o flisaku, który ocalił miasto przed pla-
gą żab, historię o przyczynie przechylenia się Krzywej Wieży, opowieść o powstaniu toruńskich 
pierników. Ale to nie wszystkie ciekawe podania związane z miastem. Dom Legend Toruńskich to 
połączenie interaktywnego muzeum i teatru. Miejsce, które pozwoli przenieść się w świat magicz-
nych opowieści o mieście i jego historii. 

Czynne codziennie w godz. 10.00-18.00. Pokazy rozpoczynają się o każdej pełnej godzinie, ostat-
ni o 17.00.
Dla odbiorców indywidualnych pokazy odbywają się, gdy zbierze się grupa min. 5-osobowa. 
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



t

1.02. (środa)
  godz.10.00-12.00  Bajkowy Bal Kostiumowy,  MDK
   Barwy wolontariatu w hospicyjnej codzienności, wystawa do 28.02.,  Książnica Koper-
nikańska, Filia nr 1, ul. Jęczmienna

2.02. (czwartek)
  od godz. 16.00  Oprowadzanie z przewodnikiem po wystawach,  CSW
  godz. 16.00  Śladami ludzi niezwykłych,  Klub Seniora „Zacisze”
  godz. 18.00  Spotkanie z Tomaszem Ogińskim. Fotografia Iosifa Bermana,  CSW
  godz. 18.00  Fotograficzne Pogaduchy,  Wejściówka
  godz. 20.00  Krzysztof Zalewski,  Lizard King Toruń

3.02. (piątek)
  godz. 11.00-13.00  Witajcie w naszej bajce - bal,  OPP Dom Harcerza 
  godz. 17.00  Szkło i ceramika współczesna, do 24.09.,  Ratusz Staromiejski
  godz. 17.30  Pamiętnik w obrazach - wernisaż wystawy,  Impresaryjny Teatr Muzyczny 
  godz. 19.30  Materia + Messa, Fleshcold,  Klub Dwa Światy
   Karnawałowa Bałkańska Potupajka,  Klub NRD

4.02. (sobota)
  godz. 9.00  Ecenter Copernicup, do 5.02.,  Aula UMK
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 15.00  Rodzinny Bal w  Muzeum,  Ratusz Staromiejski
   Wildlife Photographer of The Year 2016, do 26.02.,  CN Młyn Wiedzy
   Otwarty Turniej Szachowy,  OPP Dom Harcerza 

5.02. (niedziela)
  godz. 15.00  Warsztaty Teatru Ilustracji,  CSW
  godz. 17.00  Salonik Artystyczny: Muzyczna podróż w czasie,  Fort IV
  godz. 18.00  Raz, Dwa, Trzy - koncert,  sala na Jordankach

6.02. (poniedziałek)
  godz. 18.00  Warsztaty improwizacji w teatrze i filmie,  CSW
  godz. 19.00  Magda Piskorczyk, Mark Olbrich Blues Eternity,  HRP Pamela
   Zimowy kiermasz książek, do 10.02.,  Książnica Kopernikańska, Filia nr 2,  
ul. Kościuszki

7.02. (wtorek)
  godz. 12.00  Dzień na plus: Eksperymenty Okołofotograficzne,  CSW
  godz. 18.30  Cztery oblicza Meksyku – Michał Huniewicz, do 3.03.,  Dwór Artusa

8.02. (środa)
  godz. 12.00  Kino Dla Seniora: Powidoki, prelekcja i dyskusja,  CSW
  godz. 18.00  Wykład Jerzego Brukwickiego,  CSW
  godz. 18.30  Świat i okolice: Życie w cieniu wojny – Abchazja,  Dwór Artusa

9.02. (czwartek)
  godz. 12.00  Dzień na plus: Spacer po wystawie World Press Photo’16,  CSW
  godz. 16.00  Biesiadne spotkanie karnawałowe dla seniorów,  Klub Seniora „Zacisze”
  godz. 18.30  Czwartek z filozofią: Filozofia i ekologia,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Grupa MoCarta – dzieła wybrane z XX lat,  sala na Jordankach 
  godz. 20.00  Ten Typ Mes,  Lizard King Toruń

10.02. (piątek)
  godz. 10.00-14.00  Bal karnawałowy,  OPP Dom Harcerza
  godz. 17.00-19.00  Karnawałowy Bal Seniora,  MDK 

11.02. (sobota)
  godz. 11.00  Rodzinne warsztaty ceramiczne, także 25.02.,  Dom Muz,  
ul. Poznańska
  godz. 17.00-19.00  Fotosubiektywnie - wystawa,  Wejściówka
  godz. 18.00  Na chwilę przed odlotem – polskie hity lat 80.,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Potańc Miluty Milutki,  Wejściówka

12.02. (niedziela)
  godz. 10.00 i 11.00  Klub Młodych Muz,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 12.00  Niedzielne warsztaty,  OPP Dom Harcerza
  godz. 14.00-17.00  Ludzie nauki na przestrzeni wieków,  Zamek Krzyżacki
  godz. 17.00  Piosenki francuskie,  Teatr Impresaryjny Afisz
  godz. 17.00  Wirtuoz saksofonu - Łukasz Dyczko, koncert TOS,  sala na 
Jordankach 
  godz. 19.00  Grupa Improwizacyjna Teraz – Pan Pstrong,  Klub Od Nowa
  godz. 19.00  Mr. Pollack,  Lizard King Toruń
   Koncert Hubert Tas & The Small Circles,  Klub NRD

13.02. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Na krańcach Ameryki Południowej,  Ośrodek Czytelnictwa 
Chorych i Niepełnosprawnych
  godz. 17.30  Serdeczna Manufaktura,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 18.00  Inauguracja cyklu filmoznawczego: Jak patrzeć, żeby zoba-
czyć. Historia sztuki operatorskiej,  CSW
  godz. 18.00 i 20.15  Agnès i Daniel Besse „Psiunio”,  Teatr im. Horzycy
  godz. 19.00  Trio: Styczyński/Wałecki/Tioskow,  HRP Pamela

14.02. (wtorek)
  godz. 16.00  My – spektakl walentynkowy,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 16.30  Zwiedzanie  Dworu Artusa
  godz. 18.30  Walentynkowa Gala Stand Up Comedy,  Klub Od Nowa
  godz. 19.00  Jack Moore Band oraz Püdelsi,  HRP Pamela
  godz. 19.00  Atrakcyjny Kazimierz,  Impresaryjny Teatr Muzyczny
  godz. 20.00  Narodowy Teatr Ukrainy Imperial Lviv Ballet - Don Kichot, 
 sala na Jordankach 

15.02. (środa)
  godz. 15.30  Popołudnie z planszówkami V, Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 17.00  Wybitne postacie z historii fotografii, WOAK 
  godz. 18.00  Dzień indyjski, Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  Spotkanie z Iwoną Chmielewską i Jolantą Czakyrową, CSW
  godz. 19.00  Varius Manx i Kasia Stankiewicz, sala na Jordankach
  godz. 19.00  Walentynki: Paweł Domagała - koncert, Dwór Artusa
  godz. 19.00  Fotografia Marcina Buka, do 13.03., Klub Od Nowa
  godz. 20.00  Screamin’ Dollz w Koncertowej Fali, Klub Od Nowa

16.02. (czwartek)
  godz. 18.00  Podróże z Muzami – Dyskusyjny Klub Podróżnika,  Dom Muz, 
ul. Podmurna
  godz. 18.30  Koncert Trzech Tenorów,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  SNFU,  HRP Pamela 

DZIEŃ PO DNIU 2LUTY 2017
  godz. 20.00  Hot Water,  Lizard King Toruń
   Koncert Gedz,  Klub NRD

17.02. (piątek)
  godz. 16.30-18.30  XIV Karnawałowy Bal Integracyjny „Kosmiczny”,  MDK
  godz. 17.00  Fotografie Tomasza Gudzowatego, do 2.04.,  Muzeum Podróżników
  godz. 18.00  Dyplom 2016, do 5.03.,  CSW
  godz. 18.00  Spotkanie z Jakubem Małeckim,  CSW 
  godz. 19.00  Koncert „Syriusz” Rafała Gorzyckiego,  CSW
  godz. 20.00  Tęgie Chłopy – koncert i potańcówka,  Klub Od Nowa
   Miasto moje a w nim, do 22.03.,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości 
Dziecka, ul. Kościuszki

18.02. (sobota)
  godz. 11.00  Podróże małe i duże: Rowerem po Europie,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 12.00  Filozofowanie z Dziećmi,  CSW
  godz. 12.00  Afrykańska Przygoda – premiera,  Impresaryjny Teatr Muzyczny
  godz. 15.00, 20.00  Teatr Muzyczny w Łodzi - Skrzypek na dachu,  sala na Jor-
dankach 
  godz. 15.00  Miejski Konkurs Wokalny,  OPP Dom Harcerza 
  godz. 17.00  Nowa Scena Muzyczna: Walentynki Pod Dachami Paryża,  MDK
  godz. 18.00  Koncert Uniwersytecki,  Aula UMK
  godz. 18.00-21.00  Potańcówka karnawałowa z kapelą Zawołany Skład Weselny, 
 Muzeum Etnograficzne
  godz. 20.30  Koncert zespołu Launce (Berlin),  Od Dechy Do Dechy 
   Koncert Mikromusic,  Klub NRD

19.02. (niedziela)
  godz. 10.00-14.00  Drużynowe Mistrzostwa Regionu w Szachach, także 26.02., 
 OPP Dom Harcerza
  godz. 12.00  Symfonika familijna, koncert TOS,  sala na Jordankach
  godz. 17.00  Salonik Artystyczny: Koncert operetkowo-musicalowy,  Fort IV
  godz. 17.00  Dies Natalis Copernici – 544. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika, 
 Ratusz Staromiejski
  godz. 18.00  Ania Dąbrowska,  sala na Jordankach

20.02 (poniedziałek)
  godz. 10.00  Dyskusyjny Klub Książki,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepeł-
nosprawnych
  godz. 10.00-20.00  Warsztaty introligatorskie,  Galeria Wozownia
   Jedyna godna rzecz na świecie: twórczość, wystawa do 28.04.,  Ośrodek Czytel-
nictwa Chorych i Niepełnosprawnych 

21.02. (wtorek)
  godz. 16.00  Robimy bazę!,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 18.00  Wykład Michała Chojeckiego,  Galeria Wozownia
  godz. 18.30  A jednak coś po nas zostało… – Piotr Lenkiewicz ,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Hanza Globtrotters : Ukraina – Karpaty,  Hanza Cafe
   Prace dzieci z Węgier, do 20.03.,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości 
Dziecka

22.02. (środa)
  godz. 17.00  W Pierwszym Rzędzie: Wideoklip po toruńsku vol. 2,  WOAK
  godz. 17.30  Podróże. Japonia - dotyk horyzontu,  MDK 
  godz. 18.00-19.30  Papua Zachodnia – spotkanie,  Wydział Nauk o Ziemi UMK
  godz. 19.00  Barowe Żywioły - koncert,  Dom Muz, ul. Podmurna

  godz. 20.00  XVII Jazz Od Nowa Festival, do 25.02.,  Klub Od Nowa
  godz. 20.00  In The Whale (USA) – koncert,  Klub Koniec Świata
   Fotografie oraz okładki płyt winylowych Marka Karewicza - This is jazz, do 
16.03.,  Klub Od Nowa

23.02. (czwartek)
  godz. 16.00  Tłusty czwartek. Spotkanie biesiadne,  Klub Seniora „Zacisze”
  godz. 17.00  Impro-rodzinka,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  Seryjni poeci. Sławomir Płatek,  CSW
   Lilly Hates Roses gra The Smiths,  Klub NRD

24.02. (piątek)
  godz. 12.00  Lutowe zapusty,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 17.00  Spektakl Nikt nie jest doskonały,  Aula UMK
  godz. 17.00  Malarstwo Emilii Fujigaki, do 20.04.,  Kamienica pod Gwiazdą
  godz. 17.00, 18.30  Spektakl profilaktyczny „Żyj z całych sił”, V LO
  godz. 17.00  Orient Express. Przystanek Religia,  CSW 
  godz. 18.00  10-lecie Zespołu Tańca Towarzyskiego Corta Jaca,  MDK 
  godz. 18.00  Z o. Janem Berezą rozmowa post mortem,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  22. wieczór poetycki,  Piwnica pod św. Janami
  godz. 19.00  Béa – TyJaMy, czyli fragmenty listów niewykorzystanych,  Impre-
saryjny Teatr Muzyczny
  godz. 19.00  Grupa Teraz – Los Pokojos dé là Dziennas,  Dwór Artusa 
  godz. 19.00  Z Nowego Jorku do Teksasu, koncert TOS,  sala na Jordankach
   Koncert Dwa sławy,  Klub NRD

25.02. (sobota)
  godz. 11.00  Poranek teatralny: Byś i Dyź,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 11.00-12.30  Bal Karnawałowy Zespołu Psotki i Śmieszki „Trolle, elfy, 
skrzaty, straszydła”,  MDK
  godz. 12.00  Bajki z rzutnika,  CSW 
  godz. 16.00, 17.15  Czas Dla Nas: Kto tak w lesie stuka – koncert perkusyjny 
TOS,  sala na Jordankach
  godz. 19.00  Ale Kino! - koncert,  sala na Jordankach 
  godz. 20.00  Śledzikowa Impreza Karnawałowa,  Fort IV
   Major Lazer Party,  Klub NRD

26.02. (niedziela)
  godz. 11.00  Poranek Seniora,  Dwór Artusa
  godz. 16.00  Kabaret Młodych Panów – Bogowie,  sala na Jordankach 
   Koncert Schizma,  Klub NRD

27.02 (poniedziałek)
  godz. 10.00  Książkoteka dorosłego człowieka,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych 
i Niepełnosprawnych 
  godz. 16.00  ICNT Science Cafe - Gwiazdy-Nauka-Społeczeństwo: Dla kogo do-
brobyt?,  Klub Od Nowa
  godz. 19.00  Wieczór Scrabblowy,  CSW 
  godz. 19.00  Kasia Miernik & Wicked Heads oraz Blues Super Trio,  HRP Pamela  
  godz. 20.00  Slam Poetycki,  Klub Od Nowa

28.02. (wtorek)
  godz. 18.00  Spotkanie ze Stefanem Kornackim - Litery,  CSW
  godz. 20.00  Podkoziołek Potańc Śledź Cicho,  Wejściówka



Ciekawe strony
internetowe o Toruniu:
www.torun.pl

www.facebook.com/MiastoTorun

www.torun.pl/ikar

www.facebook.com/IKARTorun

www.tak.torun.pl

www.it.torun.pl

www.kulturalnytorun.pl

www.orbitorun.pl

www.podkopcem.pl

www.spodkopca.pl

www.cowtoruniu.pl

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

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

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

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

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

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


