
KALENDARIUM IMPREZ TORUŃSKICH

KWIECIEŃ/2015 4



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

Portrety Indii – fotografie Andrzeja Purzyckiego
8.04. (środa), godz. 18.30, do 12.05.
Wystawa fotografii Andrzeja Purzyckiego, geodety który podczas służbowego pobytu w Indiach do-
kumentował codzienne życie Hindusów. Amatorskim aparatem podglądał ich w codziennym życiu. 
Powstał niezwykły cykl portretów Indii. Bez retuszu, emanujących autentycznością i szczerością, 
jakiej nie udałoby się znaleźć w turystycznych folderach.
Wystawa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00 oraz podczas imprez. Wstęp wolny

Czwartek z filozofią: Filozoficzne aspekty samotności
9.04. (czwartek), godz. 18.30
Wykład dr. Piotra Domerackiego. Samotność to jedno z najbardziej podstawowych i niezbywalnych 
pojęć określających ludzką egzystencję. Dlatego właśnie samotności dotyczyć będzie kolejny wykład 
z cyklu Czwartki z filozofią. Wstęp wolny

Ilu nas w ciszy – koncert pamięci Jacka Kaczmarskiego
10.04. (piątek), godz. 19.00
Niezwykły koncert w 11. rocznicę śmierci legendarnego barda Solidarności Jacka Kaczmarskiego. 
Toruńscy muzycy pod dyrekcją Magdaleny Cynk przygotowali nowe, ciekawe aranżacje piosenek 
poety, które udowadniają, że twórczość Kaczmarskiego wciąż inspiruje. W koncercie wezmą udział: 
Mariusz Lubomski, Kwartet Saksofonowy Dariusza Zaleśnego, Muzycy Toruńskiej Orkiestry Symfo-
nicznej oraz Chór Semper Iuvenes ZSM w Toruniu. Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy 

Ten – koncert Kroke, 13.04. (poniedziałek), godz. 19.30
Balansujące pomiędzy gatunkami Kroke, szczególnie magicznie wypada na koncertach. Muzycy pro-
mować będą najnowszą płytę – Ten. We występie gościnny udział weźmie Sławomir Berny, perkusi-
sta współpracujący z takimi twórcami jak Grzegorz Turnau i Adam Sztaba. Bilety: 55 zł, 50 zł ulgowy 

Świat i okolice:  Bhutan – magiczna podróż do Królestwa Grzmiącego 
Smoka, Spotkanie z Elżbietą Jabłońską, 15.04. (środa), godz. 18.30
Bhutan urzeka swoim krajobrazem, architekturą i uprzejmością ludzi, ich spokojnym zaufaniem 
naturze, dumą z wartości, wiarą w religię oraz szacunkiem jakim darzą każdego człowieka i każde 
najmniejsze nawet stworzenie. O tym gdzie leży sekret magii Bhutanu, opowie podczas spotkania 
w Artusie –  podróżniczka Elżbieta Jabłońska. Bilety: 2 zł (uczniowie, studenci, emeryci: wstęp 
wolny)

Oprowadzanie po Dworze Artusa, 21.04. (wtorek), godz. 16.30
Dwór Artusa to siedziba dwóch instytucji kultury, ale także zabytek historyczny i architektoniczny. 
Raz w miesiącu, pod okiem przewodnika, wszyscy chętni mogą obejrzeć niedostępne na co dzień 
zakamarki budynku, posłuchać historii, opowieści i legend związanych z Dworem Artusa. Oprowa-
dzanie odbędzie się, gdy zbierze się grupa minimum 5 osób. Bilety: 6 zł, 4 zł ulgowy

Wino-Granie: Smolik + Kev Fox, 25.04. (sobota), godz. 19.00
W kwietniu do Dworu Artusa po raz kolejny zawita Wino-Granie. Ta ciekawa akcja społecznościowa, 
ma za zadanie propagować kulturę picia wina, dostarczać pretekstów do spotkań z bliskimi oraz 
wzbogacać wiedzę na temat win. A to wszystko podczas muzycznej podróży, którą zapewni niezwy-
kły chill-outowy set mistrza klubowego grania: Smolika, któremu partnerować będzie Kev Fox. Arty-
ści zaprezentują premierowy materiał z przyszłej płyty. Akcja organizowana jest wspólnie z agencją 
Ymusic, zaś partnerami wydarzenia są Lazur, Ole i Centrum Wina.
Bilety: 55 zł (miejsca siedzące przy stolikach), 35 zł (miejsca stojące)

Filmowe poniedziałki, 27.04. (poniedziałek), godz. 18.00, Artus Cinema
Kolejna niespodzianka - tym razem będzie to nowość, nominowana w zeszłym roku niemal do 
wszystkich najważniejszych nagród filmowych. Film, który udowadnia, że nasi rosyjscy sąsiedzi po-
trafią robić świetne kino, z jednej strony ambitne, będące ważnym głosem w sprawach politycznych, 

DWÓR ARTUSA

Repertuar
z drugiej zaś mogące odnosić komercyjny sukces. Jak zawsze projekcja poprzedzona będzie 
krótkim filmoznawczym komentarzem, w którym zawarte zostaną ciekawostki i anegdoty przy-
bliżające produkcję. Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki do odbioru 
na pół godziny przed seansem.

Toruńska Akademia Kultury: Spotkanie z Janiną Ochojską
28.04. (wtorek), godz. 19.00, Sala Wielka
Janina Ochojska jest dla naszego miasta postacią szczególną. Jej nazwisko doskonale kojarzy 
się z działalnością prospołeczną, a od 1994 także z Polską Akcją Humanitarną. Spodziewać 
się zatem możemy wieczoru wyjątkowego, podczas którego, założycielka Polskiej Akcji Huma-
nitarnej z pewnością szczerze i przenikliwie opowie o świecie, którego nie zobaczymy w me-
diach. O miejscach, w których najgorsze zło spotyka się z największym dobrem. O tym, jak 
pomagać naprawdę, a nie na niby – tak, by tę szalę przeważyć. Wstęp wolny

Dwór Poetów i Pisarzy – Autostop(y) – promocja antologii opowiadań
30.04. (czwartek), godz. 19.00, Sala Mała
Dlaczego lepiej urodzić się lewomózgowym? Jak wiele może zależeć od kropek na kranie? 
Komu należy zgłaszać potrzeby seksualne? Dlaczego żony nie powinny chodzić do muzeum 
bez mężów? Z czyjego powodu zegar z kukułką milczy co dwanaście godzin? Kiedy należy 
uśpić tatuaże? Ile palców traci się po rozstaniu z ukochanym? I jak to wszystko ma się do 
wolności? Na te i wiele innych jeszcze  pytań spróbują odpowiedzieć autorki antologii „Auto-
stop(y). Dziesięć opowiadań o wolności”. Wstęp wolny

TORUŃSKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
siedziba – Dwór Artusa
Rynek Staromiejski 6, tel. 56 622-88-05
www.tos.art.pl

Melodie Świata, 12.04. (niedziela), godz. 17.00
Mirella Malorny (fortepian), Sławomir Chrzanowski (dyrygent), Toruńska Orkiestra Sym-
foniczna
W programie: R. Addinsel, R. Rodgers, A. Anderson
Bilety: 40/30 zł

Wielcy kompozytorzy rosyjscy: Rachmaninow, Czajkowski
17.04. (piątek), godz. 19.00
Beata Bilińska (fortepian), Oleg Zverev (dyrygent), Toruńska Orkiestra Symfoniczna
W programie: S. Rachmaninow - II Koncert fortepianowy c-moll op. 18, 
P. Czajkowski  - IV Symfonia f-moll op. 36
Bilety: 30/20 zł

Czas Dla Nas - cykl koncertów rodzinnych
18.04. (sobota), godz. 16.00, 17.00
Wlazł kotek na płotek - spotkanie z fagotem. Ksylofon przypomina dzieciom drewniany 
płotek. Zgodnie z tekstem najpopularniejszej dziecięcej piosenki na płot wspiął się kot. 
Który z instrumentów wcieli się w jego postać? Oczywiście fagot! Oczaruje nas ciepłym, 
mruczącym dźwiękiem, zaprosi do zabawy dzieci i rodziców. Wraz z kotem-fagotem na  
koncercie wystąpią inni instrumentaliści.
Bilety: 20 zł dorosły, 10 zł dziecko, 40 zł rodzinny

Przeboje Muzyki Klasycznej
24.04. (piątek), godz. 19.00
Łukasz Długosz (flet), Mirosław Jacek Błaszczyk (dyrygent), Toruńska Orkiestra Symfo-
niczna
W programie: A. Vivaldi - Cztery pory roku, L. van Beethoven - V symfonia c-moll op. 67
Bilety: 30/20 zł

TOS

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

Krzysztof Gierałtowski – Ring, do 19.04.
Obszerna, składająca się z ok. 100 fotografii, prezentacja zdjęć prasowych wybitnego fotografa 
portretcisty, Krzysztofa Gierałtowskiego.

Działaj albo giń! Gustav Metzger – retrospektywa, do 15.09.
Przegląd siedmiu dekad działalności legendarnego artysty i aktywisty. Prace odzwierciedlają 
jego całkowite zaangażowanie w lewicową politykę i ekologię, a także reprezentują kreatywne 
i destrukcyjne siły oddziaływania zindustrializowanych społeczeństw XX i XXI wieku. Jest to naj-
większa dotychczasowa prezentacja twórczości Metzgera nie tylko w Polsce, ale i na świecie.
Począwszy od lat 40. ubiegłego wieku aż do chwili obecnej tworzy prace i inicjuje artystyczne 
przewroty, dążąc do zwiększenia moralnej odpowiedzialności artystów, a zarazem walcząc 
przeciwko politycznej amnezji i utracie historycznej pamięci. Obecnie wypowiada się na temat 
dramatycznych zagrożeń związanych z wymieraniem gatunków oraz procesów zubożenia różno-
rodności kulturowej naszego świata.

(Nie) dotykaj! Haptyczne aspekty sztuki polskiej po 1945 roku
10.04. (piątek), godz. 19.00, do 17.05.
artyści: Basia Banda, Marcin Berdyszak, Beata Ewa Białecka, Tomasz Ciecierski, Dawid Czycz, 
Iwona Demko, Barbara Falender, Krzysztof Gliszczynski, Martyna Grzeszczak, Małgorzata Kali-
nowska, Bartosz Kokosinski, Maciej Kurak & Max Skorwider, Kamil Kuskowski, Paweł Łubowski, 
Karina Marusinska, Paweł Matyszewski, Magda Moskwa, Justyna Olszewska, Ewa Partum, Wło-
dzimierz Pawlak, Andrzej Pawłowski, Maria Pininska-Beres, Krystyna Piotrowska, Damian Reni-
szyn, Erna Rosenstein, Aleksandra Ska, Marian Stepak, Alina Szapocznikow, Beata Szczepaniak, 
Grzegorz Sztwiertnia. Kuratorka: dr hab. Marta Smolińska, prof. UAP
Pojęcie ‚haptyczny’ (od greckiego haptein) oznacza zarówno chwytanie i dotykanie w dosłownym 
sensie, jak i dotykanie wzrokiem, uczucie ‚jakby się dotykało’. Obydwu tym znaczeniom odpo-
wiada podział wystawy na dwie części. Pierwsza z nich umożliwia odbiorcom realny, dotykowy 
kontakt z wybranymi dziełami (oczywiście w sposób zgodny z instrukcjami, sformułowanymi 
przez twórców). Druga zaś prezentuje takie dzieła, które wyjątkowo silnie uwodzą zmysł dotyku, 
lecz mogą być dotykane jedynie wzrokiem. 

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

IMPREZY:
Bezpłatne oprowadzanie z przewodnikiem po wystawie „Działaj albo giń” Gustava Metzgera
9.04. (czwartek), godz. 16.30
Seryjni poeci: Najnowszemy płytomikow Szczepana Kopyta „Kir”, 9.04. (czwartek), godz. 18.00
Prowadzenie: Szymon Szwarc, Tomasz Dalasiński. Płytę nagrano w kwietniu 2013 r., na żywo, 
w klubie Dragon w Poznaniu. Szczepan Kopyt (ur. w 1983 r. we Wrocławiu), poeta i muzyk. Wy-
dał tomy wierszy: [yass] (2005), możesz czuć się bezpiecznie (2006) oraz sale sale sale (2009; 
nominacja do Nagrody Literackiej Gdynia) oraz płytotomik Buch (2011; Nagroda Poznańskie-
go Przeglądu Nowości Wydawniczych, nominacja do Paszportów „Polityki”). Wraz z zespołem  
Yazzbot Mazut wydał płyty W pustyni i w puszczy (2008) i Mazut Mazut (2010). W swojej twórczo-
ści prezentuje postawę antyautorytarną, bliską anarchizmowi. Mieszka w Poznaniu.
Filozofowanie z dziećmi: Prawda, 11.04. (sobota), godz. 12.00 
Spotkania skierowane są do dzieci w wieku od 5 lat. Proponujemy najmłodszym przeplatane 
zabawami rozmowy na „trudne tematy” wykorzystujące i rozbudzające ich naturalną ciekawość. 
Obowiązują zapisy: biblioteka@csw.torun.pl

Dzień na plus warsztaty
• 14.04. (wtorek), godz. 12.30-14.00 Awatary, zdjęcia profilowe – tożsamość w sieci
Czym jest interaktywność? W jaki sposób tworzy się nasza tożsamość w sieci? Czym różni się 
poznanie zapośredniczone poprzez sieć od poznania w realu. Podczas zajęć analizowane będą 
wybrane dzieła sztuki Internetu. Prowadzenie Łukasz Kędziora. 
• 21.04. (wtorek), godz. 12.00 Internet krok po kroku: Blogerzy i vlogerzy
Kim są blogerzy oraz vlogerzy. Wspólnie poznamy tajniki blogowania i kreowania wizerunku 
w sieci. Sprawdzimy, czy seniorzy piszą blogi. Prowadzenie: Monika Nowakowska
• 28.04. (wtorek), godz. 12.00 Filozofia sztuki: Postmodernizm
Wszechobecnego terminu postmodernizm używano zarówno do opisu trendów w architekturze, 
socjologii czy filozofii, jak i gastronomii, medytacji czy kultury fizycznej. Jego kontrowersyjność  

SGALERIE
i niejednoznaczność zdaje się tkwić już w samym określeniu. Bywa nazywany „tyranią wolności” lub 
„filozofią błazna”.  Na spotkaniu zastanowimy się co charakteryzuje ten nurt. Prowadzenie: Malina 
Barcikowska. Wstęp bezpłatny, bez zapisów

Warsztaty rodzinne w ramach 15. Festiwalu Nauki i Sztuki: 
Technoscience Art – sztuka na pograniczu nauk
• 18.04. (sobota), godz.12.00-13.00 Odkryj tajemnicę Mona Lisy, czyli o złudzeniach optycznych
Iluzja to od wieków jedno z podstawowych narzędzi każdego artysty. Do tej pory większość iluzji 
rozpatrywano pod kątem optyki. Dziś możliwe jest mówienie o nich na poziomie przetwarzania infor-
macji w mózgu. Tematem warsztatów będzie analiza uśmiechu jednej z najbardziej znanych kobiet 
w malarstwie – Mona Lisy. Prowadzenie Łukasz Kędziora Wstęp bezpłatny. Warsztaty dla rodziców 
i dzieci w wieku od 8 lat.Zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub telefonicznie: 56 610-97-16.
• 19.04. (niedziela), godz. 12.00-13.00 Historia zielonego królika
Eduardo Kac znany jest jako pierwszy artysta tworzący sztukę opartą na inżynierii genetycznej. Naj-
większą popularność przyniósł mu jego świecący w ciemności zmodyfikowany genetycznie królik. 
Prowadzenie Łukasz Kędziora. Warsztaty dla rodziców i dzieci w wieku od 6 lat. Obowiązują zapisy.
• 20.04. (poniedziałek), godz. 18.00 Czy sztuka ma smak? O interaktywności
Warsztaty poświęcone nurtowi art&science. Uczestnicy zapoznają się ze sztuką, której można do-
tknąć, posmakować i powąchać. Prezentowane będą także dzieła, które bez aktywnego udziału wi-
dza nie mogłyby zaistnieć. Głównym elementem warsztatu będzie stworzenie koncepcji własnego, 
sensualnego dzieła sztuki. Prowadzenie Łukasz Wstęp bezpłatny, bez zapisów. Dla dorosłych

Dzień Wolnej Sztuki, 18.04. (sobota), godz. 12.00
Akcja społeczna, mająca pokazać gościom muzeów inny od typowego sposób zwiedzania, wolny 
i refleksyjny. Raz w roku muzea i galerie w całej Polsce proponują zwiedzającym oglądanie pięciu 
wybranych obiektów. Oglądanie trwa godzinę, a następnie uczestnicy zapraszani są na krótkie spo-
tkanie dyskusję, mającą omówić efekty akcji.
Spotkanie z Kazimierą Szczuką wokół książek „Janion. Transe – traumy – transgresje”
21.04. (wtorek), godz. 19.00
Kazimierz Szczuka - historyczka i krytyczka literatury, wykładowczyni Gender Studies w Instytu-
cie Badań Literackich PAN, dziennikarka, publicystka, działaczka społeczna, polityczka. Związana 
z „Krytyką Polityczną”. Uczennica prof. Marii Janion, z którą rozmowy opublikowała dotychczas 
w dwu tomach: Janion. Transe – traumy – transgresje. 1: Niedobre dziecię (2012) oraz Janion. Transe 
– traumy – transgresje. 2: Profesor Misia (2014). Mieszka w Warszawie. Wstęp wolny
BiT g. BiT/ Pocztylion – bydgosko-toruńska wymiana listów, 25.04. (sobota)
Zanim pojawił się telegraf, telefon czy internet, list był jedynym sposobem komunikacji na odległość. 
Dziś odręczne pisanie listów to rzadki rytuał.  Na przekór niesprzyjającemu mu, wszechobecnemu 
pośpiechowi, grupa happeningowa Collective H z Miejskiego Centrum Kultury zaprasza na przyja-
cielską wymianę listów między Bydgoszczą i Toruniem. W tym samym momencie  w Centrum Sztuki 
Współczesnej w Toruniu i w Miejskim Centrum Kultury za pióra chwycą dwie grupy nadawców. Temat 
listu jest dowolny. Najważniejsze, by towarzyszyła nam radość pisania!
Nocne granie z Grajfer, 25.04. (sobota), godz. 18.00-24.00
Noc gier planszowych. Okazja zagrania w jedną z ponad 150 gier. Wstęp bezpłatny, bez zapisów
Kosze Edukacyjne - Zapraszamy na familijne spacery po wystawach z Koszykiem Edukacyjnym. Ko-
sze 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 dostępne są przy recepcji w godzinach otwarcia Centrum.
Zmysłoteka, grupa 1 godz. 16.00-17.00, grupa 2 godz. 17.15-18.15
• 14.04. (wtorek) Skok - Żabi skok prosto w wiosnę. Będzie na zielono! Z żabią księżniczką i jej koro-
ną ruszymy w zabawy z soczystą zielenią pąków, listków i wiosennych kwiatów. Na koniec kumkanie, 
podskoki i groszkowe zabawy.
• 21.04. (wtorek) Tańcz - Tańcz, tańcz, stopy w ruch. Stopy podrygują, palce wśród faktur i kształ-
tów tańcują. Na kciuku przysiądą z plasteliny biedroneczki, w piętę łaskoczą z pędzelka mróweczki. 
Zatańczymy walca i twist, w wirujących spódnicach, frakach i zabawnych pantofelkach z kolorów.
• 28.04. (wtorek) Muchy - Osy, muchy, muszki, motyle, świetliki - skrzydlato-brzęczące maluchy.  
Muchy przysiądą przy kołnierzyku taty. Motyle zawirują w farbach. Osy pokłują nas cudnymi aroma-
tami w nosy. Świetliki wskażą drogę do domu.
Zapisy: zgłoszenia przyjmujemy z tygodniowym wyprzedzeniem od środy poprzedzającej dane  
zajęcia na adres mailowy: labsen@csw.torun.pl. 

GALERIA SZTUKI WOZOWNIA
ul. Rabiańska 20, tel. 56 622-63-39
www.wozownia.pl

do 12.04.:
Łukasz Prus-Niewiadomski - Świat jest w grze
Agnieszka Grodzińska - Hard Light in the Light Heat  
(Ostre światło w lekkim cieple)
Marcelo Zammenhoff - Słońce nad Lehistanem



Fotografia analogowa i zabawa w ciemni fotograficznej, 21 i 23.04. (wtorek, czw.), godz. 9.30
Pretekstem wiosennych zajęć będzie Georgia Krawiec, współczesna artystka i fotografka, two-
rząca w nurcie fotografii kreacyjnej, zwolenniczka tradycyjnych technik fotograficznych, zajmu-
jąca się przede wszystkim archaicznymi formami fotografii. Warsztaty będą próbą zbliżenia się 
do tajemnicy życia, w której światło pełni rolę pierwszoplanową.
Dzień Wolnej Sztuki, 18.04. (sobota), godz. 12.00
Czy galerie można zwiedzać powoli, skupiając się tylko na kilku wybranych eksponatach? 
Podczas Dnia Wolnej Sztuki udowodnimy, że tak! Przyjrzymy się pracom z aktualnych wystaw 
czasowych. Przy każdym dziele wolontariusze pomagać będą w oglądaniu sztuki- pobudzą do 
refleksji, zainspirują do zastanowienia się nad każdą z prac. Wstęp wolny
Toruń za pół ceny, 24.04. (piątek), godz. 11.00-18.00, 25-26.04. (sobota-niedziela), godz. 
12.00-19.00 - wstęp bezpłatny

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

Kajko i Kokosz, do 25.04.
Wystawa ma przypomnieć i przybliżyć nie tylko miłośnikom komiksu bohaterów rysunkowych 
opowieści stworzonej przez zmarłego przed siedmiu laty Janusza Christę. Na wystawie obejrzy-
my oryginalne prace artysty pochodzące z kolekcji prywatnych, m. in. Dr Tomasza Marciniaka, 
Pauliny Christy, Wojciecha Łowickiego. Przeniesiemy się zatem w czasie w dość odległą prze-
szłość, kiedy słowiańską krainę pokrywała nieprzenikniona puszcza pełna dzikiego zwierza a na 
jej obrzeżach żyli mieszkańcy grodu strzeżonego przez dwóch dzielnych wojów, Kajka i Kokosza.

Nastoletni ilustratorzy, do 25.04.
Autorami tych rysowanych, malowanych trawionych w metalu, wycinanych w linoleum opowieści 
są kilkunastoletni artyści z 20 krajów Europy i Azji. Prace pochodzą ze zbiorów własnych Galerii.
Galeria czynna: poniedziałek – piątek, godz. 8.00-18.00, sobota, godz. 10.00-14.00

Filia przy ul. Kościuszki 41/47, tel. 56 645-15-88
Grafika komputerowa, do 3.04.
Wystawa pokazuje, jak w twórczy sposób, za pośrednictwem narzędzi do grafiki rastrowej i wek-
torowej można wykreować niezwykły świat i przy tym dobrze się bawić. 

Wystawa prac uczniów rumuńskich szkół plastycznych, 9.04.– 6.05.
Prace malarskie, rysunkowe i graficzne zaprezentują uczniowie czterech ponadgimnazjalnych 
szkół  artystycznych: High Art  School „Octav Bancila” w Jassi, Liceul de Arte Plastice w Timi-
soara, Liceul de Arta „Sabin Dragoi” w Arad oraz High School of Fine Art. “Nicolae Tonitza”  
w Bukareszcie.
Filia czynna: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-16.00

GALERIA DOMU MUZ I FOTOGALERIA
ul. Podmurna 1/3, tel. 56 621-05-81, www.dommuz.pl

Aleksander Wydorski – uczeń Stanisława Borysowskiego, do 18.04.
Aleksander Wydorski (1940-1998) skończył studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Dyplom 
z malarstwa uzyskał w pracowni S. Borysowskiego. Od 1971 roku pracował w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Olsztynie. W zorganizowanym przez siebie Klubie Plastyka Amatora w Olsztynie 
i Ostródzie prowadził zajęcia z kompozycji i podstaw wiedzy o sztuce. Artysta pozostawił około 
stu obrazów olejnych oraz tekę rysunków. Uwieczniał dzieci, staromiejskie uliczki, martwe na-
tury z kwiatami, sceny rodzajowe. Na wystawie także pace mistrza Wydorskiego - Stanisława 
Borysowskiego.

Pracownia malarstwa 118, 24.04. (piątek), godz. 18.00, do 18.05.
Prezentacja malarstwa grupy studentów (rok studiów II - V) z Pracowni dyplomującej w Zakładzie 
Malarstwa w Instytucie Artystycznym UMK, funkcjonującej po dydaktyczną opieką prof. art. mal. 
Jana Pręgowskiego i dr Justyny Grzebieniowskiej.

Adam Adamski - Horologium, 16.04. (czwartek), godz. 18.00, do 30.04.
Tytułowe „horologium” (łac. zegar) odnosi się do czasu odmierzanego przez upływ wody w rzece 
i zapowiada temat wystawy, którym jest Drwęca. Na szlaku przyrody i kultury rzeka ta spaja 
nurtem wzdłuż swojego biegu to, co naturalne, z tym, co stworzył człowiek. Podążając śladami 
miast, miasteczek i wsi nanizanych na rzeczną nić, odnajdziemy uwiecznione na zdjęciach za-
bytki i ślady przeszłości, pozostawione przez tych, którzy byli - ku pamięci tych, którzy są i będą.
Adam Adamski, Kierownik Muzeum Przyrodniczego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 
UMK. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików oraz Związku Polskich Fotografów Przy-
rody. Pomysłodawca i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodniczego 
„Sztuka Natury”. Na wystawy wstęp wolny

Dylematy tożsamości - Identitatsdilemmata
georgia Krawiec - Dychotomia gniazd
Ute Lindner - Jestem jeszcze w swoim domu
17.04. (piątek), godz. 18.00, do 10.05.
Georgia Krawiec podejmuje losy Śląska i jego mieszkańców od lat 70. XX wieku oraz obrazuje drama-
tyczny rozłam społeczności tego regionu, spowodowany falą masowej emigracji do RFN. Proces ten 
prowadził do podziału rodzin. Fotografie powstały za pomocą aparatu otworkowego, camery obscu-
ry, które wymagało od portretowanych długiego, medytatywnego wyciszenia w trakcie naświetlania. 
Samotność tych braci i sióstr po jednej i drugiej stronie granicy jest dla widza czytelniejsza dzięki 
prezentacji prac w stereoskopach. Ute Lindner pokazuje prace z serii Jestem jeszcze w swoim domu, 
które odnoszą się do historii rodziny jej matki, pochodzącej z Dolnego Śląska. Prace koncentrują się 
wokół tematu utraty tożsamości, wokół pytania, z czego buduje się uczucie, nazywane małą ojczy-
zną. Innym aspektem prac artystki są krajobrazy Karkonoszy i historie związane z mistyczną postacią   
ducha gór, Liczyrzepą. 

Dorota Chilińska - Projekt życie, 17.04. (piątek), godz. 18.00, do 3.05.
 „Jako dziecko kładłam się na trawie i patrzyłam w chmury. Zwykle było to pełne lato. Kładłam się 
i czułam jak wszystko pulsowało obok mnie. (…) Już wtedy miałam poczucie, że życie to coś więcej 
niż mogę sobie wyobrazić. Być może dlatego często odczuwam, że jest coś we mnie, co jest bar-
dziej mną niż ja sama jestem. (…) Czas płynie, a ja wciąż biorę udział w wielkim planie Natury. Mam 
z tego powodu sporo zmysłowych doznań i życie, którym zarządzam, na jakiś czas...” (D. Chilińska) 
Wystawa to instalacja wideo, która składać się będzie z kilku obrazów wideo oraz obiektu, umiejsco-
wionego centralnie, formy przypominającej kokony. Dorota Chilińska ukończyła studia w Zakładzie 
Plastyki Intermedialnej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. W 2010 obroniła doktorat, obec-
nie prowadzi Pracownię Multimediów w tejże uczelni.

Laboratorium sztuki 2015: Artysta jako antropolog
Izabela Łęska - Spacery subiektywne, 17.04. (pt), godz. 18.00, do 3.05.
Projekt był realizowany podczas miesięcznego pobytu artystki w Berlinie. Izabela Łęska przy pomocy 
aplikacji w telefonie rejestrowała trasę codziennych spacerów po nieznanym sobie mieście, notowała 
swoje odczucia związane z mijanymi miejscami i zbierała znalezione przedmioty. Efektem spacerów 
jest także osobliwy odcisk miejskiej tkanki – frotaż wykonany z płaskorzeźby ulicznej „Kaninchenfeld” 
Karli Sachse, znajdującej się w okolicy dawnego Muru Berlińskiego. Izabela Łęska, absolwentka grafiki 
warsztatowej na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Studiowała również w École Supérieure d’Art 
de Clermont Metropole we Francji. Brała udział w wielu projektach i wystawach w kraju i za granicą 
(Passion For Freedom 2013, Londyn / Usb Shuffle Show, Berlin). Zajmuje się grafiką, obiektami oraz 
tekstem. Pracuje na macierzystej uczelni jako asystentka w Katedrze Grafiki.

LOVE - Liliana Piskorska, Sandra Wilczyńska, Magdalena Ablewicz
17.04. (piątek), godz. 18.00, do 3.05.
Wystawa zorganizowana w ramach Toruńskiego Tygodnia Weganizmu, poświęcona pamięci i sza-
cunkowi wobec zwierząt, w XXI wieku traktowanych jak uprzedmiotowione, nieodczuwające istoty, 
których obowiązkiem jest niewolnicze służenie człowiekowi. Okrucieństwo bezpośrednio wypływa-
jące z głupoty, skazuje na cierpienie i śmierć miliony zwierząt, które giną każdego dnia. Są to śmier-
ci bolesne, niepokojące i bezsensowne. Trzy artystki zrealizowały projekty przywołujące głośnym 
szeptem naturę, przepraszające ją i jednocześnie wskazujące na oprawcę – człowieka. 

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

Imprezy:
Krzysztof Jurecki - Kryzys fotografii artystycznej i perspektywy jego przezwyciężenia
8.04. (środa), godz. 18.00
Autor, w nawiązaniu do poglądów Zdzisława Beksińskiego z końca lat 50., omówi problem kryzy-
sowej sytuacji, w jakiej znalazła się fotografia artystyczna w Polsce w XXI wieku. Analizie poddane 
zostaną takie zagadnienia jak: teoria fotografii, nadprodukcja obrazów i kultura wizualna, festiwale, 
upadek magazynów fotograficznych. Autor przedstawi także możliwe drogi wyjścia z tak zarysowa-
nej sytuacjiKrzysztof Jurecki, absolwent historii sztuki na UJ w Krakowie (1985) oraz studiów dokto-
ranckich w IS PAN w Warszawie (1990-93). Od końca lat 80. autor wielu tekstów z zakresu historii 
sztuki i fotografii.
Architektura W Wozowni: Maciej Miłobędzki (JEMS Architekci): Projekty i realizacje - O kontynuacji, 
20.04. (poniedziałek), godz. 17.00
Wykład będzie poświęcony tym wątkom w projektach JEMS, które są kontynuowane i rozwijane przez 
lata. Wypowiedź będzie ilustrowana znanymi realizacjami, ale również projektami, które nigdy nie 
zostały zbudowane i nie były szerzej prezentowane publicznie. Maciej Miłobędzki w 1985 r. ukoń-
czył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. W latach 1984-1988 pracował w Spółdziel-
ni Pracy Twórczej Architektów Plastyków ESPEA. Od 1988 roku współzałożyciel i partner w JEMS  
Architekci. Od 2004 promotor prac dyplomowych na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej.  
Od 2008 roku pracownik dydaktyczny na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.
Sztuka Prostoty Szuka - warsztaty dla dzieci i młodzieży

GALERIA 011 I DWORZEC ZACHODNI
Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”
ul. Gagarina 37a, tel. 56 611-22-66, www.odnowa.umk.pl

Galeria 011
Discover Europe, do 26.04.
Prace nadesłane na konkurs fotograficzny „Discover Europe” organizowany przez Erasmus Stu-
dent Network. To już 12. edycja tego największego ogólnoeuropejskiego konkursu fotografii 
studenckiej, który sprzyja nie tylko odkrywaniu na nowo Starego Kontynentu, ale także między-
narodowemu dialogowi w uniwersalnym języku fotografii.

Rysunki Sylwii Stachulskiej - Summa Summarum
27.04. (poniedziałek), godz. 18.00, do 17.05.
Absolwentka Edukacji Artystycznej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Wystawa jest rodzajem 
podsumowania pięcioletniej nauki oraz dorobku artystycznego. Wystawa dzieli się na cykle.

Galeria Dworzec Zachodni
Rzeźby Katarzyny Adaszewskiej - Child on bard
1.04. (środa), godz. 19.00, do 14.04.
Katarzyna Adaszewska studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Dyplom z rzeźby otrzymała 
w roku 1995. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na kierunku Rzeźby, UMK. „Od 2008 
roku zajmuję się w swojej sztuce rodzicielstwem i dzieckiem. Na początku moje prace były po-
szukiwaniem sposobu odnalezienia się w roli rodzica, potem skoncentrowały się na fenomenie 
dziecka. Od pewnego czasu podejmuję temat dziecięcych zabawek.” 

Wystawa malarstwa prof. Stanisława Baja, 16.04.-9.05.
(opis: Galeria Forum)
Na wystawy wstęp wolny. Galerie czynne: poniedziałek – piątek w godz. 10.00 – 17.00
w dniu wernisażu: 19.00-22.00

GALERIA TUMULT, Rynek Nowomiejski 28, www.tumult.pl

Requiem dla Ostatniej Wieczerzy, do 12.04., godz. 12.00-18.00
Instalacja dźwiękowo-wizualna przygotowana przez uznanego artystę scenografa Jerzego Mi-
chała Murawskiego. Wykorzystując zabytkową przestrzeń budynku, artysta stworzył unikatowe 
widowisko, które swoim przesłaniem wykracza poza kontekst  czysto religijny. 
Jerzy Michał Murawski – w roku 1973 uzyskał dyplom z malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Przez wiele lat mieszkał i tworzył w Amsterdamie, a jego prace można zobaczyć 
m.in. w kolekcji Stedelijk Museum. Projektuje scenografie, instalacje i autorskie spektakle.  
Od wielu lat realizuje inspirowany słynnym freskiem Leonarda da Vinci projekt zatytułowany 
„Dziennik podróży z Ostatnią Wieczerzą”. Wstęp wolny

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

Galeria Rusz to grupa artystyczna (w składzie Joanna Górska i Rafał Góralski), która od 15 lat 
zajmuje się sztuką, którą można by uznać za artystyczną, alternatywną reklamę. Grupa wykorzy-
stuje bilbordy, by „reklamować” wolne myślenie wśród szerokich rzesz społeczeństwa.

GALERIA FORUM, ul. Sienkiewicza 30/32, tel. 668-129-484
www.galeria- forum.umk.pl

Nestorzy Wydziału Sztuk Pięknych: Maria Pokorska - Grafika, do 10.04.
Wystawa zorganizowana w ramach obchodów Roku Wydziału Sztuk Pięknych UMK
Maria Pokorska (ur. 1931) Ukończyła Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu w 1955 r. Profesor 
UMK. Twórczość w zakresie grafiki, malarstwa i rysunku o tematyce związanej z człowiekiem 
i przyrodą. Na wystawie prezentowany jest przekrój twórczości prof. Marii Pokorskiej począwszy 
od prac młodzieńczych, przez okres dojrzały do prac najpóźniejszych.

Malarstwo – Stanisław Baj
15.04. (środa), godz. 12.00 Galeria Forum, do 16.05.
15.04. (środa), godz. 19.00 Galeria Dworzec Zachodni, do 9.05., 15.04. 
godz. 19.30 spotkanie z artystą w ACKiSz  „Od Nowa”

Wystawa zorganizowana w ramach obchodów Roku Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Urodzony 
w 1953 r. w Dołhobrodach nad Bugiem na Podlasiu. Studia w latach 1972-1978 r. na Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. Ludwika Maciąga. 
Jest profesorem Wydziału Malarstwa macierzystej uczelni i prowadzi pracownię dyplomującą ma-
larstwa dla studentów od II do V roku. Autor ponad 90 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, 
uczestniczył w ponad 100 wystawach zbiorowych. Na wystawie zobaczyć można będzie wybór prac 
z cyklu Rzeka i Portrety. Galeria czynna codziennie oprócz niedziel i świąt w godz. 8.00-20.00

GALERIA HUMANISTICUM – AKADEMICKA PRZESTRZEŃ 
SZTUKI, UMK – Collegium Humanisticum
ul. Bojarskiego 1 (III p – pod kopułą)

Malarstwo – Krzysztof Pituła, 9.04. (czwartek), godz. 17.00, do 29.05.
Wystawa w ramach obchodów Roku Wydziału Sztuk Pięknych UMK. 
Krzysztof Pituła (ur. 1952 Gołańcz) Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Dyplom z malarstwa 
w pracowni prof. Mieczysława Wiśniewskiego w 1977 r. W latach 1986 i 1987 przebywał w Nowym 
Jorku, gdzie pracował dla Shabitai Bahar Antique Restores Co. Obecnie profesor na Wydziale Sztuk 
Pięknych UMK. Zajmuje się malarstwem. Tworzy cykle prac. Jego prace były prezentowane na 24 
wystawach indywidualnych. Na wystawie prezentowane będą prace z cyklu Fraktale oraz prace naj-
nowsze. Wystawa czynna codziennie oprócz niedziel i dni świątecznych w godz. 8.00-20.00

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

Natalia Wiśniewska - Twarda spacja, 18.04. (sob.), godz. 19.00, do 31.05.
Obszar wystawy Natalii Wiśniewskiej wypełniają figury, które kiedyś nazywaliśmy obiektami ar-
tystycznymi lub ideami. Teraz pozostają one martwe. Ten zbiór figur pozwala postawić pytanie 
o istnienie tożsamości pomiędzy zamysłem, obiektem i jego odbiorem. Hauntologiczne ujęcie 
rzeczywistości – odnosząc się do Jacques’a Derridy – zwraca uwagę, że nie jest ona spójna tak, 
jakbyśmy sobie tego życzyli. Teraźniejszość istnieje tylko w odniesieniu do przeszłości. Uparcie 
powracają umarłe widma. Fantomy w postaci idei, słów, obrazów, dźwięków, wspomnień, odkry-
wania tajemnicy. Czy nasze słowa są naszymi myślami? Czy nasze obrazy są naszą ikonosferą? 
Struktura ludzkich wspomnień bazuje na wizualności zapośredniczonej przez media, których no-
śnikiem może być sztuka, literatura, telewizja czy radio. Tam wszędzie mieszkają widma. Aby do 
nich dotrzeć wystawa staje się maszyną do wywoływania zjaw. Ten egzorcyzm wymaga powołania 
swoistego kodu opartego na pojęciu twardej spacji. Natalia podejmuje się zadania, którego celem 
jest przetworzenie znaczeń i usankcjonowanie ich w obszarze sztuki. Sięgając po własne doświad-
czenia, wojeryzm, antropologię obrazu, figurę niemożliwą galerii i manipulację przyjmuje optykę 
zależności pomiędzy ekonomią życia a symbolem nieobecności. Analizuje problem naznaczania 
i fetyszyzacji wytwarzanych form i idei w kulturze wizualnej. Równolegle uczestniczy w tym proce-
sie. Twarda spacja to uwikłanie w organizm. Trwanie, które jednocześnie dzieli jak i łączy. Wysta-
wa pyta o status i granice wizualności, fetyszyzację i adorację obiektu oraz jego instytucjonalne  
ramownie. Pyta o życie tego co umarłe.
Wystawa czynna w każdy poniedziałek w godz. 13.00-19.00 lub po telefonicznym umówieniu  

GALERIA OMEGA IM. MARKA HOFFMANNA
Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana
Oddział Okręgowy w Toruniu, ul. Przedzamcze 12

Marek A. Hoffmann - Niedokończone
23.04. (czwartek), godz. 18.00, do 20.05.

GALERIA PRO ARTE, ul. Franciszkańska 16, tel. 603-116-405

Prace Jaonny Kuszaj, do 30.06.
Joanna Kuszaj, absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK. W 2013 r. uzyskała tytuł doktora 
w dziedzinie sztuk pięknych. W Galerii Pro Arte będzie prowadzić odpłatne zajęcia z rysunku i ma-
larstwa indywidualnie lub w niewielkich grupach. Szczegóły należy ustalić telefonicznie. 

GALERIA SZTUKI MAYA, ul. Ducha Świętego 19
Kurs rysunku i malarstwa, wtorki, środy i czwartki, godz. 17.00-20.00
Spotkania w małej grupie odbywają się w siedzibie galerii w otoczeniu sztuki współczesnej. Cena 
kursu 320zł/m-c, w cenie są wszystkie niezbędne materiały i narzędzia. Absolwenci kursu otrzyma-
ją certyfikaty i wezmą udział w wystawie. Kurs przeznaczony dla młodzieży i dorosłych



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

Wystawy czasowe:

•  Skarby Fundacji Książąt Czartoryskich, do 29.11.
•  Szczep Szukalczyków – prace ze zbiorów Muzeum Okręgowego 

w Toruniu, 7.03.-23.08. (Mała Galeria) 
•  Marian Konarski (1909-1998) Szczepowy Rogatego Serca  

– malarstwo, rysunek, rzeźba, 10.04. (piątek), godz. 17.00, do 24.05.
Jednym z powodów przygotowania wystawy Mariana Konarskiego w toruńskim Muzeum jest sta-
ła ekspozycja malarstwa polskiego od końca XVIII wieku do 1939 roku, na której eksponowane 
są dwa obrazy artysty obok prac Norberta Strassberga i Stanisława Szukalskiego – inicjatora po-
wstania w Krakowie Szczepu Szukalszczyków herbu „Rogate Serce”. Marian Konarski do Szcze-
pu Szukalszczyków należał od 1929 r. Za poparcie głoszonych przez Szukalskiego idei został 
skreślony z listy studentów krakowskiej ASP. W 1932 roku wybrał indywidualną drogę twórczą, 
by w 1935 roku ponownie przystąpić do ugrupowania. Budowane w realistycznej formie malar-
stwo i rzeźba, które ulegały zarówno syntezie, jak i ekspresji poprzez deformacje, uproszczenia 
czy zastosowanie niecodziennej kolorystyki, stanowią pełną odniesień do uczuć, przeżyć dnia 
codziennego, polityki, a nawet kosmosu, wypowiedź.

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

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

Kamienica pod Gwiazdą, Rynek Staromiejski 35
Świat Orientu

Wystawa czasowa:

•  Motyle, nietoperze, żurawie i kwiaty – hafciarstwo na Dalekim 
Wschodzie, do 22.03.

•  Do – wystawa zbroi japońskich, do 6.09.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: 10.00-16.00, bilety: normalny 8 zł, ulgowy 5 zł

Dom Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15/17
Mikołaj Kopernik - życie i dzieło
Ekspozycja wnętrz kamienicy mieszczańskiej z okresu późnego średniowiecza i czasów 
nowożytnych
Rekonstrukcja fragmentu Sali Kopernikańskiej z Narodowego Muzeum Polskiego w Rapperswilu
Makieta Torunia z czasów Mikołaja Kopernika
Piwnice: Świat toruńskiego piernika

Wystawa czasowa:

Malowane Niebo. Historia gwiazdozbiorów, do 13.09.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-16.00
Bilety: Dom Mikołaja Kopernika
na sale ekspozycyjne za wyjątkiem wystawy Świat toruńskiego piernika: 11 zł, ulgowy 8 zł
na makietę Torunia: 13 zł, ulgowy 8 zł
na wystawę Świat toruńskiego piernika: 11 zł, ulgowy 7 zł
na sale ekspozycyjne i na makietę, na sale ekspozycyjne i na wystawę Świat toruńskiego piernika, 
na makietę i na wystawę Świat toruńskiego piernika: 20 zł, 13 zł 
na sale ekspozycyjne, na makietę Torunia i na wystawę Świat Toruńskiego Piernika: 22 zł, ulgowy 17 zł
 

Dom Eskenów, ul. Łazienna 16
Toruń i jego historia: Od pradziejów do zakończenia II wojny światowej 
Księga Toruń 3D – pokazy makiety historycznej Torunia 

godziny otwarcia: wtorek-niedziela, w godz. 10.00-16.00 (ostatni pokaz godz. 15.00). Pokazy dla 
grup maksimum 30 osobowych i osób indywidualnych rozpoczynają się o pełnych godzinach.
Bilety: na sale ekspozycyjne 7 zł, ulgowy 4 zł
na pokaz w technice 3D pt. „Księga Toruń”: 10 zł, ulgowy 6 zł
na sale ekspozycyjne i pokaz w technice 3D pt. „Księga Toruń”: 14 zł, ulgowy 7 zł

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

Pasja podróżowania 

Wystawa czasowa:

Indie. Ludzie i wierzenia, do 24.05.
Zdjęcia Rafała Glonka, toruńskiego podróżnika oraz eksponaty z kolekcji Muzeum Okręgowego. 

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-16.00, Bilety: 8 zł, ulgowy 5 zł

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

Imprezy:
I Toruńska Noc w Muzeum: Kierunek: Azja. Szlakiem wypraw i odkryć
18.04. (sobota), godz. 18.00-22.00 
Czynne będą: Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika, Kamienica pod Gwiazdą, Dom Eskenów.

XV Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, 18, 20-21.04.
 
Majówka w Muzeum 
25.04. (sobota)
•  godz. 11.00 i 14.00 oprowadzania kuratorskie po wystawie „Galeria malarstwa polskiego od poł. 

XVIII do pocz. XX w.” (Ratusz Staromiejski)
26.04. (niedziela)
•  godz. 12.00 i 15.00 „Nihonto – dusza samuraja” – wykład z pokazem (Kamienica pod Gwiazdą)
27.04. (poniedziałek)
•  godz. 10.00 warsztaty „Mały mistrz garncarski” (dziedziniec budynku przy ul. Św. Jakuba 20a)
28.04. (wtorek)
•  godz. 10.00 i 12.00 zajęcia edukacyjne „Patriotyzm i codzienność. Życie Polaków w Toruniu XIX/

XX w.” (Dom Eskenów, II p.)
•  godz. 10.00 warsztaty „Tajemnice pisma klinowego” (dziedziniec budynku przy ul. Św. Jakuba)
•  godz. 11.00 Polacy na krańcach świata – prelekcja z pokazem (Muzeum Podróżników)
29.04. (środa; wolny wstęp do Muzeum)
•  godz. 10.00 i 12.00 zajęcia edukacyjne „Życie codzienne mieszkańców Torunia w II RP” (Dom Eskenów)
•  godz. 10.00 warsztaty „Smarowanie na ścianie – od jaskiń do graffiti” (dziedziniec wewnętrzny 

budynku przy ul. Św. Jakuba 20a)
•  godz. 14.00 oprowadzanie po wystawie „Galeria malarstwa polskiego...” (Ratusz Staromiejski)
30.04. (czwartek)
•  godz. 10.00 i 12.00 zajęcia „Patriotyzm i codzienność...” (Dom Eskenów)
•  godz. 10.00 warsztaty „Sekrety pradawnej szkatułki” (dziedziniec budynku przy ul. Św. Jakuba)
•  godz. 11.00 Polacy na krańcach świata – prelekcja z pokazem (Muzeum Podróżników)
•  godz. 14.00 oprowadzanie po wystawie „Galeria malarstwa polskiego...” (Ratusz Staromiejski)
1.05. (piątek)
•  godz. 11.00 i 13.00 „Nihonto – dusza samuraja” – wykład z pokazem (Kamienica pod Gwiazdą)
2.05. (sobota – Święto flagi)

strachy na wróble, jak zmieniały się na przestrzeni lat oraz jakie były i są ich rodzaje. Pod okiem 
plastyka uczestnicy zaprojektują i wykonają stracha według własnego pomysłu. Impreza dla 
dzieci w wieku szkolnym, młodzieży i dorosłych. Zapisy od 9.04.: gospodarka@etnomuzeum.pl

Podgórzaki z dziada pradziada, 25.04. (sobota), godz. 17.00 
Spotkanie z cyklu Kultura okolic – okolice kultury poświęcone pewnej rodzinnej historii z to-
ruńskiego Podgórza. Gościem będzie Piotr Szmandt, polonista, teolog i muzeolog, autor m.in. 
książki Perła i koncha. Życie gdyńskiego drogisty. Ta biograficzna powieść o losach Pawła Ło-
pińskiego - dziadka autora, syna podgórskiego woźnicy zawiera fakty historyczne, opisuje au-
tentyczne miejsca i życie rodzin z Podgórza i Torunia w okresie międzywojennym. Spotkanie zor-
ganizowane we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum Etnograficznego. Wstęp wolny.
Żeromski, Smętek i czarownica, 28.04. (wtorek), godz. 12.00
40. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób z grupy wiekowej 55+ przy wystawie Reduta 
Żeromskiego. W programie: zwiedzanie wystawy oraz czytanie fragmentów książki Żeromskiego 
Wiatr od morza. Prowadzenie: Maria Pokrzywnicka. Wstęp 3 zł

EDUKACJA
Dla przedszkoli: Tradycja w małym paluszku 
Warsztaty dla grup przedszkolnych (dla dzieci pow. 4 r.ż.). W programie elementy ludowych zwy-
czajów świątecznych w zabawach i działaniach plastycznych lub muzycznych. Materiały zapew-
nia organizator. Koszt udziału: 9 zł/os. Jednorazowo grupa może liczyć do 25 os. Opiekunowie 
ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie regulaminu zwiedzania wystaw i Parku Etnogra-
ficznego przez podopiecznych. Informacje i zapisy (z dwutygodniowym wyprzedzeniem): Dział 
Edukacji, tel. 56 622 89 43. 

Dla szkół: 
Wyginaj śmiało wyobraźnię - Zajęcia na wystawie Mecenas i artyści z działaniami pobudzający-
mi kreatywność plastyczną bez użycia farb, pędzla, czy ołówka. Uczestnicy będą m.in. rysować 
sznurkiem, tworzyć żywe rzeźby i malować dźwiękiem na szkle.
Motywy religijne w sztuce ludowej i nieprofesjonalnej - Zajęcia poświęcone wątkom religijnym w ma-
larstwie i rzeźbie na wystawie Mecenas i artyści. Działania interakcyjne z elementami plastyki i muzyki.
Wielkanoc na Kujawach i Pomorzu - Spotkania przy aranżacjach świątecznych w chatach, pozna-
wanie tradycji świątecznych Kujaw, Kaszub, Borów Tucholskich i Kociewia (do 10.04.).
Bilet na wszystkie zajęcia edukacyjne 5 zł/os. Jednorazowo grupa może liczyć do 25 os. Informa-
cje i zapisy: Dział Edukacji, tel. 56 622-89-43. 

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

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

MUZEUM DIECEZJALNE, ul. Żeglarska 7 
Muzeum czynne: poniedziałek-piątek, godz. 10.00-16.00 z wyjątkiem świąt kościelnych. 
Bilety: dorośli 7 zł, młodzież szkolna 5 zł

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

Muzeum, w którym można samemu wykonać piernik: od zebrania składników, przez wyrabianie 
ciasta, wykrawanie formy, po włożenie do pieca na 50 zdrowasiek.
Bilety: 7.50 zł – dzieci i młodzież ucząca się, 9.50 – dorośli, 11 zł – pokazy w języku obcym
Czynne codziennie w godz. 9.00-18.00

MUZEUM 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 - 1,5-2 godz. Cena - 15 zł/os. Wiek - 3-103 lat. Rezerwa-
cja: tel. 56 674-92-00, edukacja@grebocin.pl

•  godz. 10.00; 11.30, 13.00, 14.30, 16.00 Świat toruńskiego piernika – do wypieczonego w czasie 
zwiedzania piernika dodajemy biało-czerwone zawieszki z rafii (Dom Mikołaja Kopernika)

•  godz. 10.00, 12.00 Królowie Polscy w Toruniu – prelekcja przy wystawie „Toruń i jego historia”
•  godz. 11.00 i 14.00 oprowadzania po wystawie „Galeria malarstwa polskiego...” (Ratusz)
3.05. (niedziela - Święto Konstytucji 3 Maja)
•  godz. 12.00, 14.00 Poczet Królów Polskich – prelekcja w Ratuszu Staromiejskim

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

Wystawy czasowe:

Mecenas i artyści. Kolekcja sztuki ludowej Bolesława i Liny Nawrockich
Wystawa prezentuje jedną z największych i najwartościowszych kolekcji sztuki ludowej i nieprofe-
sjonalnej, tworzonej w Polsce od połowy lat 60. XX w. do początku XXI w.

Wielkanoc na Pomorzu i Kujawach – Park Etnograficzny, do 12.04.
Aranżacje świąteczne w chatach: Wielka Sobota w Borach Tucholskich, Poranek Wielkanocny 
na Kujawach oraz Wielkanoc na Kociewiu.

Reduta Żeromskiego, 16.04. (czwartek), godz. 17.00 - otwarcie
Wystawa z Muzeum Literatury poświęcona życiu i twórczości Stefana Żeromskiego autorstwa Bar-
bara Wachowicz. Otwarciu z udziałem autorki towarzyszyć będzie widowisko słowno-muzyczne 
w wykonaniu toruńskiej młodzieży. Organizatorzy: Urząd Miasta Torunia i MDK. Wstęp wolny

godziny otwarcia:
do 15.04. - wtorek-piątek: godz. 9.00-16.00, sobota, niedziela: godz. 10.00-16.00
Park Etnograficzny do godz. 15.00.
od 15.04. - wtorek, czwartek: godz. 9.00-17.00, środa, piątek: godz. 9.00-16.00
sobota, niedziela: godz. 10.00-18.00

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, 4.04. (sobota), godz. 10.00-14.00 
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN. Dziedzi-
niec Muzeum. Wstęp wolny.
Warsztaty gry na skrzypcach, 10.04. (piątek), godz. 16.00-20.00
Prowadzenie: Janusz Prusinowski – skrzypek, lirnik, cymbalista, harmonista, śpiewak, kompozy-
tor i organizator. Prekursor odrodzenia wiejskiej tradycji muzycznej w Polsce. Gry na skrzypcach 
uczył się u wiejskich mistrzów. Śpiewa ballady i pieśni religijne, komponuje muzykę teatralną, 
pieśni i kołysanki. Treścią warsztatów będzie nauka podstawowych technik skrzypcowych charak-
terystycznych dla Kujaw. Warsztaty dla osób, które znają podstawy gry na skrzypcach i potrafią 
grać ze słuchu. Wstęp wolny. Zapisy: edukacja@etnomuzeum.pl
Warsztaty tradycyjnych tańców i zabaw tanecznych
11.04. (sobota), godz. 12.00-18.00, 12.04. (niedziela), godz. 11.00-15.00 
Prowadzenie: Piotr Zgorzelski i muzycy zespołu Janusz Prusinowski Kompania. Wstęp wolny. 
Zapisy pod adresem: edukacja@etnomuzeum.pl
Po kolana w niebie, 12.04. (niedziela), godz. 18.00
Koncert i potańcówka zespołu Janusz Prusinowski Kompania. Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona.
 
XV Toruński Festiwal Nauki i Sztuki
Oj, jedź, jedź, nie żałuj!, 18.04. (sobota), godz. 11.00-15.00
Warsztaty polskich tańców tradycyjnych. Uczestnicy poznają kroki polki i mazurka, podstawy wiro-
wania w parach oraz proste zabawy taneczne w ich autentycznych formach, bez scenicznych styli-
zacji. Prowadzenie: Marta Domachowska i Kapela Mateusza Kowalskiego. Impreza dla dorosłych 
i młodzieży. Zapisy od 9 kwietnia: edukacja@etnomuzeum.pl
„Baboki”, „uroki”, strachy. Strażnicy pól, ogrodów i sadów, 19.04. (niedz.), godz. 13.00-15.00
Wykład z pokazem i warsztaty. Na spotkaniu będzie można dowiedzieć się, jakie role pełniły  



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

Klub Od Nowa
(program Kina Niebieski Kocyk w dziale Kina, Galerii Dworzec Zachodni i 011 w dziale Galerie)

Wieczór Podróżnika, 8.04. (środa), godz. 20.00
„Geografa przejście przez Atlantyk na pokładzie STS Fryderyk Chopin” - spotkanie z dr Anną Du-
bownik. Anna Dubownik – nauczycielka geografii, która wzięła udział w pierwszej i siódmej edycji 
projektu Niebieska Szkoła na pokładzie STS Fryderyk Chopin. Projekt łączy regularną naukę we-
dług programu szkolnego z żeglugą dalekomorską. Pierwszy rejs na trasie Lizbona – Martynika 
odbył się 5.11.2012 – 6.01.2013, natomiast siódmy na trasie Malaga – Martynika 3.01.2015 
– 21.02.2015. Nauczyciele i młodzież stają się załogą żaglowca. Wstęp wolny

Trzy Maszty - Koncert urodzinowy, 9.04. (czwartek), godz. 20.00
Trzy Maszty to połączenie mocnego, energicznego rockowego brzmienia z tekstami o tematyce 
żeglarskiej. Powstał w styczniu 2011. Z początkiem lipca 2013 zespół wydał swój pierwszy krą-
żek – Epkę zatytułowaną „Pierwsza bitwa”.

 Od Nowa na Obcasach: Dziewczyny akustycznie
10.04. (piątek), godz. 20.00
Zespół powstał w 2008 roku, początkowo jako duet: Anna Karamon i Aleksandra Nowak, przy 
akompaniamencie charyzmatycznego gitarzysty – Krzysztofa Łochowicza. Debiutancka płyta ze-
społu „Dziewczyny z sąsiedztwa” ukazała się w 2010 r. Obecnie Dziewczyny promują EP Absur-
dalnie, która ukazała się pod koniec 2014 roku. Bilety: 15 zł, 25 zł – w dniu koncertu

Koncert jubileuszowy Piotra Banacha – 35 lat na scenie, 50 lat na 
świecie, 11.04. (sobota), godz. 20.00
Piotr Banach – założyciel i lider zespołów: Hey, Indios Bravos, Ludzie Mili, Dum-Dum, a także 
muzyk wielu szczecińskich zespołów, między innymi grupy Kolaboranci, pomysłodawca i głów-
ny kompozytor pierwszej solowej płyty Katarzyny Nosowskiej „Puk, puk” oraz producent, autor 
tekstów i multiinstrumentalista, obchodzi w tym roku 35-lecie działalności scenicznej i pracy 
twórczej wraz z jubileuszem 50. urodzin. Z tej okazji przygotowuje nie tylko materiał na swoją 
drugą solową płytę, ale przede wszystkim serię koncertów podczas których usłyszeć będzie moż-
na premierowe utwory, jak i piosenkiz 35 lat. Bilety: 30 zł, 40 zł w dniu koncertu

Gala regionalna 12. edycji konkursu fotograficznego „Discover Europe”
12.04. (niedziela), godz. 18.00
„Discover Europe” jest największym konkurs fotograficznym dla studentów, którego celem jest 
odkrycie nieznanych dotąd zakątków Starego Kontynentu. Podczas gali wręczone zostaną na-
grody autorom najlepszych zdjęć. Oprawę muzyczną tej części zapewni Adrian Leverkuhn wraz 
z zespołem. Podczas bankietu koncert rockowego zespołu Banau. Wstęp wolny

Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie
13-15.04. (poniedziałek-środa), godz. 18.00 
Objazdowy Festiwal organizowany przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i Społeczny Instytut 
Filmowy we współpracy z Kinem „Niebieski Kocyk”. Będzie to już 13. edycja festiwalu.

Koncertowa Fala: Blackberry Hill, 16.04. (czwartek), godz. 20.00
Grupa łączy w spójną całość tekst z melodią, muzykę z obrazem. Ich muzykę można zakwalifiko-
wać do gatunku indie folk z dodatkiem brzmień elektronicznych. Ogromną rolę odgrywają teksty, 
niezwykle osobiste i szczere, nadające utworom specyficzny charakter. Aktualnie debiutują dłu-
gogrającą płytą „I lied to the rain”. Wstęp na podstawie zaproszeń

4 dancing na 70-lecie – lata 70., 17.04. (piątek), godz. 21.00
Taneczna podróż przez kolejne dziesięciolecia istnienia naszej Uczelni. Bezpłatne zaproszenia 
można odbierać w: Klubie Od Nowa, Radio Sfera, Centrum Promocji i Informacji UMK, Fundacji 
Amicus Universitatis Nicolai Copernici, Samorządzie Studenckim UMK

Etniczny Zawrót Głowy, 18.04. (sobota), godz. 19.00 
Ponownie Toruń stanie się prawdziwą mozaiką kulturową, a to za sprawą zespołów z różnych za-
kątków naszego kraju - Kurpi, Podlasia i Kaszub. Festiwal obejmuje występy zespołów folkowych, 
warsztaty, pokazy tańców, prezentację kultury innych narodów i mniejszości etnicznych. Wystą-
pią: Same Suki, Klezmafour, Caci Vorba, Miniorkiestra Klezmerska, Omphalos Tribe, N Obrotów. 
Ponadto: warsztaty tańca afrykańskiego (10 zł), warsztaty malowania koszulek (10 zł), warsztaty 
bawełnianego szydełkowania (10 zł), jarmark rękodzieła. Bilety: 25 zł, 35 zł w dniu koncertu

Kabaret Smile – nowy program: „Czy jest w domu kakao?”
19.04. (niedziela), godz. 16.00 oraz 19.00
Trzech artystów bacznie obserwujących otaczającą nas rzeczywistość przenosi na scenę postacie 
i sytuacje, jakie są nam wszystkim bliskie w życiu codziennym. Kabaret Smile to nie tylko skecze – 
to również piosenki wykonywane na najwyższym poziomie. Bilety: 65 zł

Slam Poetycki, 20.04. (poniedziałek), godz. 20.00 Wstęp wolny

Jazz Club: Wojtek Mazolewski Quintet, 22.04. (środa), godz. 20.00
Skład: Oscar Torok – trąbka, Marek Pospieszalski – saksofon, Joanna Duda – kalwisze, Michał 
Bryndal – perkusja, Wojtek Mazolewski – kontrabas. Wojtek Mazolewski – polski gitarzysta ba-
sowy i kontrabasista jazzowy, jeden z współtwórców yassu, lider zespołów Pink Freud i Wojtek 
Mazolewski Quintet. Bilety: 40 zł, 50 zł w dniu koncertu

ArtClub, 23.04. (czwartek), godz. 20.00
Cykl spotkań z najwybitniejszymi artystami. Wstęp wolny

Curly Heads – Burning Down Tour, 24.04. (piątek), godz. 19.00 
Dawid Podsiadło – wokal, Tomek Szuliński – gitara, Tomek Skuta – bas, Oskar Bała – gitara, 
Damian Lis – bębny. Przetrwali w przyjaźni najbardziej burzliwy okres solowej kariery Dawida, 
bez poczucia straty, bo przedtem zdążyli wspólnie poczuć rożne smaki muzykowania. Minio-
ne dwa lata okazały się dla chłopaków ogromnym skokiem ku dojrzałości, zarówno muzycznej,  
jak i emocjonalnej. Podsiadło przyznaje, że CH było od początku jego siłą napędową, zalążkiem 
jego muzycznej tożsamości i po ogromnym sukcesie płyty solowej cieszy się na „powrót do domu”. 
Bilety: 45 zł, 55 zł w dniu koncertu

Dzień Białej Flagi, 25.04 (sobota), godz. 19.00
Święto fanów zespołu Republika. Czeka Was wiele niespodzianek i atrakcji, znakomici goście, 
a przede wszystkim muzyka Republiki. Organizatorem jest Republika Marzeń - Fanclub Republiki 
i Grzegorza Ciechowskiego zaś głównymi Patronem Polska Wytwórnia Muzyczna RKDF. 
Bilety: 35 zł, 45 zł w dniu koncertu

Spotkanie z dziennikarzem w ramach Klubu Dziennikarza
28.04. (wtorek), godz. 17.00, mała scena Wstęp wolny

Grupa Improwizacyjna Teraz – spektakl improwizowany
29.04. (środa), godz. 20.00
Toruńska Grupa Improwizacyjna „Teraz” powstała w grudniu 2012 roku. Grupa organizuje wieczo-
ry komedii improwizowanej. Przedstawiają gry improwizowane, które czerpią z pomysłów i suge-
stii publiczności. Bilety: 8 zł studenci, 10 złpozostałe osoby

Aula UMK, ul. Gagarina 11

Maciej Maleńczuk i Psychodancing, 17.04. (piątek), godz. 19.00
Bilety: kupbilecik.pl 50/60/70/80/90 zł oraz w klubie Od Nowa i sklepie z Pamiątkami 
przy Flisaku.

Spektakl „Siostrunie”, 27.04. (poniedziałek), godz. 18.30
Bilety: kupbilecik.pl 80/100 zł

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

Grzegorz Hyży, 9.04. (czwartek)
Bilety: 40 zł bar klubu w godz. 18.00-23.00, 45 zł sieć ticketpro.pl, salony Empik, Media Markt,  
50 zł w dniu koncertu od godz. 18.00

ImproSkład: Tremiszewski, Jachimek, Ruciński, 14.04. (wtorek)
Wojciech Tremiszewski i Szymon Jachimek, do niedawna aktorzy Kabaretu Limo oraz improwiza-
torzy w cyklicznym programie telewizyjnym „I Kto To Mówi?” to podstawa projektu Improskład. 
Dodatkowo w składzie zobaczą Państwo również Kacpra Rucińskiego z Stand-up Bez Cenzury. Jest 
to szalony, prześmieszny, zaskakujący, a przede wszystkim zaimprowizowany na oczach widzów 
komiczny szoł. Mistrzowie gatunku tworzący sceny na poczekaniu na podstawie pomysłów i suge-
stii rzucanych z widowni. 

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

Jennifer Batten Band, 13.04. (poniedziałek), godz. 19.00
Support: duet Storytellers. Przed koncertem warsztaty gitarowe (od godz. 17.00). 
Prowadzący: Krzysztof „pARTyzant” Toczko oraz Jennifer Batten.

Sebastian Riedel & Michał Kielak oraz Mike Greene Trio 
20.04. (poniedziałek), godz. 19.00
Przed koncertem warsztaty harmonijkowe (od godz. 17.00) . Prowadzący: Przemek Łosoś 

U

KLUBY
oraz Michał Kielak. Gość specjalny zajęć: Łukasz Wiśniewski (frontman zespołów Kraków Street 
Band, Hard Times oraz członek harmonijkowej super-grupy Harpcore)

Jerry Jablonski Band, 27.04. (poniedziałek), godz. 19.00
Support: Dopamina

GALERIA I KAWIARNIA WEJŚCIÓWKA
pl. Teatralny 1 (budynek Teatru Horzycy), tel. 512-221-900
www.facebook.com/wejsciowka

Fotograficzne Pogaduchy, 2.04. (czwartek), godz. 18.00
Gospodarz wieczoru Wojtek Szabelski wraz z Andrzejem Skowrońskim i Jackiem Szczurkiem popro-
wadzą rozmowy o fotografii. Tematem przewodnim wieczoru jest geometria. Wstęp wolny

WiR czyli warsztatowe zaWiRowania rodzinne 
12.04. (niedziela), godz. 16.00 
Czekoladowe Love – poznamy czekoladowe tajemnice, będzie zabawa palce lizać. Znajdziemy też 
czas na czytaną przez Matyldę Podfilipską książkę „Czekolada”. Wstęp: 15 zł (dziecko + opiekun). 
Informacje i rezerwacja miejsc: 512-221-900 lub w kawiarni.

Poczytajmy Wiersze, 13.04. (poniedziałek), godz. 19.00
Poezję brytyjską czytać będą aktorzy Teatru Horzycy. Zapraszamy również do udziału chętnych wi-
dzów. Rezerwacja i odbiór bezpłatnych wejściówek do Wejściówki w Biurze Organizacji Widowni 
Teatru Horzycy na tydzień przed wydarzeniem.

TiR czyli Teatr i Rodzina, 18.04. (sobota), godz. 18.00
Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, skoordynowane z pobytem rodziców na spektaklu. Bezpłat-
ny udział w zajęciach jest możliwy po zakupieniu biletu na spektakl „Królowa ciast” 18.04. o godz. 
18.00

Piotr Litwic - Szpital na peryferiach, 24.04. (piątek), godz. 17.00
Fotograficzne kulisy powstawania w Toruniu serialu „Lekarze”

Wejście Do Gry, wtorki, od godz 16.00
Zestaw ciekawych gier i więcej stolików, przy których można spędzić miły wieczór pełen dobrej zaba-
wy. Szachy, karty, planszówki, bierki, scrabble – wybieracie sami. Wstęp wolny
14.04.ekipa specjalistów z Grajfera zaprezentuje i objaśni zasady paru wybranych gier logicznych, 
układanek towarzyskich
Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 12.00-22.30, sobota 14.00-22.30, niedziela 17.00-22.30

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

Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji „O!PLA”, 1, 8, 15, 22, 29.04. 
(środy)
Eliminacje Rock Nocą - Shivers & Shakers + Moove, 9.04. (czwartek)
The Prodigy Night, 11.04. (sobota)
Koncert: Karolina Czarnecka, 19.04. (niedziela)
Koncert: Exile + OX, 25.04. (sobota)
Stand-Up Toruń i goście, 26.04. (niedziela)
Kwartirnik vol. 4, 27.04. (poniedziałek)

HANZA CAFE, ul. Piekary 28, tel. 56 622-93-54
www.hanzacafe.com

Spotkania podróżnicze
• 8.04. (środa), godz. 19.00 Indie - kolory, smaki zapachy; Elżbieta Wiśniewska-Franckiewicz
• 22.04. (środa), godz. 19.00 W głąb Jukatanu; Marcin Dąbrowski
 

TORUŃSKA PIWNICA ARTYSTYCZNA
ul. Łazienna 30, tel. 609-061-506
www.tpart.pl

Salsa Night Party, niedziele, godz. 20.00, Wstęp wolny
Young Power 2, środy, godz. 20.00, Wstęp wolny
Babski Wieczór, dwa czwartki w miesiącu, godz. 19.00
40+, soboty, od godz. 20.00

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

„Cudowna podróż” (dla dzieci)
Podstawowe gwiazdozbiory na niebie oraz związane z nimi greckie mity. Udajemy się 
także w podróż po Układzie Słonecznym, lądując na powierzchni Księżyca i Marsa.  
Pokazujemy dzieciom, jak wyglądają z bliska pierścienie Saturna oraz chmury na Jowi-
szu. Poznajemy Słońce jako jedną z gwiazd oraz sprawdzamy, czy w kosmosie można 
spotkać ufoludki... Opowieść o kosmosie dla widzów wieku 7-10 lat.

„Makrokosmos”
Podróż do krańców czasu i przestrzeni. W czasie niesamowitego lotu, oddalając się 
coraz bardziej od Ziemi, napotykamy planety, gwiazdy, galaktyki, by w końcu ogarnąć 
Wszechświat w największej skali. Wyruszymy też w niezwykłą podróż w czasie. Zoba-
czymy narodziny i schyłek galaktyk, powstanie naszego układu planetarnego. Pozna-
my ewolucję kosmosu na przestrzeni miliardów lat, jego początek i możliwy koniec, 
stawiając pytanie o przyszłość i cel naszej cywilizacji.

Pozostałe seanse: dla dzieci „Barwy kosmosu”, familijny „Mój kumpel Niko”, a także 
„Osiem planet ?”, „Wirująca Ziemia”, „Ziemia – planeta Kopernika” oraz „Znaki na niebie”

Godziny prezentacji seansów:  wtorek-piątek, godz. 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 
15.15;  soboty, godz. 12.00, 13.15, 14.30, 15.45, 17.00;  niedziele, godz. 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 lub rosyjskim: 14 zł / 16 zł
w weekendy dla wszystkich bilet ulgowy

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

Godziny wejść:  wtorek-piątek, godz. 9.30, 10.45, 12.00, 13.15, 14.30;  soboty, godz. 
11.15, 12.30, 13.45, 15.00, 16.15;  niedziele, godz. 11.15, 12.45, 14.15, 15.45
Bilety: grupowy szkolny 6 zł, ulgowy 7 zł;  normalny 9 zł
w weekendy dla wszystkich bilet ulgowy

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

Godziny wejść:  wtorek-piątek, godz. 10.00, 11.15, 12.30, 13.45, 15.00;  
soboty, godz. 11.15, 13.00, 14.15, 15.30, 16.45;  niedziele, godz. 11.15, 13.00, 
14.30, 16.00
Bilety: grupowy szkolny 6 zł, ulgowy 7 zł;  normalny 9 zł 

Uwaga: 
2,6 i 7.04. obowiązywać będzie inny repertuar, 
a 3-5.04. Planetarium będzie nieczynne. 
Dokładny repertuar na stronie www 
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TEATR BAJ POMORSKI
ul. Piernikarska 9, tel. 56 652-20-29
www.bajpomorski.art.pl

A.K. Chudek „Królik” (etiuda) - premiera
1-2.04. (środa-czwartek), godz. 9.30, 11.30
W etiudzie Katarzyny Chudek magia płata bohaterowi figle. Podczas swojego popisowego 
numeru, czyli wyciągania Królika z kapelusza, iluzjonista w tajemniczy sposób gubi przy-
jaciela. Jak gdyby zapadł się pod ziemię. Magik pragnie cofnąć czas, by za wszelką cenę 
odzyskać towarzysza. Nie zawaha się w tym celu sięgnąć do Księgi Czarów...  Bilety: 13 zł

M. Guśniowska, „Romeo i Mrówka”
8-10.04. (środa-piątek), godz. 9.30, 12.00
11.04. (sobota), godz. 12.00
Spektakl wyreżyserowany przez Laurę Słabińską to zabawna historia pełna efektów presti-
digitatorskich. Opowiada o ślepej miłości dwojga na pozór niepasujących do siebie bohate-
rów – Mrówki i Mrówkojada. Czy na przekór swoim rodzinom i całemu światu będą razem? 
Przez perypetie zakochanych bohaterów poprowadzą nas Magik-Narrator i jego towarzysz 
– Asystent K. Iluzjoniści przygotowali widowisko pełne sztuczek i niesamowitych zdarzeń. 
Sprawią, że coś zniknie, wyczarują co nieco z cylindra, a nawet przetną kogoś na pół! 
Bilety: 15 zł, sobota 17 zł

W. i M. Szelachowscy „Baron Münchhausen. Odsłona druga”
13.04. (piątek), godz. 11.00
Wojciech Szelachowski zobaczył w baronie artystę-gawędziarza i komedianta, który uczynił 
ze śmiechu, ironii, absurdu cudowne narzędzia do rozprawienia się z rozsądkiem, schema-
tami życia, ograniczeniami i skostniałymi formami myślenia. Bilety: 20 zł

„Kopciuszek”
14-15.04. (wtorek-środa), godz. 9.30, 12.00
Twórcy przedstawienia prezentują tę powszechnie znaną opowieść w zaskakującej formie 
lalek muppetowych. Pozwolą one wyraziście zarysować typy postaci,  żywiołowo rozegrać 
kolejne wątki baśni i z humorystycznym dystansem ukazać klęskę zła i zwycięstwo dobra.
Bilety: 15 zł

M. Prześluga „Dziób w dziób”
16-17.04. (czwartek-piątek), godz. 9.30, 12.00
18.04. (sobota), godz. 12.00
Opowieść rozgrywa się w przestrzeni jednego z miejskich blokowisk pomiędzy zaślepioną 
pragnieniem władzy subkulturą gołębi i ich chęcią dominacji na podwórku, kotem, który jest 
odwiecznym wrogiem ptaków i wróblem poszukującym swojej wspólnoty.
Bilety: 15 zł, sobota 17 zł

M. Parfieniuk-Białowicz, E. Soboczyńska, M. Wójtowicz 
„Przytulaki” 
19.04. (niedziela), godz. 12.00, 14.00
30.04. (czwartek), godz. 9.30, 11.30
„Przytulaki” to pierwsze przedstawienie w Toruniu zrealizowane z myślą o „naj-najmłod-
szych”. Nie ma tu podziału na scenę i widownię. Przytulaki zapraszają dzieci do świata no-
wych słów, kolorów i kształtów. Bilety: 13 zł, niedziela 15 zł

Juliusz Verne „Tajemniczy zamek w Karpatach”
21-23.04. (wtorek-czwartek), godz. 9.30, 12.00
W pewnym karpackim lesie stoi zamek, który budzi grozę wśród mieszkańców pobliskiej 
wsi. Krążą wokół niego mroczne legendy, nieprawdopodobne plotki i mnóstwo niedopo-
wiedzeń. Bilety: 15 zł

M. Kownacka „Szewczyk Dratewka”
26.04. (niedziela), godz. 12.00
Popularna bajka o Szewcu Dratewce to pogodne i ciepłe przedstawienie o tym, że dobroć 
połączona z odwagą i ciekawością świata pomaga zwyciężać zło i osiągać szczęście.
Bilety: 15 zł

A. Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”
27.04. (poniedziałek), godz. 11.30
28-29.04. (wtorek-środa), godz. 9.30, 12.00
Historia opowiada o sile jedności małych mieszkańców Bullerbyn (co w tłumaczeniu na ję-
zyk polski oznacza Hałasowo), którego pierwowzorem jest miasteczko Vimmerby. Szóstka 
dzieci (nagle pojawia się siódme) mieszka na wsi złożonej z zaledwie trzech domostw. Lisa, 
Lasse, Bosse, Britta, Anna i Olle wspólnie odkrywają zalety współpracy i – po prostu – bycia 
razem. Uczą się także tolerancji wobec siebie. Astrid Lindgren stworzyła dzieło literackie, 
będące afirmacją niczym nieskrępowanej, beztroskiej zabawy. Bilety: 15 zł
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TEATR IM. WILAMA HORZYCY
pl. Teatralny 1, tel. 56 622-55-97, www.teatr.torun.pl

Duża scena
Marcin Wierzchowski „Kansas”
1.04. (środa), godz. 19.00 – po spektaklu spotkanie z twórcami
Akcja spektaklu Marcina Wierzchowskiego rozpoczyna się na trzy dni przed… No, właśnie, przed czym? 
Wszyscy wiedzą, że wkrótce nastąpi COŚ, co na zawsze odmieni ich życie. Mówią o tym media, sami bo-
haterowie, ich sny. W obliczu sytuacji, w jakiej się znaleźli, każdemu z bohaterów przyjdzie zweryfikować 
cały swój system wartości. Bilety: 25 zł, ulgowy 18 zł, szkolny 16 zł

„Koncert życzeń. Krótka historia polskiej muzyki rozrywkowej”
8-9.04. (środa-czwartek), godz. 19.00
11-12.04. (sobota-niedziela), godz. 19.00
Koncert jest przeglądem najciekawszych, najbardziej znanych piosenek, które stały się przebojami lub 
zostały uznane za ważne wydarzenia w polskiej muzyce rozrywkowej. Usłyszymy piosenki w nowych 
aranżacjach i zaskakujących, często z humorem potraktowanych, interpretacjach. Program zawiera utwo-
ry z lat 60., 70., 80. i 90. Bilety: 30 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 22 zł

Poczytajmy Wiersze: poezja brytyjska 
13.04. (poniedziałek), godz. 19.00, kawiarnia Wejściówka
Bezpłatne wejściówki do odbioru od 7.04. (wtorek) w Biurze Obsługi Widzów.

„Marabut. Piosenki Stanisława Staszewskiego”
14-15.04. (wtorek-środa), godz. 19.00), foyer II piętra
Piosenki Staszewskiego śpiewa Małgorzata Abramowicz. Aranżacje: Igor Nowicki. Muzycy: Igor Nowicki 
(instrumenty klawiszowe), Andrzej Bruner Gulczyński (kontrabas), Mateusz Q-rek (gitary), Marek Mar-
szałek (saksofony, flet poprzeczny), Waldemar Franczyk (perkusja). Stanisław Staszewski – polski poeta 
i bard, z wykształcenia architekt. Był głosem swojego pokolenia. W sposób żartobliwy i ironiczny opisy-
wał czasy, w których żył. Piosenki Staszewskiego wykonywali między innymi Jacek Kaczmarski, zespół 
Kult oraz Elektryczne Gitary. Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

B. Pintér „Królowa ciast”
16-17.04. (czwartek-piątek), godz. 19.00
18.04. (sobota), godz. 18.00 – Teatr i Rodzina
Historia rodziny dotkniętej przemocą. Ojcem Eriki jest Stefan Kosár – podpułkownik milicji, alkoholik, 
tyran. Cała rodzina Eriki poddana jest więc rygorowi absurdalnych zasad ustanowionych przez Stefana. 
Spektakl balansuje na granicy rzeczywistości i wytworów wyobraźni, prawdy i zmyślenia, marzenia i lęku. 
Bilety: 25 zł, ulgowy 18 zł, szkolny 16 zł

T. Stoppard „Rosencrantz i Guildenstern nie żyją”
24-26.04. (piątek-niedziela), godz. 19.00
Rosencrantz i Guildenstern, dwaj tchórze i konformiści, którzy nie mają odwagi powiedzieć w oczy tego, 
co myślą i nie są w stanie podjąć żadnej decyzji, swoją biernością  doprowadzają do końca umieszczone-
go w tytule. A o czym to jest? Jedni mówią, że to historia Hamleta widziana z perspektywy Rosencrantza 
i Guildensterna. Inni, że to „Hamlet” od kuchni, a autor, że sztuka jest „o dwóch dworzanach w duńskim 
zamku. Dwóch nic nieznaczących ludzikach otoczonych przez intrygi, posiadających bardzo mało infor-
macji, z czego i tak większość jest fałszywa… To jest o dwóch facetach.” Bilety: 25 zł, ulgowy 18 zł, 
szkolny 16 zł

Scena na Zapleczu
I. Tasnádi „Cyber Cyrano”
21-23.04. (wtorek-czwartek), godz. 11.00 i 19.00
Nie ma Cię w internecie? Nie istniejesz. Przynajmniej w świecie nastolatków, którym rządzą portale 
społecznościowe typu Facebook czy Twitter będące wyznacznikami popularności, a nawet… egzysten-
cji. „Cyber Cyrano”, który jest inspirowany prawdziwą historią, brawurowo balansuje na granicy teatru 
i internetowego czatu, pokazując jak cienka granica istnieje między rzeczywistością realną a wirtualną. 
Bilety: 25 zł, ulgowy 18 zł, szkolny 16 zł

„Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?”
28-30.04. (wtorek-czwartek), godz. 19.00
W koncercie pojawią się nowe wykonania utworów znanych z repertuaru Marka Grechuty, zarówno tych 
bardzo lubianych z czasów świetności zespołu Anawa, jak i tych z okresu kariery solowej Artysty. Moty-
wem przewodnim koncertu jest miłość oraz wszelkie z nią związane chwile uniesień i zwątpień, rozterek 
i pewności, zachwytów i porażek. Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

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

„Siostry Parry”, 10-11.04. (piątek-sobota), godz. 19.00
Sztuka inspirowana dziejami „The Barry Sisters” opowiada historię dwóch żydowskich sióstr, 
Malki i Chai Pegelman, które opuszczają małą, galicyjską wioskę i wyjeżdżają do Ameryki, by szu-
kać szczęścia. W Nowym Jorku, już pod nazwiskiem Parry, szybko przekonują się, że codzienność 
nie ma nic wspólnego z rajem, a spełnione marzenia okupione są ciężką pracą. Narracja przepla-
tana jest 18 tradycyjnymi pieśniami i piosenkami żydowskimi śpiewanymi w języku polskim, jidisz 
i angielskim. Bilety: 45 zł, 35 zł ulgowy

„Rosnę” 
11.04. (sobota), godz. 11.00
25-26.04. (sobota-niedziela), godz. 11.00
Bajka muzyczna dla dzieci w wieku 1-6 lat. Opowieść o dzieciach i opiekuńczych aniołach, któ-
re dbają o to żeby maluchy były bezpieczne i szczęśliwe. Jednym z takich brzdąców jest mała 
Ola, która „rośnie” na oczach publiczności. Bilety: dziecko z opiekunem 35 zł, dwoje opiekunów 
z dzieckiem 50 zł, każdy kolejny bilet dla dziecka w cenie 14 zł.

 „Bar pod zdechłym psem”, 17.04. (piątek), godz. 19.00
Tytuł jednego z wierszy Władysława Broniewskiego stał się tytułem monodramu poetyckiego 
z częściowo śpiewanymi wierszami Władysława Broniewskiego, wg scenariusza Krzysztofa Kol-
bergera. To rzecz o mocy i niemocy twórczej, zawieszeniu między miłością i jej brakiem, biesach 
popychających bohatera do alkoholu, do samobójstwa. Muzykę do spektaklu skomponował Wło-
dzimierz Nahorny. Na scenie zobaczymy Dariusza Bereskiego, który dodał do scenariusza krót-
kie fragmenty prozy, wykorzystując „Pamiętniki Władysława Broniewskiego 1918-1922”. Bilety: 
30/25 zł 

Swing Night, 18.04. (sobota), godz. 19.00
Swing Night zespołu Swing Motion to koncert nawiązujący do Złotej Ery Swingu, którą zapocząt-
kowały lata 30. XX wieku w USA. Kameralna i barwna brzmieniowo formacja instrumentalna wraz 
ze swingującym żeńskim wokalem wykonuje własne aranżacje, zarówno nastrojowych ballad, jak 
i utworów bardziej energetycznych. W programie koncertu takie przeboje jak Strangers in the ni-
ght, Fly me to the moon, Autumn leaves, czy Georgia on my mind. Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy

„Machiavelli”, 24-26.04. (piątek-niedziela), godz. 19.00
Muzykę skomponował niezapomniany Jerzy Wasowski, a libretto (oparte na „Mandragorze” Ma-
chiavellego) napisał znakomity duet: Ryszard Marek Groński i Antoni Marianowicz. Bohater opo-
wieści, jeden z najwybitniejszych umysłów politycznych swego czasu, Niccolo Machiavelli, mistrz 
podstępu i politycznej intrygi, tym razem ośmiesza ludzką głupotę, która nie zależy ani od stano-
wisk, ani wykształcenia. A wszystko toczy się w takt znakomitych piosenek. Reżyseria: Bartłomiej 
Wyszomirski. Bilety: 40/35 zł 

TEATR IMPRESARYJNY AFISZ, www.teatrafisz.pl

Bądźcie zdrowi – spektakl kabaretowy
12.04. (niedziela), godz. 19.30
Kuracja śmiechem przewiduje: szybkie i skuteczne dawkowanie przedwojennych i współczesnych 
szlagierów, które przeprowadzą pacjentów przez krainę wszelakich schorzeń, zarówno tych które 
dotykają nas osobiście jak i tych z którymi boryka się nasza służba zdrowia. Śmiech jest refun-
dowany w 100 procentach przez NFZ. Scenariusz: Anna Katarzyna Chudek, reżyseria: zespołowa, 
opracowanie muzyczne: Krzysztof Zaremba, obsada: Grażyna Rutkowska-Kusa, Anna Katarzyna 
Chudek, Krzysztof Zaremba

Miejsce: Hotel Bulwar, Bulwar Filadelfijski 18
Bilety: indywidualny 28 zł / grupowy (od 9 osób) 18 zł do nabycia: www.eventim.pl; groupon.pl; 
Empik lub na godzinę przed spektaklem. Informacja: 56 690-43-47, 513-020-033, 733-333-440, 
www.teatrafisz.pl

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

(wystawy w dziale Galerie)

Film fabularny-niespodzianka z Bollywood 
17.04. (piątek), godz. 18.30
7 edycja Toruńskiego Tygodnia Weganizmu
• 20.04. (poniedziałek), godz. 18.30 Mięso, gospodarka, polityka. Jak się rozwijał masowy 
chów i wykorzystanie zwierząt: od wczoraj do dziś - Spotkanie z Jarosławem Urbańskim
Prezentacja nie ogranicza się do analizy historycznej, ale też stara się odpowiedzieć na pyta-
nie: czym warunkowany jest współczesny przemysł mięsny i spożycie mięsa w Polsce. Jaro-
sław Urbański, socjolog i działacz społeczno-polityczny związany od lat 80. z ruchem anar-
chistycznym, a później ze środowiskiem poznańskiego Rozbratu. Działacz Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Autor książek: „Globalizacja a konflikty lokal-
ne” (2002), „Prekariat i nowa walka klas” (2014). 
• 24.04. (piątek) godz. 17.00 III Wszechświatowy pokaz filmu prozwierzęcego „Pióra, włosy, łuska”
Wstęp wolny

Jazzowa Akademia Kultury: Koncert muzyki Jimmiego Hendrixa
22.04. (środa), godz. 19.00 
Jazzowa Akademia Kultury i J. Hendrix? Oczywiście tak! Wielcy jazzu nie pozostawali obo-
jętni na jego dokonania. Najwybitniejszy i najbardziej wpływowy gitarzysta rockowy. Autor 
innowacyjnych technik gitarowych i kompozytor takich rockowych evergreenów jak Hey Joe, 
Voodoo Child, Little Wing – aranżacje instrumentalne tych utworów usłyszymy w wykonaniu 
Przemka Świerka-guit, Kaspra Łbika-bas i Mateusza Krawczyka-dr. Wstęp: 20 zł

Legenda Podmurnej. Gra miejska, 27-28.04. (poniedziałek-wtorek)
W czasie interaktywnej gry miejskiej uczniom toruńskich szkół w nietypowy sposób przybli-
żona zostanie historia ich miasta. Tematem przewodnim gry będzie przekraczanie granicy 
czasu i przestrzeni, czego żywym symbolem jest ul. Podmurna oddzielająca Stare Miasto od 
Nowego. Wstęp wolny. Zapisy i informacje: elzbieta.chrulska@gmail.com

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

Wystawy:
Wystawa poświęcona pamięci i twórczości Haliny Kowalczyk, do 12.04.
Halina Kowalczyk (zm. 2014 r.) - toruńska artystka, autorka książki „101 zabawek na choin-
kę”. Jej obszarem działań artystycznych były głównie malarstwo i grafika, ale na wystawie 
retrospektywnej znajdą się również prace z innych dziedzin. 
Alicja Wieczorek - Dziennik, 16.04. (czwartek), godz. 18.30,do 31.04.
Na wystawie znajdą się prace rysunkowe oraz malarskie. Cykle mówią o ciągłym poszukiwa-
niu, zarówno w sztuce, jak i w życiu, stanowią próbę znalezienia wspólnego pola dla systema-
tyczności i przypadku. Alicja Wieczorek - absolwentka Malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych 
UMK w Toruniu. Uczestniczka licznych wystaw zbiorowych. 
Na wystawy wstęp wolny

Imprezy:
Obyczaje świąteczne, 2.04. (czwartek), godz. 11.00
Warsztaty plastyczno-ruchowe przybliżające dawne tradycje związane ze Świętami Wielka-
nocnymi. Dzieci wykonają także ozdoby świąteczne do swoich domów. Prowadzący: Joanna 
Łagan oraz Krzysztof Łodygowski. Wstęp: 3 zł od osoby (tylko dla grup zorganizowanych).

Podgórz Widmo
11.04. (sobota), godz. 10.00-12.00 gr. I, godz. 12.30-14.30 gr. II Warsztaty fotograficzne
Pierwsze z cyklu zajęć fotograficzno-filmowych, podczas którego uczestnicy wykonają zdjęcia 
obecnego Podgórza. Wybór miejsc będzie związany z historią miasta-widma. Wstęp wolny, 
zapisy na cykl 7 spotkań pod adresem: dommuz_poznanska@wp.pl
18,25.04. (sobota), godz. 10.00-14.00 grupa I, godz. 14.30-18.30 grupa II, 29.04. (środa) 
godz. 16.00-19.00 Warsztaty z animacji poklatkowej
Warsztaty, na których uczestnicy wykorzystają stare fotografie Podgórza do stworzenia 
współczesnej opowieści o swoim osiedlu. Grupy zamknięte

DOM MUZ, MDK, WOAK



Rodzinne warsztaty ceramiczne
11.04. (sobota), godz. 11.00, 25.04. (sobota), godz. 11.00
Prowadząca: Gabriela Kutyba. Wstęp: 15 zł

Rodzinne Planszowanie, 12.04. (niedziela), godz. 10.00-18.00
Spotkanie z grami planszowymi dla małych i dużych. Osiem godzin grania w planszówkowe tytuły 
dla dzieci i rodziców oraz turniej z nagrodami w grę „Pszczółki” (godz. 14.00). Wstęp wolny. 

Kobieca Inspiratornia - medaliony, 13.04. (poniedziałek), godz. 17.30 
Podczas warsztatów wykonamy kolczyki z użyciem metalowych baz i szklanych kaboszonów. 
Obowiązują zapisy. Prowadzenie: Marta Gąsowska, Agnieszka Dąbrowska. Wstęp 10 zł

Wokół sztuki - wiosenne kwiatki, 14.04. (wtorek), godz. 10.00
Warsztaty manualne, podczas których uczestnicy wykonają kwiatki różnymi technikami plastycz-
nymi. Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych. Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska. 
Wstęp: 8 zł (dla grup zorganizowanych) 

XV Toruński Festiwal Nauki i Sztuki
18.04. (sobota), godz. 11.00-13.00 Skąd się bierze tęcza
Fizycy pokażą, w jaki sposób można domowymi sposobami uzyskać efekt tęczy. Zapoznamy się ze 
strukturą światła i sprawdzimy, czy laser świeci tak samo jak żarówka, jak z kolorów podstawowych 
uzyskać kolory pochodne. Zostaną utworzone stanowiska, przy których będziemy doświadczyć łą-
czenia barw, m.in. stanowisko ze słodką kolorową masą, stanowiska malarskie, stanowisko z lam-
pami i filtrami. Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska, Marta Gąsowska, Bartosz Pałucki. 
19.04. (niedziela), godz. 11.00-13.00 Zakręć energię artystycznie
Uczestnicy, dzięki zaproszonemu fizykowi, dowiedzą się, w jaki sposób powstaje energia. Odpowie-
my też na wiele pytań dotyczących światła i cienia, a dzieci same będą mogły wytworzyć energię za 
pomocą np. latarek na dynamo. W części warsztatowej wykonamy z kartonu postaci do minispekta-
klu i dzięki uzyskanemu światłu utworzymy teatr cieni. Zaproszeni dorośli będą wytwarzać światło 
w stacjonarnych rowerach. Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska, Elżbieta Chrulska, Bartosz Pałucki.
Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy: 56 664-49-12, dommuz_poznanska@wp.pl

Warsztaty plastyczne „Kwiecień – plecień”, 21.04. (wtorek), godz. 17.30
Zapraszamy wszystkich od lat 5 do 100, którzy chcą poznać różne rodzaje splotów z wybranych 
tworzyw, aby wykonać własnoręcznie ramki do fotografii, biżuterię, podstawki pod kubki, serwet-
niki, itp. Dodatkową atrakcją spotkania będzie pokaz oraz możliwość nauczenia się - pod okiem 
specjalisty - węzłów żeglarskich i alpinistycznych. Prowadzenie : Joanna Łagan. 
Wstęp: 5 zł (dla osób nie uczestniczących w zajęciach stałych Domu Muz)

Poranek teatralny: Teatr Frajda „Świnka Chrumcia”
25.04. (sobota), godz. 11.00
Higiena ważna sprawa - zapomina o tym pewna mała Świnka. Z łazienki robi czytelnię i często miga 
się od kąpieli. Czy napominania mamy i przykład, który daje jej przyjaciółka Owieczka wystarczą, 
aby Chrumcia zmieniła nawyki i przekonała się, że czystość to zdrowie i dbanie o nią może być 
nawet dobrą zabawą? Po spektaklu na milusińskich czekają warsztaty plastyczne. Wstęp wolny 

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

Warsztaty recyklingowe w świetlicy, 9.04. (czwartek), godz. 15.30
Zajęcia plastyczne w świetlicy środowiskowej, podczas których uczestnicy nauczą twórczo wyko-
rzystywać przedmioty pozornie przeznaczone do wyrzucenia. Wstęp wolny

Inauguracja sezonu letniego w Klubie Seniora
13.04. (poniedziałek), godz. 16.00 Zabawa przy muzyce na żywo.

Wiosenne warsztaty, 20.04. (poniedziałek), godz. 15.30
Warsztaty sztuki użytkowej dla dzieci (7-12 lat), w czasie których uczestnicy wykonają wiosenne 
ozdoby.

Kobieca Manufaktura – świeczniki, 27.04. (pon.), godz. 17.30
Warsztaty dla dorosłych i rodzin, podczas których ozdobimy wiosenne świeczniki – farbami oraz 
w technice decoupage. Obowiązują zapisy. Wstęp: 10 zł

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

Nowa Scena Muzyczna, 10.04. (piątek), godz. 21.00-6.00
II Podróż wewnętrzna – Gongi, Zofia Robaczewska 

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Nastolatków „ 8 Wspaniałych” (etap 
miejski), 14.04. (wtorek), godz. 14.00

Przegląd teatrów szkolnych w MDK 
16-18.04. (czwartek-sobota), godz. 10.00-14.00

X Gala „Złote Miotły” Korporacji Tanecznej „Baby Jagi” z MDK
19.04. (niedziela), godz. 17.00 
Miejsce: Aula UMK

Teatr MDK Bezimienni M.Chojnowskiej-Wiśniewskiej – Krew - 
premiera, 24.04. (piątek), godz. 18.00
Piosenki z repertuaru Grzegorza Ciechowskiego, poezja Charlesa Bukowskiego

Dzień Kultury Tureckiej w MDK, 26.04. (niedziela)
•  od godz.12.00 stoiska z wytworami kultury tureckiej; stoiska promujące kuchnię turecką; 

warsztaty języka tureckiego
• godz.18.00 Koncert muzyki tureckiej w wykonaniu zespołu Group Pasha

Obchody Jubileuszu Centrum Informacji Młodzieży 
Projekt „Aktywuj informację. 4xmłodzież”
•  10.04. (piątek), godz. 11.00 „Eurostudia – warsztaty kariery” – prowadzenie Krzysztof 

Dargiewicz absolwent Buckinghamshire New University (Video Production, Media, Creative 
Writing, PR, Marketing), doświadczenie zawodowe w Krakowie, Warszawie, Monachium, 
Amsterdamie. Zna 68 Uniwersytetów w UK i doradza maturzystom, którzy chcą studiować 
w Anglii 

•  17.04. (piątek), godz. 12.00 Spotkanie informacyjne na temat Programu Erasmus+ - prowa-
dzenie Anna Leszczyńska konsultant regionalny Erasmus+ Młodzież dla kujawsko-pomor-
skiego.

•  23.04. (czwartek), godz. 12.00 Debata Oksfordzka – przed grupą publiczności jako jury 
•  29.04. (środa), godz. 12.00 Konferencja „Kondycja i możliwości rozwoju informacji młodzie-

żowej i europejskiej” w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży (27.04-10.05.)
Informacje i zapisy osób indywidualnych lub grup/klas młodzieży: tel. 56 654-04-58, 
691-383-257, mail: cim@mdktorun.pl, m.cieszynska@mdktorun.pl

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

Program Edukacji Kulturalnej dla uczniów klas V
•  8-10.04. Portret fotograficzny - zajęcia prowadzi Stanisław Jasiński; Moje życiowe role  

– zabieram głos, zajęcia prowadzi Erwin Regosz
•  22-24.04. Różne oblicza teatru, zajęcia prowadzi Krystian Wieczyński, Tradycje naszych 

dziadków – warsztaty umuzykalniające w Muzeum Etnograficznym

Pedagogika cyrku dziecięcego (III spotkanie), 11-12.04. 
Zajęcia prowadzą Kamil Jędrzejak i Marta Zawadzka
Krótka historia fotografii , 15.04. (środa), godz. 17.30
Drugi z cyklu wykładów i pokazów. Wykład wygłosi Stanisław Jasiński – specjalista 
ds. fotografii WOAK. Wstęp wolny.
Warsztaty Wideoklip z Yachem Paszkiewiczem z udziałem Czesława Mozila, 17-19.04.
Cena 160 zł, termin zgłoszeń: 10.04.
Warsztaty Magia głosu – twój dźwiękowy wizerunek 
18-19.09
Zajęcia prowadzi Erwin Regosz. Cena 80 zł, termin zgłoszeń: 3.04.
Trening prezentacji i wystąpienia medialnego
27.04. zajęcia w ramach projektu Kulturalni-e! Cykl warsztatów dla kadry kultury.
Warsztaty Inspiracje w pracy z dziecięcym zespołem teatralnym, 27-29.04.
Zajęcia prowadzi Małgorzata Peplińska. Cena 100 zł, termin zgłoszeń: 10.04.

*****
Trwają Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie Fotografii.  
Do 8 maja 2015 r. przyjmowane są prace na konkurs fotograficzny organizowany w Międzyna-
rodowym Roku Światła i Technologii Wykorzystujących Światło pod hasłem Tworzywem jest 
światło. Fotograficy-amatorzy zainteresowani udziałem w konkursie nadsyłają do 10 zdjęć, 
które mogą (ale nie muszą) tworzyć zestaw – cykl lub maksymalnie 5 fotokastów (z dźwiękiem 
lub bez). Regulamin Konfrontacji oraz warunki uczestnictwa dostępne są na stronie interneto-
wej www.woak.torun.pl.

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

Wahadło Foucaulta, O obrotach, Rzeka

Wystawy czasowe:
Barwy ze słońca
Więcej światła
Gdzie wzrok nie sięga
30 eksponatów, które pokazują i wyjaśniają zjawiska w większości niewidzialne dla człowieka, bądź 
z zwykłym świetle. Ekspozycja obejmuje zjawiska związane z polaryzacją i interferencją światła, a także 
z ultrafioletem i podczerwienią. Znaczna część ekspozycji ilustruje w bardzo atrakcyjny sposób ścisły 
związek nauki z nowoczesną techniką, odkrywając przed zwiedzającym m.in. tajniki kina 3D, ekranów 
LCD, czujników alarmowych, zabezpieczeń dokumentów w promieniach UV, holografii, filtrów fotogra-
ficznych. 
Wildlife Photographer of the Year 2014, 2-25.04.
Wystawa zwycięskich prac konkursu fotograficznego, organizowanego przez Natural History Museum 
w Londynie oraz BBC Worldwide. Konkurs odbywa się rokrocznie od 1965 r. i w miarę swojego rozwo-
ju stał się najbardziej cenionym i największym w świecie przedsięwzięciem z zakresu fotografii dzikiej 
przyrody. „Życie, to wyczucie czasu i miejsca. Bycie we właściwym czasie i we właściwym miejscu, może 
stanowić o zdobyciu pożywienia lub pozostaniu głodnym, o znalezieniu partnera, a nawet o życiu lub 
śmierci. Ta pokonkursowa wystawa pokazuje takie właśnie sytuacje, dzięki byciu autorów zdjęć we wła-
ściwym miejscu i czasie. Kilka chwil później, kilka sekund wcześniej i te momenty mogłyby nie zostać 
uchwycone. Życie płynie szybko. Narodziny, zagrożenie, walka, przeżycie  -  dzieją się ciągle, raz za 
razem” – przekonuje organizator wystawy. 

Centrum czynne: wtorek-czwartek w godz. 10.00-16.00
piątek w godz. 11.00-20.00, sobota i niedziela w godz. 12.00-18.00
3.04. (Wielki Piątek), godz. 11.00-14.00, 4.04. (Sobota Wielkanocna), godz. 10.00-13.00
5-6.04. nieczynne
18-19.04., godz. 12.30-15.30; 15.30-18.30

Bilety: Zwiedzanie wystaw: 15 zł, ulgowy 10 zł, rodzinny 35 zł, grupowy 9 zł (grupa min. 10 osobowa)
Zajęcia warsztatowe: 12 zł, ulgowy 10 zł, rodzinny 33 zł, grupowy 9 zł (grupa min. 10 osobowa)
ścieżka tematyczna: 10 zł (grupa 10-40 os.), zajęcia w pracowniach: 120 zł + 9 zł/os. (grupa 20-36 os.)

Pracownie:
Pracownia biologiczna (II piętro)
Pracownia fizyczna (IV piętro)
Pracownia kreatywna „przebudowa” (III piętro)

Imprezy:

Toruński Festiwal Nauki i Sztuki
18-19 IV (sobota-niedziela)
•  godz. 10.00-10.45 i 11.15-12.00 „Nauka (też) (jest) dla dzieci” - Pokazy Iana Russela w przestrzeni 

wystawy stałej „Rzeka” (wejście na podstawie wejściówek TFNiS)  
•  godz. 13.00-17.00 „Naukowy bazar” na parkingu przed CNMW (wstęp wolny/bez limitu wieku) Zapra-

szamy do wspólnej zabawy przy stanowiskach warsztatowych, na których będą mogli przeprowadzić 
najpopularniejsze, najbardziej efektowne i intrygujące doświadczenia przyrodnicze CNMW. Wspólnie 
sprawdzimy, czy rośliny świecą, wyprodukujemy wodne i ogniowe tornado, a także zbadamy anatomię 
światła. Przy jednym ze stanowisk wspólnie przeobrazimy się konstruktorów i zbudujemy własnego 
piszącego robota. 

W dniach 18-19 kwietnia zmieniają się tury zwiedzania wystaw CNMW. Pierwsza tura rozpoczyna się 
o godz. 12.30 i trwa do godz. 15.30. Druga odbywa się w godz. 15.30-18.30. Bilet w promocyjnej cenie: 
5 złotych. 
21.04. (wtorek) 
•  godz. 9.00-10.00; 11.00-12.00; 13.00-14.00; 15.00-16.00 Warsztaty „Robo-szczoty”
(zapisy pod adresem poczty elektronicznej: a.wozniak@centrumnowoczesnosci.org.pl; jednorazowa 
liczba odbiorców na warsztacie: 26 osób) Dzieci z klas 4-6 SP oraz młodzież gimnazjalną zapraszamy 

WMŁYN WIEDZY

na niezwykłe zajęcia z kreatywnego majsterkowania, które łączy  sobie elementy techniki 
i sztuki. W trakcie warsztatu – uczestnicy samodzielnie zbudują robota z różnych, z pozoru 
przypadkowych, elementów. Kreatywne majsterkowanie to zajęcia, które w udany sposób 
łączą w sobie technikę i sztukę, dając zaskakujące i ciekawe efekty.
•  godz. 10.00-12.00; 13.00-15.00 Laboratorium fizyczne 
(zapisy pod adresem poczty elektronicznej: k.przegietka@centrumnowoczesnosci.org.pl; 
jednorazowa liczba odbiorców: 30 osób)
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy otwiera drzwi do laboratorium fizycznego i zaprasza 
wszystkich przyszłych laureatów Nagrody Nobla i nie tylko. Uczestnicy zajęć wcielą się w na-
ukowca i „zasmakują” jego pracy. Sformułują problem badawczy, postawią hipotezę, a po-
tem sprawdzą czy jest prawdziwa i wyciągną wnioski. Jeżeli lubisz fizykę, na pewno, będziesz 
się świetnie bawić, a jeśli nie, to może dzięki zajęciom w CNMW ją polubisz!
godz. 10.00-12.00; 13.00-15.00 „Kosmos w kropli wody – przyszła ameba do pantofelka” 
(zapisy pod adresem poczty elektronicznej: k.stawski@centrumnowoczesnosci.org.pl; jed-
norazowa liczba odbiorców: 30 osób) Co zobaczymy, gdy spojrzymy przez mikroskop do kro-
pli wody, np. z jeziora? Fascynujący świat małych zwierzaków i roślin. Te stworzenia unoszą 
się swobodnie w toni wodnej i na naszych oczach polują, jedzą i uciekają przez zagrożeniami. 
Mogą wyglądać jak przybysze z obcej planety, ale w rzeczywistości mijamy je każdego dnia, 
np. w stojącej kałuży. Jaka jest ich rola w środowisku wodnym? Odpowiedzi na te pytania 
poznają uczestnicy właśnie tych zajęć. 

Impreza towarzysząca Toruńskiemu Festiwalowi Nauki i Sztuki: 
Nauczyciel w centrum…uwagi! 
20.04. (poniedziałek) 
Szkolenie dla nauczycieli
godz. 15.00-19.00 – bezpłatne zajęcia i spotkania dla nauczycieli
godz. 15.30-16.30 – pokaz Iana Russela dla nauczycieli połączony z dyskusją
godz. 17.00 do wyboru:
• warsztat IBL – 45 min. 
• laboratorium fizyczne – metoda projektu naukowego – 45 min. 
• laboratorium biologiczne – metoda projektu naukowego – 45 min. 
• ścieżka edukacyjna na wystawie „Gdzie wzrok nie sięga” – 70 min.
Od ok. godz. 18.00 – zwiedzanie wystaw CNMW
Na wydarzenie obowiązują zapisy pod adresem poczty elektronicznej: 
m.morgulec@centrumnowoczesnosci.org.pl.

Specjalna oferta „1+2” i „2+1” dla szkół podstawowych i gimnazjów 
22-23.04. (wtorek-środa)
Oferta na czas trwania egzaminów gimnazjalnych. 

Warsztaty:
Dla przedszkoli: Wesołe Miasteczko Prof. Młynka i Jego Przyjaciół, Czarodziejska szafa gra!, 
Odkrywamy Planetę, Eko Maluchy
Dla szkół: Magia CO2, Poczuj chemię, Czy pecHa można zmierzyć, Formuła 1, Serce na dłoni
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WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
KSIĄŻNICA KOPERNIKAŃSKA
ul. Słowackiego 8, www.ksiaznica.torun.pl

Spotkanie z Januszem L. Wiśniewskim, 24.04. (piątek), godz. 18.30
Miał być rybakiem dalekomorskim, ale w końcu wybrał informatykę i chemię (w obu tych dziedzinach może 
się pochwalić tytułami naukowymi). Poza tym jest pisarzem, autorem bestsellerowych powieści „S@motność 
w sieci”, „Los powtórzony”, a także zbiorów opowiadań. Jego książki zostały przetłumaczone na wiele języ-
ków, m.in. na chiński i wietnamski. Tylko w samej Rosji sprzedano ich ponad milion egzemplarzy. Mieszka 
i pracuje we Frankfurcie nad Menem. Wstęp wolny

Filia nr 2 Książnicy Kopernikańskiej, ul. Kościuszki 47

Wystawa prac nadesłanych przez dzieci z Chin, 1-30.04.
Prace ze zbiorów Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu nadesłanych na międzynaro-
dowe konkursy plastyczne: Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży oraz „Zawsze zielono, zawsze niebiesko”. 

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
ul. Szczytna 13

Tadeusz Konwicki – prozaik, scenarzysta, reżyser
13.04. (poniedziałek), godz. 10.00 Prelekcja – Tadeusz Kierel.

Dyskusyjny Klub Książki, 27.04. (poniedziałek), godz. 10.00 
Dyskusja nad książką Tomka Michniewicza „Samsara”. Spotkanie poprowadzi Magdalena Gogulska-Dębska.

II wystawa autorska, do 17.04.
Wystawa prezentuje dorobek artystyczny Piotra Mrozińskiego, Krzysztofa Chyzińskiego, Tomasza Lewandow-
skiego i Pauliny Poczyńskiej - uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy „Pracownia Rozwijania 
Twórczości Osób Niepełnosprawnych” Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej.

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

Wystawa Zakłady pracy Torunia w medalierstwie: 
kolekcja Tadeusza Wańskiego, 9.04. (czwartek), do 23.04.
Na ekspozycję składa się przeszło 100 medali toruńskich zakładów pracy (takich jak Apator, Elana, Mentor 
i in.). Wśród nich są medale: wyróżniające, pamiątkowe, rocznicowe i sportowe, pogrupowane w ośmiu dzia-
łach. Eksponaty wykonane są różnymi technikami, najczęściej wytworzone metodą wytrawiania w mosiądzu. 
Nie brak jednak medali odlewanych oraz bitych, w tym także w Mennicy Państwowej.

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

Z życia Szkoły, do 12.04.
Wystawa fotograficzna prezentująca uczniów Zespołu Szkół nr 26 podczas nauki, zabawy, rozwijania talen-
tów, pokonywania swoich słabości, nabywania nowych umiejętności, przeżywania radości, przygotowywa-
nia się do samodzielności i niezależności od innych. Zdjęcia są dowodem na to, że niepełnosprawne dzieci 
i młodzież, mają szansę na rozwój w każdym zakresie: ruchowym, poznawczym, emocjonalnym i społecznym.

Ks. Władysław Bukowiński (1905-1974), apostoł Karagandy. Listy do prof. 
Karola Górskiego, od 9.04.
Wystawa prezentuje postać bohaterskiego kapłana, Sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego, duszpa-
sterza Karagandy. Ks. Władysław Bukowiński, absolwent prawa i teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ka-
płan diecezji krakowskiej (1931-1936) i łuckiej (1936-1945), więzień radzieckich obozów pracy (1946-1954, 
1959-1961), w 1955 r. nie skorzystał z możliwości przyjazdu do Polski. Pozostał w Karagandzie, niosąc po-
sługę duszpasterską katolikom różnych narodowości: Polakom, Niemcom, Litwinom, Ukraińcom. Wystawa 
ukazuje jego sylwetkę w świetle listów do prof. Karola Górskiego, historyka toruńskiego uniwersytetu. Wy-
brane fragmenty listów są świadectwem jego niestrudzonej pracy duszpasterskiej i wielkiej ufności w Bożą 
Opatrzność.

TORUŃSKA AGENDA KULTURALNA
ul. Pod Krzywą Wieżą 1, tel. 56 621-03-33
www.tak.torun.pl

Festiwal Sztuki Faktu
24.04. (piątek)
• godz. 10.00–12.00 Film dokumentalny „Breath of Freedom” (premiera)
•  godz. 12.00–13.30 Przegląd reportaży konkursowych i spotkania z auto-

rami — blok 1
•  godz. 14.00–15.30 Przegląd reportaży konkursowych i spotkania z auto-

rami — blok 2
•  godz. 17.30–18.30 Prezentacja koprodukcji TVP–MDR, w tym „Co słychać 

sąsiedzie?” nominowanej do Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej 
2015 (prezesi Juliusz Braun i Karola Wille oraz autorzy programów Monika 
Sieradzka, Wolfgang Fandrich i Jerzy Kapuściński)

•  godz. 19.00–20.30 Uroczystość otwarcia III Festiwalu Sztuki Faktu:
70 lat po wojnie: pokaz dokumentu TVP (Portrety Wojenne TVP2), spotkanie 
z autorami
wręczenie nagród laureatom konkursu „Moja mała ojczyzna”
nagroda dla Eugeniusza Pacha — pierwszego prezentera TVP, autora pierw-
szych reportaży telewizyjnych (prowadzenie Edward Mikołajczyk)
wystąpienia Prezesa TVP, Prezesa MDR, Ambasadora Niemiec i Prezydenta 
Torunia
godz. 21.00–22.00 Spotkanie z Krzysztofem Ziemcem i pokaz filmu doku-
mentalnego „Warmiacy… bo jestem stąd”

25.04. (sobota)
•  godz. 10.00–11.00 „TVP-MDR Masterclass” — wspólne warsztaty redakcji 

polsko-niemieckiej TVP2-MDR (prowadzenie Wolfgang Fandrich, Ulrich Bro-
chhagen, Monika Sieradzka, Magdalena Gwóźdź)

•  godz. 11.00–14.00 Otwarte warsztaty reportażu organizowane przez Aka-
demię Telewizyjną TVP

•  godz. 11.00–12.30 70 lat po wojnie: „I stop time” – dokument szwedzki
•  godz. 12.30–14.00 70 lat po wojnie: „Niewysłane listy” – film rosyjski
•  godz. 14.00–16.00 „Toruńska Fala”: reportaże studentów, reportaż drogi 

„Workuta”, „Zigy Dust”, najlepsze reportaże nadesłane na konkurs „Moja 
mała ojczyzna” (prowadzenie Katarzyna Marcysiak z OTV Bydgoszcz)

•  godz. 16.30–19.00 Ukraina, Rosja 2015: najlepsze reportaże roku — Bar-
bara Włodarczyk, TV Biełsat, Tomasz Sekielski z TVP1, spotkania z autorami 
(prowadzenie Arleta Bojke)

•  godz. 19.00–20.00 Dokument MDR
•  godz. 20.30–23.00 Noc Reporterów: prezentacja dorobku programów repor-

terskich z TVP, TVN (program „Uwaga”: Edyta Krześniak, Jarosław Jabrzyk, 
Bertold Kittel, Tomasz Patora), Polsatu (programy „Interwencja”, „Państwo 
w państwie”: Małgorzata Cecherz, Michał Bebło) oraz reportażystów piszą-
cych: Grzegorz Szymanik i Włodzimierz Kalicki z „Gazety Wyborczej”, Piotr 
Pytlakowski z „Polityki”, Piotr Gursztyn (prowadzenie Jacek Snopkiewicz, 
Monika Sieradzka)

26.04. (niedziela)
•  godz. 12.00–16.00 70 lat po wojnie: Manipulacja prawdą w dokumencie — 

panel i pokazy filmów (prowadzenie Stanisław Krzemiński):
•  godz. 12.00–13.30 Film dokumentalny o Leni Riefenstahl, film dokumental-

ny „Hiding the horrors” CBC (wprowadzenie Susan Teskey z CBC, Kanada)
•  godz. 14.00–16.00 „Ciemności skryją ziemię”
•  godz. 17.00 70 lat po wojnie: otwarte spotkanie z aktorami „Czasu Hono-

ru” oraz dyrektorem TVP 2 Jerzym Kapuścińskim i producentem Michałem 
Kwiecińskim

•  godz. 19.00 Gala zamknięcia III Festiwalu Sztuki Faktu (prowadzenie Joanna 
Racewicz i Michał Olszański)

 „Toruńskie powroty” — reportaże z archiwum
nagroda Prezesa TVP dla mistrza reportażu (Barbara Włodarczyk, autorka cy-
klu reportaży o Rosji „Szerokie tory” TVP)
nagrody festiwalu za reportaże konkursowe
recital Mariana Opani
Miejsce: Baj Pomorski
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CINEMA CITY
Czerwona Droga 1-6, tel. 56 664-64-64
Toruń Plaza, ul. Broniewskiego 90
www.cinema-city.pl

Szybcy i wściekli 7, premiera: 10.04.
akcja, Japonia/USA 2015, reżyseria: James Wan, występują: Vin Diesel, Paul Walker
Za każdym razem twórcy filmu starają się przebić efekty poprzedniej części, tak będzie i tym razem 
- zwłaszcza że motywem przewodnim filmu będzie zemsta. Deckard Shaw planuje pomścić śmierć 
brata – Owena. W filmie po raz ostatni zobaczymy Paula Walkera.

Dom, premiera: 10.04.
animacja, komedia, przygodowy USA 2014, reżyseria: Tim Johnson
Ekscentryczny przybysz z kosmosu, który doprowadza wszystkich do szału swym wiecznym opty-
mizmem, musi uciekać przed ścigającymi go przedstawicielami swej własnej rasy i ukrywa się na 
Ziemi. Tu zaprzyjaźnia się z wyjątkowo upartą kilkunastoletnią dziewczyną.

Ze wszystkich sił, premiera: 10.04.
dramat obyczajowy, Belgia/Francja 2013
reżyseria: Nils Tavernier, występują: Alexandra Lamy, Jacques Gamblin, Fabien Heraud
Poczucie humoru i urok osobisty cechują 17-letniego Juliena, z powodu porażenia mózgowego 
przykutego do wózka inwalidzkiego. Aby na nowo zbudować relację z ojcem, chłopak namawia go 
na wspólny udział w triatlonie Ironman w Nicei.

The Duff, premiera: 17.04.
komedia, USA 2015, reżyseria: Ari Sandel, występują: Mae Whitman, Rombie Amell, Bella Thorne
Bianka jest pewną siebie licealną luzarą, dopóki nie dowiaduje się, że jest też… the DUFF (Desi-
gnated Ugly Fat Friend), czyli #tąbrzydkąigrubą. Jej „przyjaciółki” potrzebują kogoś takiego, żeby 
na jego tle wypadać lepiej, a ci, którzy chcą do nich dotrzeć – żeby mieć punkt zaczepienia. Rzecz 
w tym, że ona wcale nie ma na to ochoty.

Nocny pościg, premiera: 17.04.
dramat, kryminał, akcja, USA 2015
reżyseria: Jaume Collet-Serra, występują: Liam Neeson, Joel Kinnaman, Ed Harris
55-letniego gangstera, starego przyjaciela bossa mafii Shawna Maguire’a, prześladują nie tylko 
grzechy przeszłości, lecz także zawzięty detektyw, który przez ostatnie 30 lat nieustannie dep-
cze mu po piętach. Wydaje się, że tylko whisky może ukoić jego nerwy. Gdy jednak jego dawno 
niewidziany syn Mike staje się celem, Jimmy musi dokonać wyboru pomiędzy swoją przestępczą 
rodziną, a synem, którego porzucił wiele lat temu.

System, premiera: 24.04.
dramat, thriller, USA 2015
reżyseria: Daniel Espinosa, występują: Tom Hardy, Gary Oldman, Noomi Rapace
Związek Radziecki, czas rządów Stalina. Oficer służb bezpieczeństwa Leonid Demidow już wcze-
śniej miał na pieńku z przełożonymi. Teraz zajął się sprawą serii zagadkowych morderstw dzieci. 
Problem w tym, że w państwie sowieckim takie rzeczy oficjalnie po prostu nie istnieją.

KINO CENTRUM
Centrum Sztuki Współczesnej, Wały gen. Sikorskiego 13
tel. 56 610-97-18, www.csw.torun.pl/kino-centrum

Kinodanie
• 7.04. (wtorek), godz. 20.30 Cuda, reż. Alice Rohrwacher, Włochy, Szwajcaria, Niemcy 2014
Zwycięzca Grand Prix na festiwalu w Cannes. „Cuda” Alice Rohrwacher opowiadają prawdziwą histo-
rię jej dorastania w ekscentrycznej rodzinie, mieszkającej w wielkim, starym domu w Toskanii. Kiedy 
lato dobiegnie końca nic już nie będzie takie samo w życiu Gelsominy i jej trzech młodszych sióstr. 
• 14.04. (wtorek), godz. 20.30 Druga szansa reż. Susanne Bier, Dania 2014
Mroczny thriller policyjny.
• 21.04. (wtorek), godz. 20.30 Samba, reż. Olivier Nakache, Eric Toledano, Francja 2015
Samba (Sy) i Alice (Gainsbourg) pochodzą z dwóch różnych światów. On pracuje na zmywaku w pa-
ryskim hotelu, ona jest woluntariuszką, która po latach pracy w korporacji postanowiła przewarto-
ściować swoje życie i pomagać ludziom.
• 28.04. (wtorek), godz. 20.30 Onirica. Psie pole reż. Lech Majewski, Polska 2013
Filmowy poemat, który łączy w sobie dwie rodzaje sztuki: malarstwo oraz poezję. 

KINA
Kino dla seniora: 
Optymistki, reż. Gunhild Westhagen Magnor, Norwegia 2013, 29.04. (środa), godz. 12.00
Poruszający, humorystyczny i wciągający film dokumentalny opowiadający historię niezwykłej 
drużyny pochodzącej z miasteczka Hamar, w skład której wchodzą panie pomiędzy 66 a 98 
rokiem życia. Pomimo cotygodniowych treningów odbywających się od 40 lat, drużyna nie roze-
grała żadnego spotkania już od 30 lat. Teraz jednak decydują się, chcą w końcu z kimś zagrać. 

W starym kinie:
Tramwaj zwany pożądaniem, reż. Elia Kazan, USA 1951, 17.04. (piątek), godz. 18.00
W Nowym Orleanie tramwaje nie mają zwyczajnych numerów, ale własne nazwy - tak jak tytuło-
wy „Pożądanie”, którego trasa prowadzi obok mieszkania Stelli i Stanleya Kowalskich.

Premiery
Sąsiady, reż. Grzegorz Królikiewicz, Polska 2014
Opowieść o ludziach, którzy żyją obok nas, ale na co dzień ich nie dostrzegamy, wstydliwie 
spychając poza margines naszego świata, kształtowanego przez media. 
Rozdzieleni, reż. Michel Hazanavicius, Francja/ Gruzja 2014
Nowe dzieło autora głośnego i obsypanego Oscarami „Artysty”. W rolach głównych Bérénice 
oraz Annette Bening
Heavy mental, reż. Sebastian Buttny, Polska 2013
Mariusz, 30-letni aktor, nie może grać, bo zapomina roli, gdy tylko staje na scenie. Chodzi do 
psychoterapeuty i jako część terapii przygotowuje monodram. Poszukuje swojego Zen w staro-
dawnej sztuce japońskiego łucznictwa i ćwiczeniach oddechowych, ale wszystkie drogi prowa-
dzą donikąd. Sytuacja zmienia się, gdy umiera jego dziadek i otrzymuje propozycję od Piotra, 
tajemniczego pracownika opieki społecznej, fana heavy metalu. Piotr odda mu mieszkanie po 
dziadku w zamian za pomoc w zdobyciu dziewczyny, której sam „nie ma odwagi” poderwać. 
Biały cień, reż. Noaz Deshe, Niemcy/ Włochy/ Tanzania 2013
W Afryce Wschodniej albinosi traktowani są jak lukratywny towar. Szamani płacą fortunę za 
części ciała i narządy dotkniętych bielactwem osób, wierzą bowiem, że sporządzone z nich 
amulety przynoszą szczęście i dobrobyt. Alias jest młodym albinosem żyjącym w tanzańskiej 
wiosce. Po tym, jak zostaje świadkiem morderstwa swojego ojca, również albinosa, matka wy-
syła go do miasta, by tam poszukał schronienia.
Klub dla wybrańców, reż. Lone Scherfig, Wielka Brytania 2014 
Adaptacja sztuki „Posh” autorstwa Laury Wade. W obsadzie gwiazdy brytyjskiego kina Sam 
Claflin, Max Irons oraz Douglas Booth.

KINO NIEBIESKI KOCYK
Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”
ul. Gagarina 37a, tel. 56 611-22-66
www.odnowa.umk.pl

Boyhood, reż. Richard Linklater, USA 2014
20.04. (poniedziałek), godz. 19.00 
Realizowany między 2002 a 2013 rokiem „Boyhood” to przełomowe wydarzenie filmowe opo-
wiadające o 12 latach z życia pewnej rodziny. W centrum wydarzeń znajduje się Mason, który 
zostaje zabrany w transcendentną podróż przez lata dzieciństwa aż do dorosłości.

Sils Maria, reż. Olivier Assayas, Francja/ Niemcy/ Szwajcaria/ USA 2015
21.04. (wtorek), godz. 19.00 
Wybitna aktorka u szczytu sławy. Pewna siebie, a jednocześnie delikatna. Czuła i wymagająca. 
Zawsze w ruchu, w drodze z jednego planu filmowego na kolejny. Kilka dni, które nieoczekiwa-
nie spędzi w Alpach w towarzystwie swojej młodej asystentki, a zarazem jedynej przyjaciółki 
i powiernicy, pozwoli jej na nowo zrozumieć siebie.

Body/ Ciało, reż. Małgorzata Szumowska, Polska 2015
27.04. (poniedziałek), godz. 19.00 
Cyniczny prokurator i jego cierpiąca na anoreksję córka próbują, każde na swój sposób, od-
naleźć się po tragicznej śmierci najbliższej osoby. Gdy pewnego dnia terapeutka dziewczyny 
- Anna oznajmi im, że zmarła skontaktowała się z nią z zaświatów i ma dla nich wiadomość, 
będą zmuszeni zweryfikować swoje poglądy na życie i na śmierć.

Snajper, reż. Clint Eastwood, USA 2015
28.04. (wtorek), godz. 19.00 
Jako wysłany do Iraku członek elitarnej jednostki Navy SEALs Chris Kyle (Bradley Cooper) ma 
tylko jedną misję - chronić swoich towarzyszy broni. Swoją precyzją ratuje niezliczoną ilość żoł-
nierzy na polu bitwy. W miarę jak opowieści o jego czynach rozpowszechniają się, zyskuje sobie 
miano „legendy”. Reputacja Kyle’a rośnie także za liniami wroga. Powstańcy uznają snajpera za 
ważny cel i wyznaczają nagrodę za jego głowę. 

Bilety: 10 zł studenci, 12 zł pozostałe osoby



TOWARZYSTWO BACHOWSKIE
www.js-bach.pl

V Festiwal Cichej Muzyki: Obsesja i inne stany
19.04. (niedziela), godz. 17.00
1 grudnia 2013 r. Towarzystwo Bachowskie przyznało nagrodę Sandrze Haniszewskiej za najlepsze 
wykonanie muzyki Jana Sebastiana Bacha na III Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym – To-
ruń 2013. Jest nią koncert, którym artystka zainauguruje V Festiwal Cichej Muzyki Towarzystwa Ba-
chowskiego. Sandra Haniszewska - skrzypaczka, absolwentka Poznańskiej Szkoły Talentów w kla-
sie skrzypiec Jadwigi Kaliszewskiej. Studiowała w Conservatorium Maastricht w Holandii w klasie 
Borisa Belkina. Obecnie studiuje w Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie Jadwigi Kaliszewskiej 
i Jakuba Haufy. Brała udział w kursach muzycznych, gdzie doskonaliła swoją grę pod okiem: Borisa 
Belkina, Petru Munteanu, Hansa Wilhelma Kaufmanna, Phillippe Villa, Paula Pattersona. Jest lau-
reatką wielu konkursów skrzypcowych i kameralnych. Prowadzi ożywioną działalność koncertową.
Repertuar: Bach, Biber, Haendel/Halvorsen, Ysaye, Romberg.
Wykonawcy: Sandra Haniszewska - skrzypce, Krzysztof Kubasik - wiolonczela
Słowo: Jakub Burzyński
Miejsce: Ratusz Staromiejski. Wstęp wolny

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

Beka f. - Brzydkie Krótkie Filmy
9.04. (czwartek), godz. 19.00
23.04. (czwartek), godz. 19.00
Pokaz krótkich filmów (fabuła, dokument) studentów wydziału Radia, Telewizji i Filmu Uniwersy-
tetu w Ankarze. Bonus: wywiad z jednym z twórców, który opowie o fenomenie wszędobylskiej, 
modernistycznej estetyki Nuri Bilge Ceylana.

Koncerty, 10.04 (piątek)
• godz. 20.00 - Kurt Liedwart/ Ilia Belorukov
• godz. 21.30 - Kolega Doriana - czyli czeski neobarok
Matylda Gerber - saksofony Maurycy Wilczkiewicz - gitara Mateusz Ziółkowski - kontrabas, gitara 
basowa Jan Krukowski - perkusja, elektronika
• godz. 22.30 - Bachorze
Maciej Maciągowski - syntezator modularny, Michał Jerzy Biel - saksofon barytonowy, Paweł Do-
skocz - gitara elektryczna + after party: DJ 2 Lewe Ręce (dj set), Polly Týkk (dj set) 

Raptopoezja vol.5, 11.04. (sobota), godz. 20.00
Kolejny wieczór recytacji tekstów polskich raperów. Serdecznie zapraszamy do zaprezentowania 
Waszych ulubionych tekstów - piszcie na raptopoezja@gmail.com. Godz. 22.00 - koncert Miraho

Zabrocki „1+1=0”, 18.04. (sobota), godz. 21.00
Paweł Cieślak, Piotr Gwadera, Sebastian Pikula, Marcin Zabrocki

Tydzień Weganizmu 
19.04. (niedziela)
• godz. 17.00 Etyczne wybory – wykład i prezentacja Anny Pietrzak, autorki bloga promującego 
kosmetyki nie testowane na zwierzętach
25.04. (sobota)
• godz. 17.00 Wykład z prezentacją „Mongolia oczami weganina”. Prowadzenie: Defu - weganin, 
aktywista, zaangażowany muzyk, przewodnik wycieczek po Mongolii. Podczas całego wydarzenia 
czynny do wyczerpania Wege Burger Bar!
• godz. 20.00 Koncert: Defu + Charlie Lagore - PunkRap
• godz. 21.30 Koncert Syny
26.04. (niedziela)
• godz. 15.00 dżem session - piknik na patio! - smażenie naleśników i grill wegański. Człowiek 
Warzywo poprowadzi zabawy cyrkowe dla dzieci.

Koncert: Maćkowiak, Pleszyński, Mazzoll 
24.04. (piątek), godz. 21.00 

TARGI TORUŃSKIE, www.targitoruńskie.pl

Jarmark Wielkanocny, do 4.04.
Miejsce: Rynek Staromiejski 

UMK, UMT, TNT
www.festiwal.torun.pl

14. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, 17-21.04. (piątek-wtorek)
Celem Festiwalu jest popularyzacja nauki, a także sztuki wśród mieszkańców Torunia i regio-
nu. Aktywny udział w imprezie biorą nie tylko pracownicy toruńskich uczelni, ale także lokal-
nych przedsiębiorstw oraz instytucji, którzy prezentują stosowane w swojej pracy osiągnięcia 
naukowe lub działania związane ze sztuką. W ciągu czterech dni prezentowane są osiągnięcia 
kilkudziesięciu dziedzin nauki, a także sztuki. Od kuchni poznać mogą miejsca na co dzień nie-
dostępne - naukowe laboratoria i warsztaty pracy uczonych i artystów, a także przedstawicieli 
różnych firm oraz instytucji. W programie ok 150 imprez - spotkań, prezentacji, wykładów, dys-
kusji, wycieczek, wystaw, warsztatów i konkursów. 
Na imprezy wstęp bezpłatny, na większość obowiązują zapisy i wejściówki. Szczegóły na stronie 
internetowej 

URZĄD MIASTA TORUNIA

Barbara Wachowicz „Reduta Żeromskiego”
16.04. (czwartek), godz. 17.00, do 30.04.
Wystawa ukazuje życie, twórczość, pejzaże autora „Syzyfowych Prac”. Na ekspozycji znajdą się 
zdjęcia i portrety Stefana Żeromskiego, od ucznia kieleckiego gimnazjum po kres życia. Prezen-
towane będą zdjęcia ludzi mu bliskich, rodziny, przyjaciół – pierwowzorów postaci i bohaterów 
młodości takich jak: Kościuszko, Mickiewicz, Chopin, Sienkiewicz, Prus. Znajdą się także pejzaże 
utrwalone w twórczości Żeromskiego, od „najściślejszej Ojczyzny” w Górach Świętokrzyskich, po 
wybrzeże morskie, a także pejzaże i znaki pamięci z Włoch i Szwajcarii. Pokazane będą unika-
towe wydania, rękopisy, ilustracje do utworów. Komentarzem do ikonografii są cytaty z listów, 
Dzienników, utworów pisarza. Wystawę wzbogacają bezcenne edycje ze zbiorów Muzeum Lite-
ratury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, którego wystawa jest własnością. Wystawę otworzy 
widowisko słowno-muzyczne o Stefanie Żeromskim przygotowane przez Barbarę Wachowicz 
z udziałem młodzieży z toruńskich szkół i harcerzy. Miejsce: Muzeum Etnograficzne
Godziny otwarcia: wtorek, czwartek: godz. 9.00–17.00, środa, piątek: godz. 9.00-16.00, sobota-
-niedziela: godz. 10.00-18.00

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM SPOTKAŃ MŁODZIEŻY
ul. łokietka 3, tel. 530-854-952, www.mcsm.torun.pl

Wystawa pokonkursowa Piątego Konkursu Wyrobów Dekoracyjnych 
„Ale jaja”, do 12.04.
Konkurs organizowany był przez Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy Nr 26 im. ks. prof. 
Józefa Tischnera.

POMORSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE

Koncert Pamięci Jacka Kaczmarskiego Ilu na w ciszy
10.04. (piątek), godz. 19.00
Wykonawcy: Mariusz Lubomski, Muzycy Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, Chór Młodzieżowy 
„Semper Iuvenes” ZSM w Toruniu, Kwartet Jazzowy Dariusza Zaleśnego. Kierownictwo muzyczne: 
Magdalena Cynk
W koncercie wezmą udział toruńscy artyści z Mariuszem Lubomskim na czele, który wygłosi rów-
nież swoje refleksje o poecie. Koncert ma przede wszystkim przedstawić Kaczmarskiego jako ge-
nialnego poetę. Na koncercie zabrzmią pieśni znane, takie jak „Mury”, jednak w zupełnie nowej 
aranżacji na chór i zespół instrumentalny. Będzie można usłyszeć też kompozycje rzadziej wyko-
nywane: „Kanapka z człowiekiem” czy „Zesłanie studentów”. Będą również trzy pieśni autorstwa 
Magdaleny Cynk. Piosenki Kaczmarskiego otrzymają nową szatę brzmieniową, do wszystkich 
napisane zostały specjalne instrumentacje. W zamierzeniu ma być to koncert o charakterze ka-
meralnym, ciepłym, bez patosu i zadęcia. Miejsce: Dwór Artusa

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

Klub prowadzi działalność kulturalno-oświatową głównie dla mieszkańców osiedli Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Kopernik”.

Chiny, 9.04. (czwartek), godz. 16.00
Slajdy i relacja z podróży znanego podróżnika, geografa i fotografa Zdzisława Preisnera.

Bursztynowym traktem – Ryga i Tallin, 16.04. (czwartek), godz. 16.00
Slajdy i wrażenia z podróży toruńskiego podróżnika inż. Mieczysława Skrzypka.

Trwają zapisy na wycieczkę do Włocławka (14.05.). W programie zwiedzanie katedry oraz miejsca 
stracenia ks. J. Popiełuszki. Zapisy telefoniczne.

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. 10.00-17.00
Dla odbiorców indywidualnych pokazy odbywają się, gdy zbierze się grupa min. 5-osobowa. Mak-
symalna wielkość grupy to 50 osób. 

Bilety: Dzieci i młodzież ucząca się 8,50 zł, osoby dorosłe: 9,50 zł, młodzież niepełnosprawna 
5,50 zł, dorośli niepełnosprawni 8,50 zł. 

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 bę-
dzie to ich pierwsze spotkanie. Zgłoszenia poprzez stronę www.cotango.pl lub na e-mail: kursy@
cotango.pl. 
czwartki, godz. 19.00-21.00, Dom Muz, ul. Okólna 169

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH ELEKTRYCZNYCH  
I ELEKTRONICZNYCH, ul. Św. Józefa

15. Festiwal Talentów Technicznych microElektra, 16.04. (czwartek)
W okresie wiosennym, nieprzerwanie od 2000 roku, spotyka się najbardziej kreatywna młodzież 
szkoły. Festiwal nie jest przeznaczony tylko dla uczniów ZSMEiE, ale również dla gimnazjalistów 
i pasjonatów techniki. Przedsięwzięcie jest także połączone z Drzwiami Otwartymi szkoły. Pod-
czas festiwalu prezentowane są przeróżne prace zaprojektowane i wykonane przez uczniów. Prze-
krój zagadnień, których dotyczą, jest bardzo szeroki. Począwszy od elektroniki, czy informatyki, 
aż po mechanikę, a nawet ekologię. Wiele prac łączy w sobie kilka dziedzin. Co roku pojawia się 
wiele nowych, niesamowitych, kreatywnych i szalonych prac uczniowskich. 

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

Wiosenna sesja zdjęciowa kolekcji ubrań - Mabu Kreacje
11.04. (sobota), godz. 11.00-14.00
Jarmark produktów lokalnych - zdrowej żywności i rękodzieła
19.04. (niedziela), godz. 11.00-15.00
Wystawa średniowiecznych machin oblężniczych

do 31.12. w godz. 10.00-18.00
Na terenie dziedzińca zamkowego zostaną wyeksponowane machiny, jakie wykorzystywano 
w średniowieczu podczas zdobywania zamków i innych fortyfikacji. Naturalnych rozmiarów tre-
busz, taran, wineja, einarm i inne będą stanowić interaktywną formę zabawy, nauki dla dzieci 
oraz atrakcję dla turystów.

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

Wielkanocne zwiedzanie Fortu z przewodnikiem:
3-4.04. (piątek- sobota), godz. 21.00
5.04. (niedziela), godz. 12.00 - Zwiedzanie dla rodzin z dziećmi w formie podchodów
5.04. (niedziela), godz. 21.00
6.04 (poniedziałek), godz. 12.00 - Zwiedzanie dla rodzin z dziećmi w formie podchodów
Bilet: 8 zł/os. Rezerwacje pod nr tel. 56 655-82-36 lub mailem biuro@fort.torun.pl

Odkrywanie tajemnic Fortu IV, każdy piątek i sobota, godz. 20.00
Przewodnicy w mundurach będą oprowadzali po kazamatach Fortu IV. Oprócz dawnych koszar 
zwiedzimy także prochownie, dowiemy się, po co w Forcie było „zwierciadło akustyczne” i za-
kręcimy 200kg kopułą. Bilety 8zł. Warto zabrać z sobą latarki lub zakupić na miejscu pochodnie 
(5zł/szt.)
Zwiedzanie indywidualne: 5zł dzieci (4 zł grupa powyżej 15 osób) , 8 zł dorośli (7 zł grupa powyżej 
15 osób)
Codziennie w godz. 9.00-16.00 (październik-marzec), godz. 9.00-20.00 (kwiecień-wrzesień)
Codziennie w godz. ustalonych wcześniejszą rezerwacją:
Przewodnik po Forcie IV: grupa do 10 osób: 35zł, grupa 10-45 osób: 60 zł
Zwiedzanie Fortu nocą z pochodniami (z przewodnikiem): 60 zł od grupy
Zwiedzanie Fortyfikacji Pierścienia Zewnętrznego z przewodnikiem: 2-3 godz., transport własny, 
150 zł od grupy

Oferta edukacyjna:
Interaktywne lekcje historii połączone ze zwiedzaniem Fortu IV (ok. 1,5 h): 5 zł od ucznia
Tematy do wyboru: „Dzieje Torunia pod zaborami” (gimnazjum, szkoła podstawowa), „Wpływ for-
tyfikacji na życie miasta” (liceum), „Toruń, miasto Twierdza” (gimnazjum), „Toruń, jako Twierdza 
pierścieniowa” (gimnazjum), „Żywa historia, czyli jak zdobyć twierdzę” (szkoła podstawowa), 
„Lekcja o nietoperzach” - w programie: prezentacja multimedialna i część interaktywna na temat 
życia nietoperzy. Omówienie ochrony nietoperzy - obszary Natura 2000.

COPERNICANA BIURO TURYSTYCZNE
ul. Żeglarska 31/1, tel. 56 622-30-02
www.copernicana.pl

Przewodnictwo fabularyzowane w strojach historycznych w Toruniu. 
Licencjonowani przewodnicy ubrani w stroje Kopernika, Krzyżaka, mieszczan, kata, mnicha przy-
bliżają atrakcje Torunia podczas wycieczek dzieciom:
- Krzyżacki Patrol
- Toruń Szlakiem Legend (dzieci w przebraniach rycerzy i dam dworu)
- Katowskie opowieści (dzieci przebrane w kaptury kata)
oraz dorosłym:
- Toruń Frywolny i Wszeteczny – zwiedzanie na wesoło
- Gry miejskie - zagadki z dreszczykiem
Dla wszystkich głodnych wiedzy – Toruński niezbędnik.

Szkoła w terenie - Doświadczalne lekcje historii, przyrody lub architektury 
każda środa, godz. 11.00-13.00 (lub inne godziny do uzgodnienia)
Zajęcia dostosowane do podstawy programowej. Zajęcia przeznaczone dla szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i licealnych. Lekcje będą wcześniej uzgadniane i przygotowywane indywidualnie 
dla grupy.
Koszt lekcji: 250 zł (grupa do 30 osób)



1.04. (środa)
  godz. 9.30  A.K. Chudek „Królik” (etiuda) – premiera,  Teatr Baj Pomorski
  godz. 19.00  Rzeźby Katarzyny Adaszewskiej - Child on bard, do 14.04.,  Od Nowa
   Wystawa prac dzieci z Chin,  Książnica Kopernikańska, do30.04., Filia nr 2,  
ul. Kościuszki 47
   Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji „O!PLA”, także 8, 15, 22, 29.04.,  Klub Dwa 
Światy

2.04. (czwartek)
  godz. 18.00  Fotograficzne Pogaduchy,  Kawiarnia Wejściówka 
   Wildlife Photographer of the Year 2014, do 25.04., Centrum Nowoczesności  
„Młyn Wiedzy”

3.04. (piątek)
  godz. 21.00  Wielkanocne zwiedzanie Fortu z przewodnikiem, do 6.04,  Fort IV

4.04. (sobota)
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne

8.04. (środa)
  godz. 18.00  Krzysztof Jurecki - Kryzys fotografii artystycznej i perspektywy jego prze-
zwyciężenia,  Galeria Wozownia
  godz. 18.30  Portrety Indii – fotografie Andrzeja Purzyckiego, do 12.05.,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Indie - kolory, smaki zapachy - Elżbieta Wiśniewska-Franckiewicz,   
Hanza Cafe
  godz. 20.00  Wieczór Podróżnika,  Od Nowa

9.04. (czwartek)
  godz. 16.00  Chiny,  Klub Seniora „Zacisze”
  godz. 16.30  Bezpłatne oprowadzanie po wystawie „Działaj albo giń”,  CSW
  godz. 17.00  Malarstwo – Krzysztof Pituła, do 29.05.,  Galeria Humanisticum
  godz. 18.00  Seryjni poeci: Szczepan Kopyt „Kir”,  CSW
  godz. 18.30  Czwartek z filozofią: Filozoficzne aspekty samotności,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Beka f. - Brzydkie Krótkie Filmy, także 23.04.,  Kulturhauz
  godz. 20.00  Trzy Maszty - Koncert urodzinowy,  Od Nowa
   Zakłady pracy Torunia w medalierstwie: kolekcja Tadeusza Wańskiego, do 23.04.,   
Biblioteka Pedagogiczna
   Ks. Władysław Bukowiński (1905-1974), apostoł Karagandy. Listy do prof. Karola Gór-
skiego - wystawa,  Biblioteka Uniwersytecka
   Wystawa prac uczniów rumuńskich szkół plastycznych, do 6.05.,  Galeria i Ośrodek 
Plastycznej Twórczości Dziecka, ul. Kościuszki 
   Grzegorz Hyży,  Lizard King Toruń
   Eliminacje Rock Nocą - Shivers & Shakers + Moove,  Klub Dwa Światy 

10.04. (piątek)
  godz. 11.00  Jubileusz Centrum Informacji Młodzieży, także 17,23 i 29.04.,  MDK 
  godz. 16.00-20.00  Warsztaty gry na skrzypcach,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 17.00  Marian Konarski. Szczepowy Rogatego Serca, do 24.05.,   
Ratusz Staromiejski

  godz. 19.00  Ilu nas w ciszy – koncert pamięci Jacka Kaczmarskiego,  Dwór Artusa 
  godz. 19.00  (Nie) dotykaj! Haptyczne aspekty sztuki polskiej po 1945 roku, do 17.05., 
 CSW

  godz. 20.00  Koncerty,  Kulturhauz

  godz. 20.00  Od Nowa na Obcasach: Dziewczyny akustycznie,  Od Nowa
  godz. 21.00-6.00  Nowa Scena Muzyczna,  MDK

11.04. (sobota)
  godz. 11.00-14.00  Wiosenna sesja zdjęciowa kolekcji ubrań - Mabu Kre-
acje,  Zamek Krzyżacki 
  godz. 12.00  Filozofowanie z dziećmi:  Prawda
  godz. 20.00  Raptopoezja vol.5,  Kulturhauz
  godz. 20.00  Koncert jubileuszowy Piotra Banacha,  Od Nowa
   The Prodigy Night,  Klub Dwa Światy

12.04. (niedziela)
  godz. 10.00-18.00  Rodzinne Planszowanie,  Dom Muz, ul. Poznańska 52
  godz. 17.00  Melodie Świata,  Dwór Artusa
  godz. 18.00  Gala regionalna konkursu „Discover Europe”,  Od Nowa
  godz. 18.00  Po kolana w niebie,  Muzeum Etnograficzne 
  godz. 19.30  Bądźcie zdrowi – spektakl kabaretowy,  Hotel Bulwar

13.04. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Tadeusz Konwicki – prozaik, scenarzysta, reżyser,  Ośrodek 
Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych

  godz. 16.00  Inauguracja sezonu letniego w Klubie Seniora,  Dom Muz, 
ul. Okólna 169

  godz. 18.00  Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie, do 15.04.,  Od Nowa
  godz. 19.00  Jennifer Batten Band,  HRP Pamela 
  godz. 19.00  Poczytajmy Wiersze,  Kawiarnia Wejściówka 
  godz. 19.30  Ten – koncert Kroke,  Dwór Artusa

14.04. (wtorek)
  godz. 14.00  Finał Ogólnopolskiego Konkursu Nastolatków „ 8 Wspania-
łych”,  MDK
   ImproSkład: Tremiszewski, Jachimek, Ruciński,  Lizard King Toruń

15.04. (środa)
  godz. 17.30  Krótka historia fotografii,  WOAK
  godz. 18.30  Świat i okolice,  Dwór Artusa 

16.04. (czwartek)
  godz. 10.00-14.00  Przegląd teatrów szkolnych, do 18.04.,  MDK 
  godz. 12.00  Wystawa malarstwa prof. Stanisława Baja, 9.05.,  Galeria 
Forum, Od Nowa
  godz. 16.00  Bursztynowym traktem – Ryga i Tallin,  Klub Seniora  
„Zacisze”

  godz. 17.00  Barbara Wachowicz „Reduta Żeromskiego”, do 30.04.,  
Muzeum Etnograficzne 
  godz. 18.00  Adam Adamski - Horologium, do 30.04.,  Dom Muz
  godz. 18.30  Alicja Wieczorek – Dziennik,do 31.04.,  Dom Muz,  
ul. Poznańska 52
  godz. 20.00  Koncertowa Fala: Blackberry Hill,  Od Nowa
   15. Festiwal Talentów Technicznych microElektra,  Zespół Szkół Mecha-
nicznych Elektrycznych i Elektronicznych

17.04. (piątek)
  godz. 18.00  Dylematy tożsamości – Identitatsdilemmata: georgia Kra-
wiec - Dychotomia gniazd, Ute Lindner - Jestem jeszcze w swoim domu, 
do 10.05. Dorota Chilińska - Projekt życie, Izabela Łęska - Spacery  

DZIEŃ PO DNIU 4KWIECIEŃ 2015
subiektywne, LOVE - Liliana Piskorska, Sandra Wilczyńska, Magdalena Able-
wicz, do 3.05.,  Galeria Wozownia
  godz. 18.30  Film fabularny-niespodzianka z Bollywood,  Dom Muz, ul. Podmur-
na 1/3
  godz. 19.00  Wielcy kompozytorzy rosyjscy: Rachmaninow, Czajkowski,  Dwór 
Artusa

  godz. 19.00  Maciej Maleńczuk i Psychodancing,  Aula UMK
   14. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, do 21.04.,  różne miejsca

18.04. (sobota)
  godz. 12.00  Dzień Wolnej Sztuki,  CSW, Galeria Wozownia
  godz. 16.00, 17.00  Czas Dla Nas - cykl koncertów rodzinnych,  Dwór Artusa 
  godz. 18.00-22.00  I Toruńska Noc w Muzeum: Kierunek: Azja. Szlakiem wypraw 
i odkryć,  Muzeum Podróżników, Kamienica pod Gwiazdą, Dom Eskenów
  godz. 19.00  Natalia Wiśniewska - Twarda spacja, do 31.05.,  Galeria Miłość
  godz. 19.00  Etniczny Zawrót Głowy,  Od Nowa
  godz. 19.00  Swing Night,  Impresaryjny Teatr Muzyczny
  godz. 21.00  Zabrocki „1+1=0”,  Kulturhauz 

19.04. (niedziela)
  godz. 11.00-15.00  Jarmark produktów lokalnych - zdrowej żywności i rękodzie-
ła,  Zamek Krzyżacki
  godz. 16.00, 19.00  Kabaret Smile,  Od Nowa
  godz. 17.00  X Gala „Złote Miotły” Korporacji Tanecznej „Baby Jagi” z MDK,  Aula 
UMK

  godz. 17.00  V Festiwal Cichej Muzyki: Obsesja i inne stany,  Ratusz Staromiejski
  godz. 17.00  Tydzień Weganizmu, także 25 i 26.04.,  Kulturhauz
   Koncert: Karolina Czarnecka,  Klub Dwa Światy

20.04. (poniedziałek)
  godz. 17.00  Architektura W Wozowni: Maciej Miłobędzki,  Galeria Wozownia
  godz. 18.30  7. edycja Toruńskiego Tygodnia Weganizmu, także 24.04. godz. 
17.00,  Dom Muz, ul. Podmurna 1/3
  godz. 19.00  Sebastian Riedel & Michał Kielak oraz Mike Greene Trio,   
HRP Pamela 

  godz. 20.00  Slam Poetycki,  Od Nowa

21.04. (wtorek)
  godz. 16.30  Oprowadzanie po Dworze Artusa,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Spotkanie z Kazimierą Szczuką,  CSW

22.04. (środa)
  godz. 19.00  Jazzowa Akademia Kultury: Koncert muzyki Jimmiego Hendrixa, 
 Dom Muz, ul. Podmurna 1/3

  godz. 19.00  W głąb Jukatanu - Marcin Dąbrowski,  Hanza Cafe
  godz. 20.00  Jazz Club: Wojtek Mazolewski Quintet,  Od Nowa 

23.04. (czwartek)
  godz. 18.00  Marek A. Hoffmann – Niedokończone, do 20.05.,  Galeria Omega
  godz. 20.00  ArtClub,  Od Nowa

24.04. (piątek)
  godz. 10.00 F estiwal Sztuki Faktu, do 26.04,  Teatr Baj Pomorski
  godz. 17.00  Piotr Litwic - Szpital na peryferiach,  Kawiarnia Wejściówka
  godz. 18.00  Teatr MDK Bezimienni – Krew - premiera,  MDK
  godz. 18.00  Pracownia malarstwa 118, do 18.05.,  Dom Muz

godz. 18.30  Spotkanie z Januszem L. Wiśniewskim,  Książnica Kopernikańska, 
ul. Słowackiego 8
godz. 19.00  Przeboje Muzyki Klasycznej,  Dwór Artusa
godz. 19.00  Curly Heads – Burning Down Tour,  Od Nowa 
godz. 21.00  Koncert: Maćkowiak, Pleszyński, Mazzoll,  Kulturhauz

25.04. (sobota)
  godz. 11.00  Poranek teatralny: Teatr Frajda „Świnka Chrumcia”,  Dom Muz,  
ul. Poznańska 52
  godz. 17.00  Podgórzaki z dziada pradziada,  Muzeum Etnograficzne 
  godz. 19.00  Wino-Granie: Smolik + Kev Fox,  Dwór Artusa
  godz. 18.00-24.00  Nocne granie z Grajfer,  CSW
  godz. 19.00  Dzień Białej Flagi,  Od Nowa
   BiT g. BiT/ Pocztylion – bydgosko-toruńska wymiana listów,  CSW
   Koncert: Exile + OX,  Klub Dwa Światy
   Majówka w Muzeum, do 3.05.,  Muzeum Okręgowe 

26.04. (niedziela)
  godz.12.00  Dzień Kultury Tureckiej,  MDK
   Stand-Up Toruń i goście,  Klub Dwa Światy

27.04. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Dyskusyjny Klub Książki,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Nie-
pełnosprawnych 

  godz. 18.00  Filmowe poniedziałki,  Dwór Artusa
  godz. 18.00  Rysunki Sylwii Stachulskiej - Summa Summarum, do 17.05.,   
Od Nowa

  godz. 18.30  Spektakl „Siostrunie”,  Aula UMK
  godz. 19.00  Jerry Jablonski Band,  HRP Pamela
   Legenda Podmurnej. Gra miejska, także 28.04.,  Dom Muz, ul. Podmurna 1/3
   Kwartirnik vol. 4,  Klub Dwa Światy

28.04. (wtorek)
  godz. 12.00  Żeromski, Smętek i czarownica,  Muzeum Etnograficzne 
  godz. 17.00  Spotkanie z dziennikarzem w ramach Klubu Dziennikarza,   
Od Nowa
  godz. 19.00  Toruńska Akademia Kultury: Spotkanie z Janiną Ochojską,  Dwór 
Artusa

29.04. (środa)
  godz. 20.00  Grupa Improwizacyjna Teraz – spektakl improwizowany,  Od Nowa

30.04. (czwartek)
  godz. 19.00  Dwór Poetów i Pisarzy – Autostop(y),  Dwór Artusa



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


