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

Dziecięcy poranek filmowy, 2.05. (sobota), godz. 11.00, Artus Cinema
Z myślą o najmłodszych dwa niezwykłe filmy niespodzianki. Oba filmy to zeszłoroczne produkcje, 
które jeszcze kilka miesięcy temu gościły w polskich kinach. Pierwszy opowiada niezwykłą historię 
czwórki pingwinów, które postanawiają podbić świat. Drugi to opowieść o niedalekiej przyszłości, 
a jej bohaterem jest pewien bardzo „przytulasty” robot… Łączny czas projekcji 194 minuty.
Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. 
Bezpłatne wejściówki do odbioru na pół godziny przed seansem.

Czwartek z filozofią, 7.05. (czwartek), godz. 18.30, Sala Mała
Filozoficzne podstawy sporów między kreacjonizmem i ewolucjonizmem. Wykład Prof. UMK, dr hab. 
Tomasza Kupsia. Czym jest najstarszy, najbardziej rozpowszechniony i w największym stopniu prze-
mawiający do naszej wyobraźni argument na istnienie Boga? Dlaczego wywołuje tyle kontrowersji? 
Jaką ma wartość? Omówione zostaną słabe i mocne strony tzw. fizyko-teleologicznego dowodu  
na istnienie Boga. Wstęp wolny

Filmowe poniedziałki, 11.05. (poniedziałek), godz. 18.00, Artus Cinema
Dzieło uznanego włoskiego reżysera. Dramat z nutką kryminału i thrillera, którego akcja toczy się 
w środowisku wielkiej sztuki. To wszystko jest jednak jedynie pretekstem do opowiadania o miłości 
i samotności, przedstawionej w pięknym entourage’u największych dzieł światowego malarstwa. 
Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. 
Bezpłatne wejściówki do odbioru na pół godziny przed seansem.

Oprowadzanie po Dworze Artusa
12.05. (wtorek), godz. 16.30, Sień Dworu Artusa 
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 normalny, 4 zł ulgowy

Piwnica pod Baranami - Romanse w cieniu skrzypiec 
17.05. (niedziela), godz. 19.30, Sala Wielka
Połączenie muzyki i tańca realizowane na żywo z udziałem wybitnych instrumentalistów pod kie-
rownictwem Michała Półtoraka – wirtuoza skrzypiec z Piwnicy Pod Baranami oraz utalentowanych 
i charyzmatycznych sióstr Matkowskich. Artyści zaprezentują najpiękniejsze romanse cygańskie i ro-
syjskie oraz pieśni bałkańskie, a cały spektakl wzbogacony będzie o fascynujący i żywiołowy taniec.
Bilety: 35 zł, 30 zł ulgowy

Maciek Iwaniszewski - Panameryka - wystawa zdjęć
19.05. (wtorek), godz. 18.30, do 4.06., Galeria Artus 
Fotograficzny zapis podróży autostopowej Maćka Iwaniszewskiego, którą autor odbył Autostradą 
Panamerykańską z Ziemi Ognistej na Alaskę. Kilkanaście czarno-białych fotografii to rozbudowana 
wariacja na temat amerykańskiego mitu drogi. Wystawa czynna od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 9.00-18.00 oraz podczas imprez. Wstęp wolny

Świat i okolice: W poszukiwaniu prawdziwej Indonezji - Archipelag 
znikających wysp! Spotkanie z Sergiuszem Prokuratem
21.05. (czwartek), godz. 18.30, Sala Wielka
Czego poszukuje w Indonezji europejski podróżnik? Różnorodności? Ciekawych ludzi? Egzotyki? 
Na te wszystkie pytania odpowiedź można będzie znaleźć podczas majowego spotkania z cyklu 
Świat i okolice. Wieczór promować będzie książkę dwóch podróżników: Sergiusza Prokurata i Piotra 
Śmieszka, która ukazała się nakładem wydawnictwa Bezdroża. 
Bilety: 2 zł (uczniowie, studenci, emeryci: wstęp wolny)

Dzień Matki – Dwa oblicza poezji: Grechuta – Grzesiuk 
Leszek Miliński i jego goście
24.05. (niedziela), godz. 18.00, Sala Wielka

DWÓR ARTUSA

Repertuar
Barwny dialog dwóch artystów. Pełne intelektualnej klasy utwory Marka Grechuty, spotkają 
się z mądrością lumpenproletariackich piosenek Stanisława Grzesiuka. A wszystko w wykona-
niu artystów pod wodzą dobrze znanego toruńskiej publiczności Leszka Milińskiego, wsparte-
go głosami Katarzyny Gucajtis i Tomasza Patalasa. Bilety: 20 zł, 15 zł ulgowy

Aleksander Dębicz – Cinematic Piano
26.05. (wtorek), godz. 19.00, Sala Wielka
Pełen filmowej narracji koncert Aleksandra Dębicza, promujący jego płytę „Cinematic Piano”. 
Młody, zdolny pianista w Dworze Artusa zaprezentuje utwory z debiutanckiego albumu. Z pew-
nością będzie dużo spontanicznej energii, witalności ze szczyptą nostalgii i kinowego napię-
cia. Występ nie tylko dla zakochanych w muzyce filmowej, lecz dla wszystkich kochających 
muzykę z najwyższej półki! Bilety: 20 zł, 15 zł ulgowy

Justyna Steczkowska - koncert 20-lecia
30.05. (sobota), godz. 19.00, Sala Wielka
 „Szamanka” polskiej sceny muzycznej - Justyna Steczkowska - od 20 lat czarująca publicz-
ność swoim głosem, wszechstronnością i wdziękiem, wraca do Dworu Artusa prezentując 
nowy, niemal dwugodzinny show. Trasa „Nie jestem tym, kim byłam” to nie tylko przekrój 
twórczości artystki, ale i jej zupełnie nowe oblicze. Usłyszymy utwory z pierwszych płyt Stecz-
kowskiej, które na stałe wpisały się w historię polskiej muzyki rozrywkowej, jak również pio-
senki z jej najnowszej płyty ANIMA, a wszystko w nowych aranżacjach i wzbogacone wizuali-
zacjami. Bilety: 65 zł

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

Muzyka klasyków wiedeńskich, 15.05. (piątek), godz. 19.00
Eunsol Youn (skrzypce), Jerzy Salwarowski (dyrygent), Toruńska Orkiestra Symfoniczna
W programie: W.A. Mozart - Uwertura do opery „Don Giovanni” KV 527, Koncert skrzypco-
wy G-dur KV 216, L. van Beethoven - VI symfonia F-dur op. 68 „Pastoralna”
Bilety: 30/20 zł

Pianohooligan – Piotr Orzechowski, 22.05. (piątek), godz. 19.00 
Piotr Orzechowski zaprezentuje utwory ze swojego długo wyczekiwanego albumu solowe-
go „15 Studies for the Oberek”. Jest w nim wszystko: romantyczne tematy, błyskotliwe im-
prowizacje jazzowe, awangardowe pomysły formalne. Album biera świetne recenzje. Kon-
certowi towarzyszyć będą projekcje na dużym ekranie. Oprawa wizualna Marcin Bania /  
Temporary Space Design. Bilety: 30 zł

Czas Dla Nas – cykl koncertów familijnych
„Pstrąg” czyli spotkanie z harfą
23.05. (sobota), godz. 16.00 i 17.00
Przyroda obudziła się z zimowego snu, świat zazielenił się, zaszumiały potoki, wszędzie 
słychać wiosenne głosy. Artyści koncertu „Czas dla nas” wraz z dziećmi usiądą nad po-
tokiem. Posłuchamy pieśni F.Schuberta „Pstrąg”, popłynie woda a wraz z nią dźwięki 
harfy, oboju, wiolonczeli. Bilety: 10 zł dziecko, 20 zł dorosły, 40 zł rodzinny – 2 dorosłych  
+ dziecko, 30 zł bilet za okazaniem Karty Dużej Rodziny

Dzień Dziecka: pierwszy koncert muzyki filmowej dla dzieci
31.05. (niedziela), godz. 16.00
Aktorzy Baja Pomorskiego, Tadeusz Wicherek (dyrygent), Toruńska Orkiestra Symfonicz-
na. W programie: Bajkowa Symfonia. Koncert składa się z trzech bajek symfonicznych: 
Czerwony Kapturek, Kopciuszek, Kot w butach. Wykonywaną na żywo przez orkiestrę 
symfoniczną muzykę ilustruje projekcja animacji na wielkim ekranie kinowym. 
Bilety: 15 zł dziecko, 30 zł dorosły

TOS

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

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.

(Nie) dotykaj! Haptyczne aspekty sztuki polskiej po 1945 roku
do 17.05.
Wystawa podzielona na dwie części. Pierwsza z nich umożliwia odbiorcom realny, dotykowy 
kontakt z wybranymi dziełami. Jest zaaranżowana niczym otwarty plac zabaw, na którym zwie-
dzający mogą wchodzić w interakcje z wystawionymi pracami. Druga zaś prezentuje takie dzieła, 
które wyjątkowo silnie uwodzą zmysł dotyku, lecz mogą być dotykane jedynie wzrokiem. Celem 
wystawy jest wyodrębnienie, pokazanie i sproblematyzowanie niedostrzeganego dotąd nurtu 
haptycznej sztuki polskiej rozwijającej się od okresu po zakończeniu II wojny światowej po dzień 
dzisiejszy. W ramach ekspozycji spotykają się więc prace klasyków i twórców reprezentujących 
młodsze generacje.

Opowiadania na tacy, do 10.06.
Wystawa prac finalistów konkursu na ilustrację do książki „Jaś i Małgosia”. Pokonkursowa wy-
stawa obejmuje 16 prac ilustratorów, których dzieła zakwalifikowały się do finału konkursu bę-
dącego integralną częścią projektu Europa à la carte. Do konkursu zgłoszono 161 propozycji, 
zdobywczynią nagrody została Iratxe López de Munáin, która wzieła udział w przygotowaniach 
książki obrazkowej Jaś i Małgosia opublikowanej w czterech językach.

Festiwal Plakatu i Typografii Plaster 6 – wystawy
(informacja poniżej)

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:
Festiwal Plakatu i Typografii Plaster 6
•  13.05.-02.08. Play this game - typograficzna wystawa plenerowa młodych twórców z Portugalii 

przed budynkiem CSW
•  13.05.-31.08. Współczesna Portugalska Grafika Projektowa - wystawa na tarasie CSW 
•  13.05.-14.06. Sebastian Kubica - wystawa plakatów w basenie performerów (parter CSW)
•  13-31.05. Wystawa Type Directors Club - 2014 Annual Awards (3 piętro CSW)
•  13.05.-14.06. Wystawa plakatów studentów koła naukowego Akademii Sztuki ze Szczecina 

(CSW Labsen) 
•  14.05.-14.06. Instalacja typograficzna studentów Łódzkiej ASP z pracowni profesora Sławomi-

ra Kosmyki (Zakład Plastyki Intermedialnej, Galeria S) 
•  12-14.05. warsztaty projektowe prowadzone przez portugalskich projektantów: Luisę Barreto, 

Paulo Freitasa i Dino dos Santos (CSW Labsen)
•  15.05. Szybcy i Wściekli – Młody, Niepokorny Dizajn z Polski i Portugalii, konferencja  

(Kino Centrum). Goście: Dino dos Santos_Jorge silva, Krzysztof Kochnowicz_Luisa Barreto, Pau-
lo Freitas, Polkadot, Syfon Studio

Warsztaty rodzinne „Technoscience Art – sztuka na pograniczu nauk”
2.05. (sobota), godz.12.00-13.30 Co mają wspólnego action painting, kalafior i roboty?
Czy maszyny mogą tworzyć tak samo doskonałe obrazy jak ludzie? Stworzone przez Richarda 
Taylora urządzenie, które odwzorowuje dzieła Pollocka pokazało, że jest to możliwe. W czasie 
warsztatów młodzi adepci sztuki wraz ze swoimi rodzicami dowiedzą się co nieco na temat tego, 
co łączy brokuły, malarski ekspresjonizm i roboty. Głównym elementem spotkania będzie stwo-
rzenie wspólnego dzieła poprzez swobodne bryzganie farbą. Prowadzenie Łukasz Kędziora
3.05. (niedziela), godz.12.00-13.30 Tworzymy mechaniczne ramię, czyli sztuka Stelarca
Jaka jest różnica pomiędzy cyborgiem, człowiekiem a dziełem sztuki. Wybrane prace Stelarca, 
australijskiego artysty znanego ze swoich kontrowersyjnych pokazów, pokażą jak łatwo można 

SGALERIE
stać się postacią z futurystycznego filmu lub książki. Każdy uczestnik będzie miał okazję stworzyć 
swoje własne sztuczne ramię i wypróbować je. Prowadzenie Łukasz Kędziora
Wstęp bezpłatny. Dla rodzin z dziećmi od 6 lat. Zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub 56 610-97-16.

Filozofowanie z dziećmi: Szczęście, 9.05. (sobota)
Spotkania skierowane są do dzieci w wieku od 5 lat. Proponujemy najmłodszym przeplatane za-
bawami rozmowy na trudne tematy wykorzystujące I rozbudzające ich naturalną ciekawość.  
Tym razem pomyślimy wspólnie nad tym, co to jest szczeście? Zapisy : biblioteka@csw.torun

Dzień na Plus
14.05. (czw.), godz. 12.00-13.00 Czy sztukę można poczuć? Spacer po wystawie „(Nie) dotykaj!”
Zastanowimy się, jak sztuka odbierana wieloma zmysłami działa na wyobraźnię. 
Prowadzenie: Natalia Cieślak.
19.05. (wtorek), godz. 12.00-14.00 Filozofia Sztuki - wykład Sztuka feministyczna
W dzisiejszych czasach jesteśmy już na szczęście oswojeni z potrzebą ekspresji kobiet na polu sztu-
ki. Także taką, która ze swojej płciowości czyni centralną figurę wypowiedzi artystycznej. Zastanowi-
my się jak umiejscowić sztukę feministyczną? Czy tylko kobiety mogą ją tworzyć? Z jaką wizją świata 
ona walczy a jaką proponuje? Prowadzenie Malina Barcikowska, wstęp wolny, bez zapisów
 

Europejska Noc Muzeów w CSW
16.05. (sobota)
•  Noc Rabatów w Księgarni Sztuki - od 16.00 książki nawet do –50% !
•   godz. 17.00 - 19.00 „Wyprawa w głąb sztuki” - rodzinne warsztaty edukacyjne. 

zapisy: eduakcje@csw.torun.pl albo telefonicznie: 56 610 97 16.
•  godz. 19.00 - Czytelnia: Kreatywna Noc Literatów, czyli wspólne tworzenie „Wielkiego słownika 

wyrazów częstych, acz nie do końca oczywistych”
•  Kino Centrum: Festiwal Doc Against Gravity
•  Oprowadzania po wystawach: 

- godz. 20.00 wystawy w ramach Międzynarodowego Festiwalu Plakatu i Typografii Plaster 
- godz. 21.00 wystawa „Działaj albo giń! Gustav Metzger - retrospektywa” 
- godz. 22.00 - wystawa „(Nie) dotykaj! Haptyczne aspekty sztuki polskiej po 1945 roku” 
start: recepcja CSW, parter

•  Letni ogródek Cafe pARTer na Bulwarze Sztuki – koncert, napoje i przekąski
•   godz. 17.00-19.00 Warsztaty Rodzinne „Wyprawa w głąb sztuki”  

Podróż przez wystawy Festiwalu Plakatu i Typografii Plaster. Dzieci a także ich rodzice będą mieli 
okazję posłuchać ciekawostek dotyczących wystawy, a także wziąć udział w eksperymentach 
i zabawach. Dowiemy się wiele o plakacie i typografii, tworząc liternicze kompozycje. Wstęp bez-
płatny. Warsztaty dla rodzin z dziećmi od 6 lat. Zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub 56 610-97-16.

Audioskopia 13: Kasper T. Toeplitz, Bartłomiej Kuźniak. Maciej Ożóg
22.05. (piątek), godz. 20.00
Muzycy rozpoczęli współpracę w 2014 r. Podczas kilkudniowych sesji polegających na kompono-
waniu w czasie rzeczywistym, używając aparatury dźwiękowej wysokiej jakości, zarejestrowali kilka 
godzin muzyki. Wybrane obszerne fragmenty składają się na album „Uncanny Connections”, który 
opublikowany zostanie jednocześnie w kilku formatach cyfrowych. Muzyka Trio stanowi niejedno-
znaczne, hybrydyczne połączenie intensywnego noise’u, elektronicznego glitch’u, dronów, muzyki 
basowej, przestrzennych pejzaży dźwiękowych i abstrakcyjnych wielowymiarowych struktur nawią-
zujących do akademickiej awangardy dwudziestego wieku. Wstęp wolny

WyOBRAZ sobie – Sztuka i historia, 28.05. (czwartek), godz. 18.00
Interdyscyplinarne rozmowy o sztuce. Spotkanie dotyczyć będzie relacji sztuki i historii, zarówno 
w rozumieniu sztuki jako nośnika określonej narracji (w tym historycznej), jak i sztuki zaświadcza-
jącej swoim charakterem (np. zaangażowaniem społecznym, rozwiązaniami formalnymi) o określo-
nym momencie historii i rozmaitych społecznych uwarunkowaniach. Gościem będzie dr hab. Izabela 
Kowalczyk, prof. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, historyczka sztuki, kulturoznawczyni, ba-
daczka i teoretyczka sztuki i kultury współczesnej, autorka wielu tekstów i książek dotyczących pol-
skiej sztuki współczesnej, bloga strasznasztuka.blox.pl i redaktorka internetowego pisma „Artmix”.

Dominik Karski, Między nimi a wiecznością nie było więcej niż minuta i pół
30.05. (sobota) Opera do libretta Pawła Krzaczkowskiego wg koncepcji Michała Libery. Wykonanie: 
Flute O’Clock, taśma: Alessandro Facchini, Wiktor Milczarek, scenografia: Paweł Modzelewski, Głos: 
Paweł Krzaczkowski
31.05. (niedziela) Spotkanie z twórcami i wykonawcami opery
Koncerty w ramach projektu Słuchalnia – muzyczne znaki czasu. Spektakl. Elektronika
30.05.– 13.06.
10 koncertów (w tym 2 opery multimedialne), 4 spotkania, 4 wykłady/prezentacje, 18 wydarzeń  
Słuchalnia – muzyczne znaki czasu. Spektakl. Elektronika to jedyny Polsce Północnej festiwal 
współczesnej muzyki poważnej i jedyny w kraju całoroczny festiwal nowej muzyki. Ideą Słuchalni 
jest prezentacja najnowszych projektów uznanych młodych polskich twórców współczesnej muzyki 



Roman Bromboszcz, poeta, pisarz, performer. Autor książek poetyckich, naukowych i art zine’ów.  
Wydawca internetowy, redaktor tomów z poezją cybernetyczną.

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
1.05. (piątek), godz. 12.00-17.00, 2.05. (sobota) - nieczynne, 3.05. (niedz.), godz. 12.00-17.00
Bilety: 5 zł, ulgowy 3 zł, grupowy (5-15 osób) 15 zł, wtorek, niedziela - wstęp wolny

Imprezy:
Barbara Maroń - Artystyczne Awangardy Wrocławia lat 60. I 70. XX 
wieku, 12.05. (wtorek)
Prezentacja filmu, który składa się częściowo z materiałów wcześniej nie publikowanych oraz 
spotkanie z autorką. Film skupia się przede wszystkim na miejscach (galeriach, ośrodkach) 
i artystach poszukujących, związanych ze sztukami wizualnymi oraz parateatralnymi, umoco-
wanymi w praktykach eksperymentalnych, związanych głównie ze środowiskiem studenckim. 
Wstęp wolny

Architektura w Wozowni: Krystyna Januszkiewicz - wykład 
18.05. (poniedziałek), godz. 17.00
Krystyna Januszkiewicz jest architektem, redaktorem naczelnym kwartalnika „Archivolta”,  
od 2014 r. profesorem nadzwyczajnym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie. Specjalizuje się w teorii i historii architektury współczesnej. Monografia „O pro-
jektowaniu architektury w dobie narzędzi cyfrowych” stanowi pierwsze w Polsce kompendium 
wiedzy z zakresu teorii i praktyki architektury współczesnej, powstającej przy współudziale 
technologii cyfrowych CAD/CAM/CAE. Januszkiewicz podejmuje w badaniach również zagadnie-
nia dotyczące inżynierii oraz estetycznych aspektów konstrukcji, co zaowocowało m.in. książ-
ką „Piękno konstrukcji mostowych” opracowaną wspólnie z profesorem Kazimierzem Flagą.  
Wstęp wolny

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

Linoryty z miasta Azteków, do 2.06.
Autorami prac graficznych wykonanych w technice linorytu jest młodzież związana z Centrum 
Edukacji Artystycznej działającym w stolicy Meksyku od 1976 roku. Wystawa prezentuje szeroki 
wachlarz tematów dających możliwość bliższego poznania kultury meksykańskiej. Autorzy prac 
nawiązują do problemów egzystencjalnych i zagrożeń cywilizacyjnych. Kompozycje figuralne 
w połączeniu z egzotyczną florą i fauną tworzą zaskakujący klimat.

To jest mój Meksyk – Este es mi Mexico, do 2.06.
Wystawa przygotowana została przez Ambasadę Meksyku w Warszawie oraz Instytut ds. Mek-
sykanów Zagranicą, który już po raz siedemnasty ogłosił wśród dzieci na całym świecie konkurs 
plastyczny „To jest mój Meksyk”. W swoich pracach ponad 3200 dziewcząt i chłopców w wieku 
od 7 do 11 lat, pochodzących z 35 krajów, w tym z Polski przedstawiło własną wizję Meksy-
ku, z całym jego bogactwem kulturowym. Wystawa jest prezentacją 10 zwycięskich prac oraz  
30 kolejnych, jako finalistów konkursu „To jest mój Meksyk”.

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

Prace uczniów rumuńskich szkół plastycznych, do 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 Timisoara, 
Liceul de Arta „Sabin Dragoi” w Arad oraz High School of Fine Art. “Nicolae Tonitza” w Buka-
reszcie.

Prace dzieci z Japonii, 11.05.-9.06.
Prawie sto pochodzących ze zbiorów własnych Galerii kompozycji malarskich, rysunków i gra-
fik jest niezwykle barwnym i plastycznym opisem świata otaczającego młodych mieszkańców 
Tokio, Hiroszimy i Kanagawy. Pulsująca życiem, rozmaitością tematów, bogactwem kolorów 
wystawa zachwycająca dojrzałością prac, wyobraźnią i wrażliwością plastyczną ich autorów. 
W pracach tych znajdziemy japońskie krajobrazy, motywy architektoniczne, wypełnione barw-
nym tłumem ulice i place, mieszkańców miast i wsi, ich rozrywki i zabawy oraz życie codzienne. 
Wszystko to składa się na niepowtarzalny, bogaty a zarazem szczery, bo widziany oczyma dzieci 
obraz Japonii.
Filia czynna: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-16.00

poważnej z punktu widzenia 2 motywów przewodnich: spektaklu (jako dialogu z gatunkiem opery 
lub teatralności wykonawstwa) i zastosowania elektroniki. 

Dzień Dziecka - otwarte warsztaty rodzinne
31.05. (niedziela), godz. 14.00-16.00 wstęp bezpłatny

Zmysłoteka
5.05. (wtorek) Jarmark
Gwar, rejwach, zamieszanie. Jarmark rusza pełną parą! Drewniane koniki do nas mrugają, wirujące 
wiatraczki zapraszają. Jak myślicie, co się ukryje na naszym straganie?
12.05. (wtorek) Motylek
Barwne skrzydła migoczące w wiosennym słońcu. Ulotne tańce cytrynków pachnących mocno i rześ-
ko. Sztuka paluszkowa i owadzi świat, a pyłek ze skrzydeł rozdmucha wiosenny wiatr.
19.05. (wtorek) Folk
Wycinanki? Tak! Barwne stroje? Tak! Kaszubskie kwiaty? Tak! A kujawiaczek? Tak! Czerwone korale? 
Tak! Łowickie lale? Tak, tak, tak!
26.05. (wtorek) Ma-ma
Dla kogą te zajęcia? Nie zapomnij zabrać mamy zdjęcia! Tu cudów kosz czeka na mamę - bukiety 
z serc, uściski barw, całusy lekkie jak kolorowe piórka.
Warsztaty odbywają się w dwóch grupach zajęciowych: grupa 1 godz. 16.00-17.00, grupa 2 godz. 
17.15-18.15. Zapisy z tygodniowym wyprzedzeniem: labsen@csw.torun.pl

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

do 3.05.:
Dorota Chilińska - Projekt życie
Laboratorium sztuki 2015: Artysta jako antropolog: Izabela Łęska - 
Spacery subiektywne
LOVE - Liliana Piskorska, Sandra Wilczyńska, Magdalena Ablewicz

Dylematy tożsamości - Identitatsdilemmata
georgia Krawiec - Dychotomia gniazd, Ute Lindner - Jestem jeszcze 
w swoim domu, do 10.05.
W swoim projekcie georgia Krawiec podejmuje losy Śląska i jego mieszkańców od lat 70. XX wieku 
oraz obrazuje dramatyczny rozłam społeczności tego regionu, spowodowany falą masowej emigracji 
do RFN. Ute Lindner pokazuje prace, które odnoszą się do historii rodziny jej matki, pochodzącej 
z Dolnego Śląska. 

Od conditio humana do… 15.05. (piątek), godz. 16.00, do 28.06.
Twórcy i organizatorzy - Stowarzyszenie Artystyczne „Otwarte” piszą, że realizowana wystawa ma 
wynikać z refleksji filozoficzno-antropologicznej, której bohaterem jest człowiek w różnych arty-
stycznych modelach koncepcji człowieka. Wystawa ma być próbą dokumentującą różne sposoby 
obrazowania istnienia człowieka, a tym samym wpisać się w artystyczny dyskurs o człowieku. In-
spiracją dla projektu jest twórczość Adolfa Ryszki, jednego z czołowych rzeźbiarzy w sztuce polskiej 
nurtu Nowej Figuracji. Wystawa ma być wyrazem pamięci dla artysty i profesora UMK w 20. rocznicę 
jego śmierci. Wystawa zaistnieje w „Wozowni” i w Galerii Fundacji Tumult. Towarzyszy jej konfe-
rencja poświęcona profesorowi Adolfowi Ryszce. Adolf Ryszka (zm. 1995) w latach 1983 -1995 był 
profesorem na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Znany był ze swoich kameralnych i meda-
lierskich, ale także wielkoformatowych prac w kamieniu. Kamienne realizacje rzeźbiarskie uczyniły 
z niego artystę znanego i cenionego na całym świecie. 

Roman Bromboszcz - Wyższe etapy gry
19.05. (wtorek), godz. 18.00, do 7.06.
„Wystawa jest wynikiem przemyśleń nad zjawiskiem i pojęciem gry, w szczególności, chodzi o gry 
komputerowe. Sztuka współczesna przyzwyczaiła nas do tego, że dzieło powstaje w odpowiednim, 
płodnym kontekście i oczekuje na taki przy okazji innych wystaw. W przypadku logiki, jaką kierują 
się programy komputerowe, systemy oraz gry produkt nawet, gdy ogłasza się jego debiut, z regu-
ły wymaga dodatkowych uzupełnień. Świat cyfrowy kieruje się logiką fałdowania, uwarstwienia 
i uzupełniania. (…) W prezentowanych pracach będzie można zobaczyć i usłyszeć, a także dotknąć 
dwóch warstw, pierwszej stworzonej dotychczas w latach 2005-2013, a także drugiej naniesionej 
na pierwszą w celu usprawnienia, podwyższenia etapu rozwoju. Chodzi tu o obiekty internetowe, 
obiekty fizykalno-informacyjne, a także muzykę elektroniczną i wydruki wielkoformatowe. Przygoto-
wane na wystawę pracę będą takimi przetworzeniami wyboru z dotychczasowego dorobku artysty, 
który pokazuje drogę od poezji cybernetycznej w stronę sztuki komputerowej.” (R. Bromboszcz).  

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

Pracownia malarstwa 118, 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.

Dwa okna, 27.05. (środa), godz. 18.00
Wystawa stanowi próbę spotkania/konfrontacji twórczości dwóch toruńskich artystek: Mirosła-
wy Rocheckiej i Krystyny Szalewskiej. W ten sposób naprzeciw siebie stają dwa różne malarskie 
światy: abstrakcyjny i figuratywny. Mają one jednak ważną przestrzeń wspólną: jest nią sacrum, 
które zostaje ukazane/uobecnione/odsłonięte przez okno, a właściwie – dwa okna dwóch arty-
stycznych dusz.

Fotografie Ewy Grzeszczuk - Rdzawki, 7.05. (czwartek), godz. 18.00
Autorka w interesujący sposób ukazuje stare, zardzewiałe niepotrzebne i często zapomniane 
przedmioty. Beczki, fragmenty zawiasów, kłódek i przedmiotów codziennego użytku w oczach 
autorki nabierają nowego wyrazu. Oglądając te zdjęcia, nie widzimy upływającego czasu. 
Wystawie będzie towarzyszyć w dniu otwarcia o godz. 17.00 panel dyskusyjny „Drugie życie 
przedmiotu” z udziałem autorki zdjęć, dr Joanny Bielskiej Krawczyk i animatorów Pracowni Ręko-
dzieła ze Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych Tartak.

Na wystawy wstęp wolny

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

Rysunki Sylwii Stachulskiej - Summa Summarum, do 17.05.
Sylwia Stachulska jest absolwentką Edukacji Artystycznej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK.  
Wystawa jest rodzajem podsumowania pięcioletniej nauki oraz dorobku artystycznego. 

Wystawa ilustracji i komiksów Anny Krztoń
20.05. (środa), godz. 19.00, do 14.05.
Anna Krztoń – urodzona w Tarnowskich Górach w 1988 roku. Absolwentka ASP Katowice, zaj-
muje się ilustracją i komiksem. Publikowała m.in. w „Ha!Arcie”, „Menażerii”, „Stripburgerze”, 
„Kuti Kut”, „SW/ON”, „Naturegraffix”, „Mydle” i „Zeszytach Komiksowych”. Współpracuje jako 
ilustratorka z „Popmoderną” i „Kulturą Liberalną”.

Galeria Dworzec Zachodni

Malarstwo prof. Stanisława Baja, do 9.05.

Magdalena Danaj (Porysunki) - Małe Bum, 11.05.–12.06.
Magda Danaj - rysowniczka i ilustratorka, autorka bloga „Porysunki”. Zajmuje się również ilu-
stracją prasową, tworzeniem plakatów oraz okładek płyt. Jej prace pojawiały się m.in w „Przekro-
ju”, „Gazecie Wyborczej”, „Bluszczu”, „Gali”, a także na okładkach książek, płyt oraz plakatach. 
Dłuższe formy ukazały się w magazynie „Kolektyw”. W swoich pracach komentuje życie. Ostrymi 
i ironicznymi komiksowymi rysunkami dotyka współczesności, niełatwych stosunków damsko-
-męskich, problemów z seksualnością, międzyludzkich relacji i aktualnych zjawisk społecznych.

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

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

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

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

Malarstwo – Stanisław Baj
Galeria Forum, do 16.05.
Galeria Dworzec Zachodni, do 9.05.
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 pod kierunkiem profesorów Michała Byliny, Jacka Siennickiego i Lu-
dwika Maciąga. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. Ludwika Maciąga. Jest profeso-
rem Wydziału Malarstwa macierzystej uczelni i prowadzi pracownię dyplomującą malarstwa dla 
studentów od II do V roku. Autor ponad 90 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, uczestni-
czył w ponad 100 wystawach zbiorowych. Prace artysty znajdują się w zbiorach muzeów polskich 
oraz w kolekcjach krajowych i zagranicznych. Na wystawie zobaczyć można będzie wybór prac 
z cyklu Rzeka i Portrety. 
„Byłem i jestem w nieustannej nadziei na odnalezienie niepowtarzalnego mocnego wyrazu w ma-
larstwie, odpowiedniego rytmu, formy całości. Mam szczęście spotykać w moim życiu  wspaniałych 
ludzi, wspaniałe ich światy. Oni w jakimś sensie powołują mnie do życia… w sztuce jestem wolny 
od posłannictwa i jedyną powinnością którą noszę w sobie, to jest mieć zawsze krystalicznie czyste 
intencje artystyczne, być szczerym i wolnym w malowaniu. To wszystko.” Stanisław Baj

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, do 29.05.
Wystawa zorganizowana w ramach obchodów Roku Wydziału Sztuk Pięknych UMK. 
Krzysztof Pituła (ur. 1952 Gołańcz) Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom 
z malarstwa w pracowni prof. Mieczysława Wiśniewskiego w 1977 r. W latach 1986 i 1987 prze-
bywał w Nowym Jorku, gdzie pracował dla Shabitai Bahar Antique Restores Co. Obecnie profesor 
na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Instytucie Artystycznym. Zajmuje się malarstwem. Tworzy 
cykle prac. Jego prace były prezentowane na 24 wystawach indywidualnych. Brał udział w wielu 
wystawach zbiorowych, środowiskowych i ogólnopolskich. Za granicą prezentował swoje prace m. 
in.: w Paryżu na wystawie Młoda Ekspresja w 1982 roku; w Getyndze na wystawie Profesorowie 
i uczniowie Wydziału Sztuk Pięknych UMK w 1987 r. i na wystawie toruńskich artystów Malarstwo, 
rysunek, grafika, fotografia, Ratusz, Getynga – 2003. Miała tam również miejsce wystawa jego 
akwareli z cyklu Konstelacje Koralowe w Studentenwerk, Getynga – 2004. Medal XII Festiwalu Pol-
skiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie -1984 r. Na wystawie prezentowane będą prace 
z cyklu Fraktale oraz prace najnowsze.
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, do 31.05.
Obszar wystawy Natalii Wiśniewskiej wypełniają figury, które kiedyś nazywaliśmy obiektami arty-
stycznymi lub ideami. Teraz pozostają one martwe. Ten zbiór figur pozwala postawić pytanie o ist-
nienie tożsamość pomiędzy zamysłem, obiektem i jego odbiorem. To z pozoru formalne pytanie 
krzyżuje w sobie intuicję artystyczną z mglistym terytorium zamieszkałym przez widma, których 
obecność i język obdarzonych jest sprzecznymi głosami. 
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, odkrywania tajemnicy. Czy nasze słowa są naszymi myślami? Czy nasze obrazy są 
naszą ikonosferą? Struktura ludzkich wspomnień bazuje na wizualności zapośredniczonej przez 
media, których nośnikiem 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. 
Komenda ta stosowana jest do formatowania tekstów tworzonych w komputerowych 
edytorach tekstowych. Stosuje się ją tam, gdzie konieczne jest utrzymanie w jednym 
wierszu dwóch lub więcej wyrazów. Standardowo używana jest do wymuszenia, aby 
jednoliterowe przyimki lub spójniki nie pozostawały same na końcu wiersza, co może 
stanowić pewną niezręczność typograficzną. 
Natalia podejmuje się zadania, którego celem jest przetworzenie znaczeń i usankcjo-
nowanie ich w obszarze sztuki. Sięgając po własne doświadczenia, wojeryzm, antro-
pologię obrazu, figurę niemożliwą galerii i manipulację przyjmuje optykę zależność 
pomiędzy ekonomią życia a symbolem nieobecności. Analizuje problem naznaczania 
i fetyszyzacji wytwarzanych form i idei w kulturze wizualnej. Równolegle uczestniczy 
w tym procesie. Twarda spacja to uwikłanie w organizm. Trwanie, które jednocześnie 
dzieli jak i łączy. Wystawa 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 umó-
wieniu 

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

Marek A. Hoffmann – Niedokończone, do 20.05.

GALERIA PROSCENIUM
Impresaryjny Teatr Muzyczny, ul. Żeglarska 8

Joanna Chołaścińska – Mech i mgła, do 10.05.
Manualne kolaże i asamblaże lekkich obiektów malarskich oraz pudełko z zasuwką rąb-
ka tajemnicy przedwiośnia - zawieszone w świeżej bieli ecri ścian Galerii z rzutowany-
mi, miękkimi cieniami - tworzą niezwykle wzniosły teatr plastyczny i klimat tytułowych 
mediów natury. Towarzyszący wystawie komentarz odautorski pomaga zbliżyć się do 
idei i wartości prac: Miękkość i kolorystyka mchu oraz efemeryczność mgły stały się 
inspiracją cyklu prac, prezentowanych na wystawie. Aksamitna delikatność mchu oraz 
właściwości mgły sprawiają, że można poczuć się bezpiecznie.
Wystawa czynna w godz. 10.00-16.00                         

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 Joanna Kuszaj będzie także pro-
wadzić odpłatne zajęcia z rysunku i malarstwa. Będą się one obywać 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 współcze-
snej. Cena kursu 320zł/m-c, w cenie są wszystkie niezbędne materiały i narzędzia. Za-
pewniamy miłą atmosferę i rzetelne przekazywanie wiedzy. Absolwenci kursu otrzymają 
certyfikaty i wezmą udział w wystawie. Kurs przeznaczony dla młodzieży i dorosłych

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)

Jazz Club: Marek Jakubowski Trio, 6.05. (środa), godz. 20.00
Skład: Marek Jakubowski – perkusja, Adam Bieranowski – pianino, Piotr Max Wiśniewski – kontra-
bas.
Muzyka improwizowana, oparta na nietuzinkowych i oryginalnych tematach, nastrojowa, czasem 
refleksyjna, ale szczera i prawdziwa. Podczas koncertu usłyszymy muzykę z płyty „My Own…” oraz 
z najnowszej „Patient and Stubborn”. Bilety: 5 zł studenci, 10 zł pozostałe osoby

Juwenalia
7.05. (czwartek), godz. 19.00 Koncertowa Fala
Finał koncertowej fali – na dużej scenie klubu Od Nowa zagrają cztery zespoły wyłonione spośród 
nadesłanych zgłoszeń. Jest to podsumowanie projektu, który realizowany był przez cały studencki 
rok. Wstęp wolny
8.05. (piątek), godz. 21.00 5. Dancing na 70-lecie – lata 80.
Impreza przebierana, uprasza się o zachowanie odpowiedniego sznytu i zgodności z epoką. Wstęp 
wolny dla studentów, absolwentów i pracowników UMK
9.05. (sobota). godz. 17.00 Koncert Hip HoPatria
Inicjatywa patriotyczna związaną z Toruńskim Marszem Pułkownika Pileckiego. Na pierwszej edycji 
Hip HoPatria wystąpią: PIH , Tadek (Firma), Warszawski Desant, Zjednoczony Ursynów, Pewna Pozy-
cja oraz Młody Potar. Wstęp wolny dla studentów, absolwentów i pracowników UMK 

XVI Majowy Buum Poetycki
11.05. (poniedziałek), godz. 20.00
• wystawa: „Małe Bum” Magda Danaj (Porysunki)
• poezja: Wielki Buumowy Slam Poetycki
12.05. (wtorek), godz. 19.00
• film: „Totart czyli odzyskiwanie rozumu”, reż. Bartosz Paduch, Polska 2014
• Grupa Literacka Piekary24: Transmisja Poetycka od-nowa
13.05. (środa), godz. 20.00
• poezja: Michał Pranke, Anna Dwojnych, Wojciech Brzoska
• spotkanie: Dorota Masłowska
• poezja: Krzysztof Siwczyk, Bartłomiej Majzel, Szymon Słomczyński
• odczyt dźwięku #22: Mariusz Grzebalski - odczyt, Kuba Ziołek - dźwięk
14.05. (czwartek), godz. 20:00
• poezja: Bianka Ronaldo, Marta Kapelińska, Radosław Sobotka
• spotkanie: Kazimiera Szczuka
• poezja: Paweł Tański, Marcin Jurzysta
• koncert: Der Birken, Tymon & The Transistors
W trakcie festiwalu odbywają się: buumowy kiermasz wydawnictw literackich oraz „Akcja stolikowa, 
czyli o poezji w cztery oczy”.

Pancerne Ryby, 15.05. (piątek), godz. 20.00
Zespół wykonujący muzykę określaną jako CCR – Contemporary Christian Rock. Muzyka PR to mie-
szanka gatunków: rock alternatywny, indie rock, brit pop, funk, elektro, dance. Zespół uwielbia eks-
perymenty. Podczas koncertu na scenie pojawią się amerykańscy tancerze baletowi. Wstęp wolny

Wieczór Podróżnika: Ku marzeniom - spotkanie z Szymonem 
Banaszczykiem, 20.05. (środa), godz. 20.00
Jeden człowiek, trzy podróże, cztery kontynenty, dziewięć języków, piętnaście krajów, setki rozmów, 
tysiące spotkań, moc nowych doświadczeń, nieskończoność ludzkiej dobroci. To wszystko znajdzie-
cie w książce „Tryptyk z podróży”. Na spotkaniu Szymon będzie opowiadał o swoich podróżach do: 
Hiszpanii, Rosji (Kamczatka), USA, Boliwii, Paragwaju i Peru. Wstęp wolny

U

KLUBY
Muzyczno-teatralna audycja dla dzieci 
31.05. (niedziela), godz. 16.00 
W programie muzyka wielkich mistrzów, bajki oraz niespodzianka - gość specjalny - Elza z Krainy 
Lodu. Prowadzenie i śpiew Anna Łęcka, akompaniament Marcin Łęcki
Wstęp: 15 zł (w tym jeden napój gratis). Będzie też można skorzystać ze słodkiej oferty kawiarni

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

Koncert Tau, 1.05. (piątek)
Ładni ludzie ubierają się na czarno, 2.05. (sobota)
Juwenaliowa Alternatywa: Koncert Kortez, 7.05. (czwartek)
Hałas & Friends: Stereo:typ B-day party!, 9.05. (sobota)
Odwilż w NRD: Sweet Release the Death + Evvolves, 11.05. (poniedziałek)
Odwilż w NRD: Art of illusion + State Urge, 14.05. (czwartek)
Residents NRD, 15.05. (piątek)
Electro Moustache, 16.05. (sobota)
Festiwal NADA #2 Skalpel, 17.05. (niedziela)
We Love Beats: Rysy, Spisek Jednego, 22.05. (piątek)
Audiobar, 23.05. (sobota)
Odwilż w NRD: MA, 28.05. (czwartek)
Koncert Dr Misio, 29.05. (piątek)
108 zoo party, 30.05. (sobota)
Post Mortem #1, 31.05. (niedziela) Au Dessus (LT) + Hegemone (Pzn) + Vague Stories (Krk) + Nagual 
(Krk) + Megalomorfus (Trn)

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

Koncert, 1.05. (piątek), godz. 20.00
Miles Oliver (dark folk - FR), Dane Joe (Trash Pop – ISR), The Absolute Never (Post Amphetamine 
Blues – FR)

Mesoamerica: spotkanie z kolektywem Beehive
4.05. (poniedziałek), godz. 18.00
Niehierachiczna grupa artystów, aktywistów, edukatorów i organizatorów - Beehive, zaprasza na spo-
tkanie obrazujące obecną sytuację w Ameryce Środkowej, dotyczące między innymi biotechnologii, 
nadmiernego wydobywania surowców, światowego handlu, jedzenia oraz rolnictwa, kolonializmu.

Koncert: Graveyard Drug Party (Poznań)
8.05. (piątek), godz. 20.00 
Koncert/ performance audio-wizualny 
9.05. (sobota), godz. 20.00
Pierre Borel (FR/ DE), Lea Lanoe(FR), Paul Roth (US/ DE)

Pokaz filmowy: Brzydkie Krótkie Filmy #beka f.
22.05. (piątek), godz. 19.00
Koncert: Molok Mun, 23.05. (sobota), godz. 20.00
Molok Mun to nowy projekt muzyczno-literacki skonstruowany jako efemeryczna formacja wystę-
pująca okazjonalnie.

Koncert: kIRk, 29.05. (piątek), godz. 20.00
Zespół poszukujący nowych form wyrazu na styku muzyki elektronicznej oraz akustycznej. Grupę 
tworzy trzech muzyków: Paweł Bartnik (elektronika), Olgierd Dokalski (trąbka) i Filip Kalinowski (gra-
mofon). Każdy z nich wyrastał na innych brzmieniach, każdy podchodzi do dźwięku nieco inaczej. 
Płaszczyzną porozumienia jest dla nich improwizacja, która pozwala wyjść daleko poza ograniczenia 
gatunkowe.
Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny

Grupa Improwizacyjna Teraz – spektakl improwizowany
22.05. (piątek), godz. 20.00
Grupa organizuje wieczory komedii improwizowanej. Przedstawiają gry improwizowane, które 
czerpią z pomysłów i sugestii publiczności. Publiczność daje słowo – inspirację. Następnie impro-
wizatorzy ruszają w podróż w głąb swojej świadomości, ku światom tworzonym tu i teraz. To, co 
wydarzy się na scenie, nigdy nie zostanie powtórzone. Bilety: 8 zł studenci, 10 zł pozostałe osoby

Aula UMK, ul. Gagarina 11

Wojciech Cejrowski - Boso do … Torunia! 18.05. (pon.), godz. 19.00
Satyryczny występ w amerykańskim stylu – stand-up comedy – „Prawo Dżungli”, możliwość zaku-
pu książek Wojciecha Cejrowskiego, autografy i wspólne zdjęcia do ostatniego uczestnika spotka-
nia. Bilety: 50 zł do nabycia: www.biletos.com, Od Nowa, Sklep Pamiątki przy Flisaku

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

Natalia Lubrano (akustycznie), 21.05. (czwartek), godz. 20.00
W programie autorskie kompozycje z debiutanckiej płyty Respect oraz kilka niespodzianek,  
m. in z nadchodzącego albumu. Natalia Lubrano – śpiew, Vojto Monteur - gitara
Natalia Lubrano to polska wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów, związana z wrocławską 
sceną muzyczną. Szerszej publiczności znana z V edycji programu The Voice of Poland 2014, 
gdzie dotarła do półfinału. Ukończyła szkołę muzyczną I st. we Wrocławiu oraz prywatną szkołę 
jazzu „Jazz a Tours” we Francji. Na polskiej scenie muzycznej znana jest z wieloletniej współpracy 
ze środowiskiem wrocławskich hip-hopowców oraz ze współpracy zespołem Miloopa, z którym 
wydała trzy albumy. W 2012 roku wystąpiła m.in. na 49. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki 
w Opolu podczas koncertu poświęconego pamięci Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego. Laureatka 
35 Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, gdzie zdobyła nagrodę publiczności oraz nagrodę 
jury za walory wokalne. Obecnie Natalia Lubrano pracuje nad swoim drugim albumem.
Bilety: 20 zł

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

Earl Thomas & The Royal Guard, 4.05. (poniedziałek), godz. 19.00
Support: Ve Ro

Mofo Party Band, 11.05. (poniedziałek), godz. 19.00
Support: Drunk Lamb

Michael Win Band, Krissy Matthews Band 
25.05. (poniedziałek), godz. 19.00
 

warsztaty muzyczne: 
warsztaty wokalne - prowadzący Asia Czajkowska-Zoń oraz Earl Thomas - 4.05., godz. 17.00, 
warsztaty harmonijki ustnej - prowadzący: Przemek Łosoś, Michał Kielak oraz John Clifton - 11.05., 
godz. 17.00

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

Fotograficzne Pogaduchy, 7.05. (czwartek), godz. 18.00
Gospodarz wieczoru Wojtek Szabelski wraz z Andrzejem Skowrońskim i Jackiem Szczurkiem po-
prowadzą rozmowy o fotografii. Tematem przewodnim jest minimalizm. Wstęp wolny

TiR czyli Teatr i Rodzina, 16.05. (sobota), godz. 18.00 
Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, skoordynowane z pobytem rodziców na spektaklu. Bez-
płatny udział w zajęciach jest możliwy po zakupieniu biletu na spektakl „Porucznik z Inishmore” 
grany 18 kwietnia o godz. 18.00

Koncert Anny Łęckiej, 17.05. (niedziela), godz. 17.00
Popołudnie z muzyką na żywo zainspirowane Anną German. Akompaniament: Marcin Łęcki. Wstęp: 
35 zł (w tym zestaw kawa/herbata z ciastem)

Wernisaż wystawy „Telefoniczne portrety” Wojtka Szabelskiego 
24.05. (niedziela), godz. 16.00
Wstęp wolny



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, do 23.08. (Mała Galeria) 
•  Marian Konarski (1909-1998) Szczepowy Rogatego Serca – 

malarstwo, rysunek, rzeźba, do 24.05.
•  Toruń w czasach II wojny światowej – w 70. Rocznicę zakończenia 

wielkiego światowego konfliktu, 6.05.-24.08.

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

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

Kamienica pod Gwiazdą, Rynek Staromiejski 35
Świat Orientu

Wystawa czasowa:

„Nihon no katchu” – piękno pokryte laką. Wystawa zbroi samurajskich, 
do 6.09.

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

Dom Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15/17
Mikołaj Kopernik - życie i dzieło
Ekspozycja wnętrz kamienicy mieszczańskiej z okresu późnego średniowiecza i czasów nowo-
żytnych
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. 10.00-18.00
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. 10.00-18.00 (ostatni pokaz godz. 17.00). Pokazy dla grup maksimum 30 
osobowych i osób indywidualnych rozpoczynają się o pełnych godzinach.
Bilety: 
na sale ekspozycyjne 7 zł, ulgowy 4 zł
na pokaz w technice 3D pt. „Księga Toruń”: 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.
•  Tkaniny afrykańskie. Tradycja i zmiana
29.05. (piątek), godz. 17.00, do 13.09.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-18.00
Bilety: 8 zł, ulgowy 5 zł
W każdą środę wstęp na wystawy stałe w: Ratuszu, Domu Eskenów, Domu Kopernika, Muzeum 
Podróżników, Kamienicy pod Gwiazdą jest bezpłatny. 
Opłata za wstęp na wystawy czasowe w Ratuszu Staromiejskim w środy wynosi:
bilet normalny: 7 zł; ulgowy: 4 zł

Imprezy:
Majówka w Muzeum 
1.05. (piątek)
•  godz. 11.00 i 13.00 „Nihonto – dusza samuraja” – wykład z pokazem (Kamienica pod Gwiazdą)
2.05. (sobota – Święto flagi)
•  godz. 10.00; 11.30, 13.00, 14.30, 16.00 Świat toruńskiego piernika – do wypieczonego w czasie 

zwiedzania piernika dodajemy biało-czerwone zawieszki zrobione z rafii (Dom Kopernika)
•  godz. 10.00, 12.00 Królowie Polscy w Toruniu – prelekcja przy wystawie „Toruń i jego historia”
•  godz. 11.00 i 14.00 oprowadzania kuratorskie po wystawie „Galeria malarstwa polskiego od poł. 

XVIII do pocz. XX w.” (Ratusz Staromiejski, I p.)
3.05. (niedziela - Święto Konstytucji 3 Maja)
•  godz. 12.00, 14.00 Poczet Królów Polskich – prelekcja w Ratuszu Staromiejskim

II Toruńska Noc Muzealna – Europejska Noc Muzeów 
16.05. (sobota), godz. 18.00-24.00 

Dzień Matki w Muzeum, 26.05. (wtorek)

Dzień Dziecka w Muzeum
30.05. (sobota)
•  godz. 10.00 Świat toruńskiego piernika 
Rodzinna zabawa w trakcie której dorośli z dziećmi będą budować i ozdabiać toruńskie kamienice 
wypieczone z piernikowego ciasta (Dom Mikołaja Kopernika)
•  godz. 11.00, 13.00 „Zbudujmy Toruń” – spotkania przy wystawie stałej „Toruń i jego historia”. 
Uczestnicy będą mieli okazje obejrzeć „Księgę Toruń” – makietę przygotowaną w technice 3D, 
a następnie podejmą się prób „zbudowania” z kartonów i tektury toruńskiej Starówki.

31.05. (niedziela)
•  godz. 10.00 – Świat toruńskiego piernika (Dom Mikołaja Kopernika)

1.06. (poniedziałek, Dzień Dziecka)
•  godz. 10.00, 13.00 prelekcja i warsztaty –„ Pradziejowe lego – budujemy domy - punkt aktywi-

zujący „klockowe szaleństwo” – możliwość samodzielnego „zbudowania” zagrody, miasta lub 
domu (dziedziniec budynku przy ul. Św. Jakuba 20a)

EDUKACJA
Dla przedszkoli:
Tradycja w małym paluszku - Warsztaty dla grup przedszkolnych (dla dzieci pow. 4 r.ż.). W pro-
gramie elementy ludowych zwyczajów w zabawach i działaniach plastycznych lub muzycznych. 
Materiały zapewnia organizator. Koszt udziału: 9 zł/os.

Dla szkół:
Wyginaj śmiało wyobraźnię - Zajęcia na wystawie Mecenas i artyści. Kolekcja sztuki ludowej 
i nieprofesjonalnej Bolesława i Liny Nawrockich. z działaniami pobudzającymi kreatywność pla-
styczną 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 malarstwie i rzeźbie na wystawie Mecenas i artyści. Kolekcja sztuki ludowej i nieprofesjonalnej 
Bolesława i Liny Nawrockich. Działania interakcyjne z elementami plastyki i muzyki.
Nastaw ostrość na tradycję - Zajęcia na wystawie Fotografie od szewca. Roberta Pokory świat na 
szklanych negatywach poświęcone poszukiwaniu treści związanych z dawnym życiem wsi kryją-
cych się za wizerunkami osób z chłopskich fotografii.
W to mi graj - Zajęcia umuzykalniające z elementami śpiewu, tańca i gry na instrumentach lu-
dowych z wykorzystaniem folkloru wiejskiego. Formy działań i repertuar dostosowywane są do 
potrzeb uczniów na każdym poziomie edukacji.
Ecie pecie, gdzie jedziecie - Zajęcia edukacyjne dla szkół podstawowych. W programie opowieść 
o realiach życia dziecka na wsi przed 100 laty, zabawa kopiami dawnych ludowych zabawek oraz 
gry i zabawy na podwórzu.
Odkrywamy tajemnice życia pradziadków - Spotkania dla młodszych klas szkół podstawowych 
na wystawie Tajemnice codzienności…, przybliżające życie przodków sprzed wieku.
Bilet na zajęcia edukacyjne 5 zł/os. 
Jednorazowo grupa na zajęciach edukacyjnych może liczyć do 25 os. 
Informacje i zapisy: Dział Edukacji, tel. 56 622-89-43.

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

Wystawy stałe:

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

MUZEUM 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 – 1-1,5 godz. Cena - 16 zł/os., w soboty 18 zł/os. 
Wiek - 3-103 lat. Rezerwacja: tel. 56 674-92-00, edukacja@grebocin.pl

•  godz. 11.00, 13.00 „Zbudujmy Toruń” – zajęcia warsztatowe, uczestnicy podejmą próbę zbudo-
wania z kartonów i tektury zabytków toruńskiej starówki (dziedziniec Ratusz Staromiejskiego)

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. 

Fotografie od szewca. Roberta Pokory świat na szklanych negatywach
16.05. (sobota) – wernisaż 
Wystawa poświęcona działalności fotograficznej Roberta Pokory – z wykształcenia i zawodu szew-
ca, z zamiłowania fotografa. Rzemieślnik na szklanych negatywach utrwalił świat mieszkańców 
wsi w Borach Tucholskich okresu międzywojnia oraz pierwszych lat po 2. wojnie światowej. Na wy-
stawie będzie można obejrzeć wizerunki Borowiaków podczas pracy i świętowania a także poznać 
ówczesną modę, wydarzenia społeczne, kulturalne, historyczne. 

godziny otwarcia: wtorek, czwartek: godz. 9.00-17.00, środa, piątek: godz. 9.00-16.00
sobota, niedziela: godz. 10.00-18.00, 1.05.: godz. 9.00-16.00, 2-3.05.: 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, 2 i 16.05. (sobota), godz. 10.00-14.00 
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN. Dziedzi-
niec Muzeum. Wstęp wolny.
Europejska Noc Muzeów, 16.05. (sobota), godz. 18.00-22.00
W programie otwarcie wystawy Fotografie od szewca... oraz atrakcje w Parku Etnograficznym. 
Wstęp wolny. Więcej szczegółów na stronie www
Chwalcie łąki umajone, 20.05. (środa), godz. 18.00
Z cyklu Żywot pieśni, pieśni żywota; wspólne śpiewanie pieśni tradycyjnych związanych z różnymi 
momentami roku obrzędowego i cyklu życia człowieka. Odwołując się do tradycji nabożeństw ma-
jowych, zaśpiewamy pod kapliczką w Parku Etnograficznym. Zaprezentowane zostaną archiwalne 
nagrania wiejskich śpiewaków i śpiewaczek. Prowadzenie: Marta Domachowska. Wstęp wolny.
Witkacego portret Marii, 26.05. (wtorek), godz. 12.00
Z cyklu Muzeum-panaceum dla osób z grupy wiekowej 55+ na wystawie biograficznej poświęconej 
Marii Znamierowskiej-Prüfferowej z okazji przypadających w maju jej 117 urodzin, ale także z oka-
zji Roku Witkiewiczów. Głównym wątkiem spotkania będzie okres zakopiański w życiu Marii Zna-
mierowskiej oraz prezentacja jej portretu wykonanego przez Witkacego. Chętni będą mogli wyko-
nać replikę portretu na bazie przygotowanego szkicu. Prowadzenie: Maria Pokrzywnicka. Bilet 3 zł.
Etnowyprawka Malucha: Dziecięce uciechy!
28.05. (czwartek), godz. 10.00 (edycja dla dzieci od 6 do 20 m-cy) 
29,05. (piątek), godz. 10.00 (edycja dla dzieci od 21 m-cy do 3 lat)
Cykl adresowany do małych dzieci i ich opiekunów. Ruszymy tropem dawnych dziecięcych zabaw. 
Odwiedzimy wiejskie chaty w poszukiwaniu wątków związanych z dziećmi. Dowiemy się jakie 
gry i zabawy dla najmłodszych były dawniej na topie. Sprawdzimy też, jak wyglądały tradycyjne 
wiejskie zabawki i czy umiemy się nimi bawić. Nie zabraknie elementów wokalnych. Prowadzenie:  
dr Olga Kwiatkowska. Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach. Bilet: 20 zł/1,5 godz. (dziecko 
+ 1 opiekun), zapisy (od 18 do 26.05., e-mail: edukacja@etnomuzeum.pl).
XXXIV Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego Ene due rabe 
30-31.05. (sobota-niedziela), godz. 10.00-13.00 Wstęp wolny
Jak to dawniej na wsi było - W ramach projektu Majówka z kulturą i sztuką zapraszamy grupy zor-
ganizowane osób niepełnosprawnych na bezpłatne spotkania na wystawach. 
Zapisy: Dział Edukacji, tel. 56 622-89-43, e-mail: edukacja@etnomuzeum.pl



28.05. (czwartek)
• Teatr Collegium Nobilium, Warszawa - Wojciech Pitala „Niewinni postczarodzieje”
• Teatr im. Wilama Horzycy, Toruń - Bela Pintér „Królowa ciast”
29.05. (piątek)
• Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy - Paweł Wolak i Katarzyna Dworak Wolak (PiK) 
„Droga śliska od traw. Jak to diabeł wsią się przeszedł.”

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

„Brzdęk i Dźwięk”, 1.05. (piątek), godz. 12.00
Bohaterowie opowieści o słuchaniu i słyszeniu – Dźwięk, Brzdęk, Balerina i Maestro – za-
praszają naj-najmłodszych (od 1 do 4 lat) widzów w fantastyczną podróż do świata muzyki. 
Za nietypowy wehikuł posłuży nam czarodziejski stragan, za pomocą którego odwiedzimy 
teatr, morze, las, ogród, a nawet księżyc! Bilety: 15 zł

wg H.Ch. Andersena „Słowik”
4.05. (poniedziałek), godz. 9.30, 11.30
13-14.05. (środa-czwartek), godz. 12.00
Przez tę piękną chińską baśń prowadzi widzów Niugin – dziewczyna ptak, która narodzi-
ła się przy śpiewie słowika. Gdy cesarz zarządza sprowadzenie tego ptaka na swój dwór, 
Niugin zostaje tłumaczką jego śpiewu. Trel słowika wzrusza do głębi serce władcy, trudno 
mu jednak zrozumieć, że ptak ten jest wolny, sam decyduje dla kogo i jak długo śpiewa. 
Bilety: 13 zł

M. Prześluga „Dziób w dziób”
5.05. (wtorek), godz. 9.30, 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

M. Kownacka „Szewczyk Dratewka”
6-8.05. (środa-piątek), godz. 9.30, 12.00
10.05. (niedziela), godz. 12.00
12.05. (wtorek), godz. 9.30, 12.00
13.05. (środa), godz. 9.30
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: 13 zł, niedziela 15 zł

T. Jansson „W Dolinie Muminków”
14.05. (czwartek), godz. 9.30
15.05. (piątek), godz. 9.30, 12.00
Do domu Mamusi i Tatusia Muminków nieustannie przybywają goście, a każdy z nich, choć-
by był najdziwniejszą postacią, znajduje w nim akceptację i przyjaźń. Ryjek, Paszczak i Piż-
mowiec, Topik i Topcia, niepokojąca Buka i Czarodziej, to bohaterowie, których – oprócz 
rodziny Muminków – zobaczymy w przedstawieniu wyreżyserowanym przez Lenę Frankie-
wicz. Bilety: 15 zł

M. Parfieniuk-Białowicz, E. Soboczyńska, M. Wójtowicz 
„Przytulaki” 
16.05. (sobota), godz. 12.00, 14.00
„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: 15 zł

M. Guśniowska, „Romeo i Mrówka” (reż. L. Słabińska)
19-21.05. (wtorek-czwartek), godz. 9.30, 12.00 
Spektakl opowiada o ślepej miłości dwojga na pozór niepasujących do siebie bohaterów – 
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! 
W przedstawieniu wezmą udział trzy absolutnie przypadkowe osoby z widowni. Dyrekcja 
Teatru „Baj Pomorski” nie ponosi odpowiedzialności za znikanie osób w trakcie spektaklu. 
Zakup biletów na własną odpowiedzialność. Bilety: 15 zł, niedziela 17 zł

„Krótki kurs piosenki aktorskiej” (reż. W. Szelachowski) 
22-23.05. (piątek-sobota), godz. 18.00

T

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

Duża scena

„Między nami”
2-3.05. (sobota-niedziela), godz. 19.00, foyer I piętra
Niezwykłe spotkanie z poezją dwóch kultowych współczesnych bardów – Jacka Kaczmarskiego i Mar-
cina Świetlickiego. Zaśpiewają i zagrają aktorzy naszego Teatru: Julia Sobiesiak (skrzypce) i Grzegorz 
Wiśniewski (gitara). Na kontrabasie Andrzej Bruner Gulczyński. Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł. 

Ronald Harwood „Quartet”
10.05. (niedziela), godz. 19.00 - premiera)
13.05. (środa), godz. 19.00 - studencka środa
15.05. (piątek), godz. 19.00
Reżyseria: Edward Wojtaszek. Kwartet to sztuka, w której pierwsze, nomen omen, skrzypce grają soliści 
operowi, spędzający jesień życia w luksusowym domu pogodnej starości dla muzyków. Spokojne życie 
rubasznego Wilfa, dystyngowanego Rega i dobrodusznej Cissy burzy nieoczekiwane pojawienie się byłej 
żony Rega, divy operowej Jean Horton. Nie dość, że psuje ich relacje, to jeszcze krzyżuje plany, ponie-
waż nie chce wziąć udziału w obowiązkowym występie – kwartecie z Rigoletta Verdiego, w którym cała 
czwórka święciła swego czasu triumfy. Przygotowania do ostatniego wspólnego koncertu stają się dla 
emerytowanych śpiewaków pretekstem zarówno do wspominania lat świetności i poplątanego życia oso-
bistego, jak i ukazania życia artystów, pełnego tak sukcesów w blaskach fleszy, jak i porażek w gorzkiej 
samotności. Bilety: 25 zł, ulgowy 18 zł, szkolny 16 zł

Scena na Zapleczu

„Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?”, 1.05. (piątek), 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

I. Tasnádi „Cyber Cyrano”, 6-9.05. (środa-sobota), godz. 19.00
Nie ma Cię w internecie? Nie istniejesz. Przynajmniej w świecie nastolatków, którym rządzą portale spo-
łecznościowe typu Facebook czy Twitter będące wyznacznikami popularności, a nawet… egzystencji. „Cy-
ber Cyrano” 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

M. McDonagh „Porucznik z Inishmore”
16.05. (sobota), godz. 18.00
17, 19.05. (niedziela, wtorek), godz. 19.00
Podczas gdy Padraic, bojownik Irlandzkiej Armii Wyzwolenia Narodowego (INLA), walczy o wolność w Pół-
nocnej Irlandii torturując i podkładając bomby, na wyspie Inishmore ktoś zabija jego ukochanego kota, 
Tomaszka. Śmierć kota nakręca spiralę niewiarygodnych wydarzeń. Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 
20 zł

Festiwal Debiutantów „Pierwszy Kontakt”
23.05. (sobota)
• Teatr Współczesny, Szczecin - Molier „Szkoła żon” (na zdjęciu)
• Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu - Grzegorz Gołaszewski, Szymon Adamczak „Elsynor”
24.05. (niedziela)
• Teatr Współczesny, Szczecin - Marius von Mayenburg „Męczennicy”
• Teatr Dramatyczny z Warszawy - Savyon Liebrecht „Rzecz o banalności miłości”
25.05. (poniedziałek)
• Teatr Studio z Warszawy - David Mamet „Anarchistka”
• Teatr Polonia z Warszawy - Vahé Katcha „Kolacja kanibali”
26.05. (wtorek)
• Teatr im. Ludwika Solskiego, Tarnów - Hanoch Levin „Jakobi i Leidental”
• Teatr Śląski, Katowice - Szczepan Twardoch „Morfina”
27.05. (środa)
• Studio Teatralne KOŁO, Warszawa - Agata Dyczko, Tomasz Walesiak „Mały ma dziewczynę”
• Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie - Neil LaBute „W mrocznym mrocznym domu”

TEATRY Teatr to świątynia sztuki, czy miejsce dla lekkoduchów i błaznów? Kim jest aktor i na czym polega 
jego sztuka? Co czuje aktor, kiedy staje na scenie? Na te i podobne pytania o sztukę spróbują od-
powiedzieć ze znawstwem ale i stosownym dowcipem autorzy przedstawienia, reżyser: Wojciech 
Szelachowski i kompozytor: Krzysztof Dzierma.
Z okazji 250-lecia teatru publicznego w Polsce Baj Pomorski postanowił zrobić widzom prezent 
i 23 maja, w Dniu Teatru Publicznego bilet na spektakl w cenie… 250 gr.
Bilety: 20 zł, w sobotę 250 gr!

„Czerwony Kapturek”, 24.05. (niedziela), godz. 12.00
Wszyscy znają bajkę o „Czerwonym Kapturku”, lecz czy wszyscy chcą i lubią ją opowiadać? A gdy-
by tak jeszcze dać szansę, aby samo bohaterowie opowiedzieli o swoim losie? Bilety: 15 zł

A. Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”
26-28.05. (wtorek-czwartek), godz. 9.30, 12.00
Historia opowiada o sile jedności małych mieszkańców Bullerbyn (co w tłumaczeniu na język pol-
ski 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 nie-
skrępowanej, beztroskiej zabawy. Bilety: 15 zł

„Kopciuszek”
29.05. (piątek), godz. 9.30, 12.00
31.05. (niedziela), godz. 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, niedziela 
17 zł

Dzień Dziecka 
31.05. (niedziela), godz. 12.00 
Spektakl „Kopciuszek” w reż. Ireneusza Maciejewskiego. 
Po spektaklu w ogrodzie piknik rodzinny.

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

Lady Day w Emerson Bar & Grill
2.05. (sobota), godz. 19.00 - premiera
3.05. (niedziela), godz. 19.00
28-29.05. (czwartek-piątek), godz. 19.00
Spektakl muzyczny opowiada o jednym z ostatnich koncertów Billie Holiday. Zniszczona wielolet-
nim zażywaniem narkotyków i alkoholu wokalistka jest cieniem dawnej divy. W podłym nocnym 
klubie Billie (Anna Sroka-Hryń) śpiewa dawne przeboje, a pomiędzy nimi wspomina swoje życie. 
Jej akompaniatorem i jednocześnie opiekunem jest Jimmy Powers (autentyczna postać). Gra go 
Włodzimierz Nahorny. Spektakl przypomina postać wybitnej artystki, której twórczość odegrała 
niezwykłą rolę w rozwoju muzyki jazzowej. Bilety: 45 zł, 40 zł ulgowy

Wokalne warsztaty muzyki słowiańskiej
8.05. (piątek), godz. 16.00-18.00
9.05. (sobota), godz. 10.00-12.00 
Dwudniowe warsztaty, prowadzone przez Magdalenę Cysewską i Michała Hajduczenię składają 
się z części teoretycznej i praktycznej. Podczas zajęć uczestnicy poznają bogactwo, specyfikę 
i różnorodność pieśni słowiańskich na przykładach pochodzących z folkloru m.in. polskiego, ro-
syjskiego, białoruskiego, ukraińskiego, serbskiego, macedońskiego... Na zajęciach będzie można 
również zasięgnąć fachowych porad z tematyki emisji głosu. Uwieńczeniem warsztatów będzie 
udział w koncercie Pieśni i Dumek Ukraińskich zespołu Slavic Voices. Warsztaty dla dzieci i mło-
dzieży od 9 do 15 roku życia. Udział bezpłatny. Zgłoszenia: promocja@teatrmuzyczny.torun.pl

Slavic Voices - koncert pieśni i dumek ukraińskich
9.05. (sobota), godz. 19.00
Koncert zespołu Slavic Voices przeniesie widzów w świat pieśni słowiańskich. W programie stare 
dumki i pieśni ukraińskie. Połączenie temperamentu kozackiego z zadumą nad bezkresem stepów 
zostało wyrażone za pomocą trzech głosów a’capella oraz brzmienia akordeonu i kontrabasu. Sla-
vic Voices to zespół mocno osadzony w wokalnej muzyce akustycznej. Szczególne miejsce w twór-
czości zajmuje słowiańska muzyka etniczna. W szerokim repertuarze Slavic Voices znajdują się 
m.in. tradycyjne pieśni ukraińskie, białoruskie, polskie, międzynarodowe kolędy, polska przed-

wojenna muzyka filmowa oraz pieśni paraliturgiczne. Wykonawcy: Michał Hajduczenia – baryton, 
kontrabas, Magdalena Cysewska – sopran, akordeon, Natalia Sycz – alt. Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy

Jazz w Pałacu: Jerzy Małek Group
10.05. (niedziela), godz. 19.00
Skład zespołu Jerzego Małka to ścisła czołówka polskiej sceny jazzowej. Legendarny saksofonista 
zespołu Miłość Maciej Sikała, na stałe współpracując z Nigelem Kennedym pianista Piotr Wyleżoł, 
perkusista Krzysztof Dziedzic i niekwestionowana gwiazda polskiego kontrabasu jazzowego - Mi-
chał Barański (Aga Zaryan) towarzyszą na scenie Jerzemu Małkowi, który od lat plasuje się w gronie 
najbardziej uznanych polskich trębaczy. W trakcie koncertu zespół Jerzego Małka wykona utwory 
z płyty Stalgia oraz kompozycje z wcześniejszych płyt autorskich lidera. Bilety: 50 zł, 40 zł ulgowy

Warsztaty wokalne z Mieczysławem Szcześniakiem, 13-14.05. brak miejsc

Koncert M. Szcześniaka, 14.05. (czw.), godz. 19.00 Brak wejściówek

„Siostry Parry”
15.05. (piątek), godz. 19.00
16.05. (sobota), godz. 22.00 w ramach Nocy Muzeów bilety w cenie 10 zł
Sztuka inspirowana dziejami „The Barry Sisters” opowiada historię dwóch żydowskich sióstr, Mal-
ki i Chai Pegelman, które opuszczają małą, galicyjską wioskę i wyjeżdżają do Ameryki, by szukać 
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 przeplatana 
jest 18 tradycyjnymi pieśniami i piosenkami żydowskimi śpiewanymi w języku polskim, jidisz i an-
gielskim. Bilety: 45 zł, 35 zł ulgowy

Noc Muzeów, 16.05. (sobota), od godz. 20.00
W Galerii Proscenium swoje prace pokażą Paweł Hajncel i Dagmara Horab. O godz. 22.00 spektakl 
Siostry Parry - wejście na podstawie pobranych wcześniej wejściówek w cenie 10 zł. Na zwiedza-
jących czekać będzie także wiele innych atrakcji, m.in. fragment próby naszej kolejnej produkcji.

„Rosnę” 
16-17.05. (sobota-niedziela), godz. 11.00
23-24.05. (sobota-niedziela), godz. 11.00
Bajka muzyczna dla dzieci w wieku 1-6 lat. Opowieść o dzieciach i opiekuńczych aniołach, które 
dbają o to żeby maluchy były bezpieczne i szczęśliwe. Jednym z takich brzdąców jest mała Ola, któ-
ra „rośnie” na oczach publiczności. Bilety: dziecko z opiekunem 35 zł, dwoje opiekunów z dziec-
kiem 50 zł, każdy kolejny bilet dla dziecka w cenie 14 zł.

 „Bar pod zdechłym psem”
17.05. (niedziela), godz. 19.00
Tytuł jednego z wierszy Władysława Broniewskiego stał się tytułem monodramu poetyckiego z czę-
ściowo śpiewanymi wierszami Władysława Broniewskiego, wg scenariusza Krzysztofa Kolbergera. 
To rzecz o mocy i niemocy twórczej, zawieszeniu między miłością i jej brakiem, biesach popycha-
jących bohatera do alkoholu, do samobójstwa. Muzykę do spektaklu skomponował Włodzimierz 
Nahorny. Na scenie zobaczymy Dariusza Bereskiego, który dodał do scenariusza krótkie fragmenty 
prozy, wykorzystując „Pamiętniki Władysława Broniewskiego 1918-1922”. Bilety: 30/25 zł 

„Machiavelli”
22.05. (piątek), godz. 19.00
23.05. (sobota), godz. 20.00 –250-lecie Teatru Powszechnego w Polsce, 
bilety 250 gr w sprzedaży od 11.05.
24.05. (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

Opera się nie opiera – premiera
31.05. (niedziela), godz. 17.00
Spektakl kabaretowy z prawdziwą dawką opery
Sądzisz, że w operze czai się upiór? Nie bój się. Przyjdź do nas. Mamy dla Ciebie operę dla opor-
nych. Twój osobisty przewodnik przeprowadzi Cię przez meandry wyższych pięter sztuki, od za-
kurzonej piwnicy, po zakurzony strych. To będzie istny okultystyczny seans. Trochę niesamowity, 
trochę straszny, trochę śmieszny. Ale za to bardzo operowy. Opracowanie muzyczne: Robert Matu-
siak, obsada: Magdalena Cysewska, Michał Hajduczenia, Robert Matusiak, Jacek Pietruski
Miejsce: Hotel Bulwar, Bulwar Filadelfijski 18
Bilety: indywidualny 28 zł / grupowy (od 9 osób) 18 zł do nabycia: groupon.pl, kasa godzinę przed 
spektaklem. Rezerwacja: 56 690-43-47, 513-020-033, 733-333-440
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CINEMA CITY
Czerwona Droga 1-6, tel. 56 664-64-64
Toruń Plaza, ul. Broniewskiego 90
www.cinema-city.pl
 

Poskromić Playboya
premiera: 1.05.
komedia USA 2014
reżyseria: Jennifer Finnigan, Jonathan Silverman, występują: Mena Suvari, Kristin Chenoweth, 
Geoff Stults
Historia Vince’a, najbardziej skutecznego adwokata zajmującego się rozwodami w całej Nowej  
Anglii. Kiedy Vince spotyka Jane, jego codzienność przewraca się do góry nogami.

UPS! Arka odpłynęła
premiera: 1.05.
animacja, Belgia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy 2015
reżyseria: Toby Genkel
Nadciąga potop i wkrótce całą Ziemię zaleje woda. Jedynym ratunkiem dla zwierząt jest miejsce na 
Arce Noego, której kapitanem został wyniosły Król Lew. Niestety, paru nieboraków nie znalazło się 
na liście upoważniającej do wejścia na pokład i teraz mają… przechlapane.

Saga Wikingów
premiera: 1.05.
przygodowy, Niemcy, RPA, Szwajcaria 2014
reżyseria: Klaudio Fah, występują: Tom Hopper, Ryan Kwanten, Ken Dunek
Wygnani z ojczyzny Wikingowie, pod wodzą nieustraszonego Asbjörna, wyruszają do Brytanii,  
by zrabowanym z klasztorów złotem wykupić swą wolność i powrót do kraju. Gdy ich podróż prze-
rywa sztorm, który zatapia statek i wyrzuca rozbitków na szkockim wybrzeżu, jedyną szansą na 
przetrwanie za linią wroga staje się wyprawa do rządzonej przez Wikingów osady Danelaw.

Avengers: Czas Ultrona
premiera: 8.05.
akcja,SI-Fi, USA 2015
reżyseria: Joss Whedon, występują: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth
Kiedy Tony Stark próbuje wskrzesić dawno zapomniany program utrzymania światowego pokoju, 
sytuacja niespodziewanie się komplikuje. Na scenę wkracza mroczny Ultron ze zbrodniczym pla-
nem zniszczenia całej planety. Los milionów niewinnych istnień spocznie w rękach najpotężniej-
szych bohaterów Ziemi z drużyny Mścicieli. 

Drugi Hotel Marigold
premiera: 8.05.
dramat, komedia, USA, Wielka Brytania 2015
reżyseria: John Madden, występują: Judi Dech, Maggie Smith, Bill Nighy
Grupa emerytowanych Anglików zamieszkujących egzotyczny hotel próbuje odnaleźć się w indyj-
skich realiach.

Sekrety Morza
premiera: 8.05.
animacja, familijny Dania, Irlandia 2014
reżyseria: Tomm Moore 
Dziewczynka o imieniu Sirsza obchodzi swoje 6. urodziny. Nic nie wygląda tak, jakby chciała. Star-
szy brat jej dokucza, tata jest zatopiony w myślach, a mamy nie ma z nimi od dawna. Po nieuda-
nym przyjęciu Sirsza podkrada bratu muszlę, którą dostał kiedyś od mamy, i zaczyna na niej grać. 
Muzyka prowadzi ją do skrzyni, w której znajduje niezwykły płaszcz. Sirsza rozpocznie podróż,  
dzięki której zrozumie, kim jest i co stało się z ich mamą. 

Wiek Adaline
premiera: 15.05.
melodramat, USA 2015
reżyseria: Lee Poland Krieger, występują: Blake Lively, Michiel Huisman, Kathy Baker

KINA
Urodzona na początku XX wieku piękna Adaline jako dwudziestolatka ulega wypadkowi, na skutek 
którego przestaje się starzeć. To co wydaje się spełnieniem marzeń o nieśmiertelności, z czasem 
przynosi dramatyczne konsekwencje. Adaline musi się ukrywać przed władzami, które chcą poddać 
ją eksperymentom. Wciąż podróżując, zmieniając tożsamość traci kontakt z najbliższymi, którzy 
starzeją się na jej oczach

Pitch Perfect 2
premiera: 15.05.
komedia, muzyczny, USA 2015
reżyseria: Elizabeth Banks, występują: Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee Steinfeld
Zespół a cappella - The Bellas przystępuje do międzynarodowego konkursu, w którym nigdy nie 
wygrała grupa z Ameryki. 

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

WYDARZENIA:

Weekend z Docs Against Gravity Film Festival
Przegląd najważniejszych filmów dokumentalnych 2015 roku, w tym specjalne pokazy oscarowego 
„Citizenfour”, a także najnowszy film wybitnego austriackiego reżysera Ulricha.
15.05. (piątek)
• godz. 19.00 Scena ciszy, reż. Joshua Oppenheimer
• godz. 21.00 Jesteśmy waszymi przyjaciółmi, reż. Huber Sauper „
16.05. (sobota)
• godz. 18.00 W piwnicy, reż. Ulrich Seidl
• godz. 20.00 Citizenfour, reż. Laura Poitras
17.05. (niedziela)
• godz. 18.00 Citizenfour, reż. Laura Poitras
• godz. 20.00 Badjao.Duchy morza, reż. Eliza Kubarska

Dzień Dziecka z bohaterami Astrid Lindgren
Najdłuższy Dzień Dziecka w Toruniu. Specjalny przegląd zekranizowanych bajek wybitnej szwedz-
kiej pisarski Astrid Lindgren. Przeglądowi towarzyszyć będzie specjalny konkurs na kolaż „Moja 
przygoda z bohaterami Astrid Lindgren”. 
30.05. (sobota)
• godz. 10.00 Dzieci z Bullerbyn
• godz. 12.00 Nils Paluszek
• godz. 14.00 Nowe przygody Dzieci z Bullerbyn
31.05. (niedziela)
• godz. 10.00 Madika z Czerwcowego Wzgórza
• godz. 12.00 Rasmus i włóczęga
• godz.14.00 Ronja, córka zbójnika
1.06. (poniedziałek)
• godz.10.00 Nils Paluszek
• godz. 12.00 Dzieci z Bullerbyn
• godz.16.00 Dzieci z Bullerbyn
• godz.18.00 Ronja, córka zbójnika
2.06. (wtorek)
• godz. 10.00 Nowe przygody Dzieci z Bullerbyn
• godz. 12.00 Rasmus i włóczęga
3.06. (środa)
• godz. 10.00 Madika z Czerwcowego Wzgórza
• godz. 12.00 Ronja, córka zbójnika

Kinodanie:
• 5.05. (wtorek), godz. 20.30 Dumni i wściekli, reż. Matthew Warchus
Niewiarygodna, ale oparta na faktach komedia, która stała się jednym z największych brytyjskich 
przebojów minionego roku.
• 12.05. (wtorek), godz. 20.30 Jak całkowicie zniknąć, reż. Przemysław Wojcieszek
Gerda poznaje Małą Rozbójniczkę w berlińskim metrze. Rozstaną się za dziesięć, może dwanaście 
godzin. Wzajemne zainteresowanie zamieni się w miłość, a miłość skończy się nad ranem. Przed 
dziewczynami jednak całe miasto i noc, przez którą płyną. 
• 19.05. (wtorek), godz. 20.30 Co robimy w ukryciu?, reż. Taika Waititi

Zwariowany komediowy horror i mockument w jednym. Trójka przyjaciół z Nowej Zelandii zna się już 
całkiem długo. Vladislav ma 862 lata, Viago 379, a Deacon 183. Jest jeszcze Peter, który ma 8000 lat. 
 Wszyscy są staroświeckimi wampirami osiadłymi w Wellingtonie i próbują zaadaptować się do życia 
w XXI wieku. Śledząc ich codzienność odnosimy wrażenie, że w zimnym i martwym sercu także mogą 
budzić się uczucia.
• 26.05. (wtorek), godz. 20.30 Piąte: nie odchodź, reż. Katarzyna Jungowska
Roma ma piętnaście lat. Mieszka ze swoim ojcem. Pomimo wzajemnej potrzeby bliskości żyją obok 
siebie, on pochłonięty nauką, pryncypialny i chłodny emocjonalnie, ona - w świecie tańca, młodzień-
czego buntu i tęsknoty za rodzicielskim zainteresowaniem. Życie bohaterki zmienia się z chwilą przy-
bycia bezdomnego mężczyzny, który lokuje się w pobliskiej ruderze. 

Kino Dla Seniora:
• 27.05. (środa), godz. 12.00 Dziennik panny służącej, reż. Benoit Jacquot
Debiutująca w konkursie głównym festiwalu Berlinale filmowa adaptacja słynnej powieści Octave-
’a Mirbeau. Początek XX wieku, francuska prowincja. Célestine, śliczna młoda służąca przyjeżdża 
z Paryża do posiadłości Lanlaire. W nowym domu dziewczyna będzie musiała radzić sobie nie tylko 
z obowiązkami, ale również awansami pana domu i jego surową, wymagającą żoną. Wkrótce stanie 
się także obiektem erotycznej fascynacji ogrodnika Josepha.

W Starym Kinie: Dzień Dziecka z klasyką
29.05. (piątek), godz. 18.00
Czarnoskiężnik z krainy Oz, reż.King Vido, George Cukor, Mervin LeRoy, Norman Taurog, 
Victor Fleming, 1939 

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

Majowy Buum Poetycki: Totart czyli odzyskiwanie rozumu
12.05. (wtorek), godz. 19.00
reż. Bartosz Paduch, Polska 2014. Rozwichrzona, opowieść o gdańskiej formacji artystycznej Totart, 
która swoimi obrazoburczo-prześmiewczymi ujawnieniami rozsadzała ponurą, PRL-owską rzeczywi-
stość lat 80. ubiegłego wieku. Które z ideałów udało się uratować w skomercjalizowanej rzeczywisto-
ści po roku 1989? Co się stało z duchowym przywódcą i ideologiem Totartu Zbigniewem Sajnógiem, 
który odciął się od swojego dawnego środowiska, by ukojenia szukać w… sekcie Niebo? W ścieżce 
dźwiękowej filmu znalazły się archiwalne i współczesne nagrania przedstawicieli trójmiejskiej awan-
gardy m.in. Szelestu Spadających Papierków i Pancernych Rowerów.

Prześwity – premiera, 16.05. (sobota), godz. 19.00
reż. Karolina Ford, Polska 2015. W podupadającej posiadłości, w niewielkiej wsi, mieszka małżeń-
stwo w podeszłym wieku. Lata świetności dworku, jak i lata własnej miłości, mają już dawno za sobą. 
Odwiedza ich wnuczka wraz ze swoim narzeczonym, który jako przyszły lekarz, zajmuje się chorym 
sercem dziadka. Sprawy medyczne wymykają się jednak spod kontroli. Tajemnicza, przecząca logice 
przypadłość, staje się impulsem prowokującym do rozpoczęcia dialogu między skonfliktowanymi 
małżonkami. Dodatkowo niespodziewana sytuacja komplikuje początkowo wzorową relację między 
młodymi narzeczonymi. Uroczysta premiera filmu, w którego powstawanie zaangażowało się lokalne 
środowisko artystyczne oraz twórcy i filmowcy z Polski i z zagranicy. Przed projekcją filmu odbędzie 
się recital „Poważni – niepoważni” w wykonaniu solistów operowych Anny i Marcina Łęcckich oraz 
Karola Bartosińskiego. Wstęp wolny

Snajper, 18.05. (poniedziałek), godz. 19:00
reż. Clint Eastwood, USA 2015. Jako wysłany do Iraku członek elitarnej jednostki Navy SEALs Chris 
Kyle (Bradley Cooper) ma tylko jedną misję - chronić swoich towarzyszy broni. Swoją precyzją ra-
tuje niezliczoną ilość żołnierzy na polu bitwy. Reputacja Kyle’a rośnie także za liniami wroga. Po-
wstańcy uznają snajpera za ważny cel i wyznaczają nagrodę za jego głowę. Bilety: 10 zł studenci,  
12 zł pozostałe osoby

Motyl Silll Alice, 19.05. (wtorek), godz. 19.00
reż. Richard Glazer, USA 2014. Życie dr Alice Holland, wykładowczyni Uniwersytetu Columbii, jest 
spokojne, ustabilizowane i szczęśliwe. Wraz z mężem ma troje dorosłych i dorastających dzieci – 
Annę Toma i najmłodszą – Lydię. Kiedy wydaje się, że nic nie zmąci rodzinnego szczęścia, mająca 
drobne problemy z pamięcią Alice otrzymuje druzgocącą diagnozę – choruje na rzadką odmianę 
dziedzicznego Alezheimera. Dramat paraliżuje życie rodziny. Bilety: 10 zł studenci, 12 zł pozostałe 
osoby

Z

ZAMEK KRZYŻACKI

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

Majówka rodzinna 
1 i 3.05. (piątek, niedziela)
•  godz. 15.00-20.00 Inscenizacje średniowieczne, pokazy walk, turnieje. Rota Zbrojna Gro-

du Lubicz, Bohemica Sangius – Grupa Odtwórstwa Historycznego z Czech - pokazy walk 
rycerskich w inscenizacjach – scenki historyczne, gry i zabawy plebejskie dla dorosłych 
i dzieci, pokazy tańca średniowiecznego, turnieje: strzelania z łuku, rzutu toporem, rzutu 
oszczepem.

2.05. (sobota)
•  godz. 18.00-20.00 Rynek Staromiejski Scenki średniowieczne i pokazy walk 
Bohemica Sanguis Grupa Odtwórstwa Historycznego. 
•  godz. 14.00-15.00 Pokaz mody średniowiecznej z warsztatami wizażu i stylizacji. Firma 

Mabu Kreacje
1-3.05. (piątek-niedziela)
•  godz. 10.00-18.00 Jarmark średniowieczny „Lokalne pyszności”
Promowanie zdrowej ekologicznej żywności, wystawa prac artystów ludowych – malarzy 
i rzeźbiarzy
3.05. (niedziela)
•  godz. 11.00-15.00 Wolny Jarmark Toruński
Promocja i sprzedaż zdrowej i pozbawionej konserwantów żywności. Na straganach pojawią 
się produkty wytwarzane metodą tradycyjną. Różne produkty z krowiego i koziego mleka, 
a także szeroki wachlarz wędlin. Na jarmark przyjadą również twórcy rękodzieła, którzy wy-
twarzają np. ubrania dla dzieci, zabawki i akcesoria kuchenne. Do tego kosmetyki naturalne 
bez chemicznych wypełniaczy. 

Dni Hanzy - Potyczki średniowieczne
17.05. (niedziela), godz. 15.00-18.00 
Festyn średniowieczny – pokazy walk, turnieje średniowieczne, warsztaty tańca średnio-
wiecznego, gry i zabawy plebejskie.

Wolny Jarmark Toruński 
17, 31.05. (niedziela), godz. 11.00-15.00

Jarmark – średniowieczne specjały kulinarne i wyroby rękodzieła
25-30.05. godz. 10.00-18.00 
Promowanie zdrowej żywności – koła gospodyń wiejskich, wystawcy regionalni, rzemiosło 
artystyczne.

Sztuka zaklęta w naturze. Plener malarsko-rzeźbiarski
25-30.05. godz. 10.00-18.00 
warsztaty dla twórców regionalnych i studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Plener skie-
rowany do malarzy, rzeźbiarzy z regionu województwa kujawsko-pomorskiego
warsztaty dla dzieci i młodzieży „Życie codzienne na podzamczu”. W programie warsztaty 
oraz konkurs wiedzy o sztuce i historii

Majówka rodzinna „Bądźmy razem” - Dzień Matki i Dzień Dziecka
30.05. (sobota), godz. 15.00-18.00 
W programie: zabawy plebejskie, konny turniej husarski, „Bądźmy razem” – zabawy, gry 
i konkursy dla mamy i dziecka w fosie zamkowej. Godz. 17.00 Pokaz mody dla matki i dziec-
ka - Firma Mabu Kreacje. „Jak być modnym dzieckiem z modną mamą” - pokazy i warsztaty 
dla rodziców i dzieci.

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 
trebusz, taran, wineja, einarm i inne będą stanowić interaktywną formę zabawy, nauki dla 
dzieci oraz atrakcję dla turystów.
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WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
KSIĄŻNICA KOPERNIKAŃSKA
ul. Słowackiego 8
www.ksiaznica.torun.pl

Konferencja: Zabytki toruńskie młodszego pokolenia – budownictwo 
szkieletowe
9.05. (sobota), godz. 10.00-16.00
Sesję organizuje Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki. 
- Chcemy mówić o zabytkach z XIX i XX wieku, bo nasze miasto to nie tylko „gotyk na dotyk” - 
wyjaśnia Katarzyna Kluczwajd, prezes toruńskiego oddziału SHS. - Zaczniemy od budownictwa 
szkieletowego, zwanego potocznie - choć nieprawidłowo - pruskim murem. W trakcie kolejnych 
spotkań zajmiemy się historyzmem i modernizmem, przyjrzymy się też zabytkom z czasów PRL-u.
Podczas majowej sesji zostaną omówione wybrane przykłady budownictwa szkieletowego. Pre-
lekcje zilustrowane zostaną zdjęciami budynków istniejących i tych, po których zostały już tylko 
wspomnienia. Dodatkową atrakcją będą fotograficzne „prusko-murowe” impresje.
Wstęp wolny (liczba miejsc ograniczona)

Spotkanie ze Sławą Przybylską i Arturem Cieślarem
29.05. (piątek), godz. 18.00
Spotkanie promuje książkę „Kobieta metamuzyczna” Artura Cieślara, w której autor opublikował 
rozmowy z gwiazdami polskiej sceny muzycznej, m.in. Katarzyną Groniec, Magdą Umer, Kata-
rzyną Nosowską, Anią Dąbrowską, Grażyną Łobaszewską, Urszulą Dudziak i Sławą Przybylską.  
Ta ostatnia będzie gościem Książnicy Kopernikańskiej.
Sława Przybylska jest absolwentką Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych, studiowała han-
del zagraniczny w Szkole Głównej Służby Zagranicznej. Debiutowała pod koniec lat 50. XX w.;  
popularność przyniosła jej piosenka „Pamiętasz była jesień”.
Wstęp wolny

Filia nr 1 
ul. Jęczmienna 23

Manualności - Wystawa fotografii
12.05. (wtorek), godz. 17.00, do 29.05. 
Na wystawie obejrzymy prace czworga studentów: Karoliny Kai Kant, Aleksandry Pachnik, Rober-
ta Adama Bogumiła i FláviI Rodrigues Piątkiewicz, pracujących pod kierownictwem artystycznym 
prof. Tomasza Myjaka.
Prof. Myjak o fotografii: „Sięgamy nie tylko po szlachetne techniki fotograficzne, ale często 
wpływamy na obraz w sposób manualny (malarski, graficzny i przestrzenny). Zdecydowaliśmy 
zatytułować naszą wystawę „Manualności”. Ma to podkreślić indywidualny charakter zdjęć które 
prezentujemy i jednocześnie akcentuje kierunek estetyczny, w którym podążamy.”

Filia nr 2 Książnicy Kopernikańskiej
ul. Kościuszki 47

Młodzi artyści z Francji
6.05.-9.06.
Na wystawie obejrzymy prace wykonane przez dzieci i młodzież w wieku od 4 do 16 lat. Na eks-
pozycję składają się najciekawsze realizacje malarskie wybrane ze zbiorów Galerii i Ośrodka Pla-
stycznej Twórczości Dziecka w Toruniu. Bogactwo kolorów, drobiazgowość, często duża precyzja 
wykonania, to główne cechy prac francuskich. Za ich pośrednictwem możemy odbyć podróż do 
Francji dawnej i współczesnej, podziwiać budowle, pejzaż, stroje, poznać mieszkańców i ich ży-
cie. Prace nawiązujące do historii Francji przedstawiają pałace, dworzan, rycerzy na koniach, bi-
twy, sąsiadują ze scenami z życia codziennego pokazującymi gwarne ulice, defilady, bukinistów, 
tak charakterystycznych dla nadbrzeżnego Paryża.

Filia nr 14
ul. Łyskowskiego 29/35

Kiermasz książek w ramach Tygodnia Bibliotek
11-15.05. w godzinach otwarcia biblioteki
Na kiermasz trafi około 3 tysięcy książek z różnych dziedzin wiedzy sporo tytułów z literatury 
polskiej i światowej. Ponad 200 pozycji stanowią opracowania z historii i teorii literatury. Jak za-
wsze zakupić można będzie encyklopedie słowniki z różnych dziedzin wiedzy oraz 2 komplety 
Encyklopedii Powszechnej PWN. Ponad połowę wyprzedawanych książek stanowią powieści pol-
skich i obcych autorów. Na kiermaszu znaleźć będzie można kilkadziesiąt numerów Fenixa. Dla 
miłośników książki dziecięcej czekać będzie kilkadziesiąt tytułów bajek i opowiadań. Uzupełnić 
też będzie można lektury – najwięcej do szkół średnich. Ceny od 1 do 2 zł. za książki z beletrystki 
i literatury popularno-naukowej do 5-10 zł. za słowniki i encyklopedie.

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
ul. Szczytna 13

Zwierzęta i my – wspólny świat
7.05. (czwartek), godz. 11.00, do 12.06.
Wystawa prac plastycznych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza 
Korczaka w Toruniu. 

Białe kruki
18.05. (poniedziałek), godz. 10.00 
Koncert literacko-muzyczny w wykonaniu Zespołu Scena Młodych Studio P z MDK w Toruniu.

Atrakcje regionów przemysłowych
25.05. (poniedziałek), godz. 10.00
Prelekcja z cyklu „Podróże po Polsce” – dr Edward Świtalski.

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

Ekskluzja czy inkluzja? 
do 16.05.
Wystawa zdjęć wykonanych w ramach zajęć Ekskluzja czy inkluzja? Fotograficzne warsztaty 
reporterskie dla amatorów zdjęć, wrażliwych na biedę i wykluczenie społeczne. Warsztaty zor-
ganizowane zostały 18 kwietnia z okazji 15. Festiwalu Nauki i Sztuki w Toruniu. Inspiracją była 
nagrodzona Pulitzerem legendarna fotografia autorstwa Kevina Cartera, znana na całym świecie 
pod tytułem „Struggling Girl”. Przedstawia ona sępa, który czyha na zgiętą w pół wychudzoną do 
granic 5-6-letnią dziewczynkę. Scena stała się jednym z symboli Afryki, wykorzystywanym przez 
publicystów, pisarzy, polityków i artystów (np. Alfredo Jaara). Lokalne problemy i kwestie spo-
łeczne na fotografiach uczestników warsztatów zostały przedstawione w sposób stereotypowy,  
ale także artystyczny. Spotkanie i wykonane zdjęcia miały na celu nie tylko doskonalenie warsztatu 
fotograficznego, ale też krytyczną dyskusję na temat tych kwestii i sposobów ich rozwiązywania.

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

XII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek
• 8-15.05. Wystawa „Oni też byli bibliotekarzami”
Ekspozycja prezentuje znane osobistości świata nauki, sztuki i polityki, które związane były
z bibliotekarstwem, m.in. Adam Mickiewicz, Mao Zedong.
• 8.05. (piątek), godz. 13.00 Spotkanie z Mikołajem Grynbergiem
Mikołaj Grynberg – fotograf portrecista i pisarz zajmujący się problematyką Żydów w XX w. Autor 
książek: „Ocaleni z XX wieku” i „Oskarżam Auschwitz” oraz albumów „Dużo kobiet” i „Auschwitz 
– co ja tutaj robię”. Spotkanie poprowadzi dr hab. Mirosław A. Supruniuk
• 11.05. (poniedziałek), godzina 12.00-17.00 III Toruński Kiermasz Książki Regionalnej
W ofercie znajdą się wydawnictwa książkowe i periodyki o szeroko rozumianej tematyce regional-
nej dotyczące terenu Pomorza Wschodniego i Zachodniego, Powiśla, Warmii, Mazur oraz woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego. 

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

Majówka
30.04. (czwartek), godz. 20.30 Rynek Staromiejski: koncert AiQ
AiQ, czyli Anita Dąbrowska i Mateusz Kurek w odsłonie akustycznej. Zaprezentują pio-
senki z kręgów jazzu, rocka, muzyki latynoamerykańskiej oraz popu – zarówno utwory 
autorskie, jak i covery w zaskakujących interpretacjach.
1.05. (piątek)
•  godz. 9.00-16.00 Staw Komtura: Turniej Dzikich Drużyn w piłce nożnej
•  godz. 11.00-18.00 Rynek Staromiejski: Święto Tańca 
Będzie można podziwiać pokazy tancerzy z kilkunastu toruńskich szkół tańca i zespołów 
tanecznych, prezentujących najróżniejsze gatunki i style z różnych krajów i kultur.
•  godz. 11.00-15.00 Rynek Nowomiejski: festyn sportowo–rekreacyjny
Podczas festynu będzie można wziąć udział w zabawach lekkoatletycznych prowadzonych 
przez instruktorów, trenerów i zawodników MKL, obejrzeć pokazy sztuk walki, pokaz for-
macji tanecznych zespołu Rytm-X czy wziąć udział w konkursach sportowych z nagrodami. 
2.05. (sobota)
•  godz. 11.00 Skwer im. Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej: Święto Flagi Narodowej
Uroczystość wojskowa. Po jej zakończeniu z Bulwaru Filadelfijskiego ruszy uroczysta defi-
lada zabytkowych samochodów przenosząc obchody na Rynek Staromiejski. 
•  godz. 12.00 Rynek Staromiejski: koncert pieśni patriotycznych 
Wystąpią uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych. Koncert zakończy się wykonaniem wspól-
nego pamiątkowego zdjęcia mieszkańcom z ogromną biało-czerwoną flagą. 
•  godz. 16.00-17.00 Rynek Staromiejski: Dzień Flisaka
W ramach XXII Festiwalu Probaltica będzie można zobaczyć inscenizacje związane z oby-
czajami flisackimi
• godz. 17.00 Rynek Staromiejski: koncert wirtuoza skrzypiec Aleksandra Bozyka (Ukra-
ina) wraz z zespołem smyczkowym. W programie m.in. utwory Antonio Vivaldiego, Johan-
nesa Brahmsa czy Hansa Zimmera a także autorskie kompozycje. 
•  godz. 20.00 Rynek Staromiejski: koncert Marcina Wyrostka
Zwycięzca drugiej edycji „Mam Talent”. Marcin Wyrostek zaprezentuje się w projekcie 
Tango – Corazon. Usłyszymy argentyńskie tanga w aranżacjach klasycznych, rockowych, 
jazzowych, popowych i wokalnych. 
3.05. (niedziela)
Rynek Staromiejski: 
• ok. godz. 13.00 uroczystość wojskowa
• godz. 13.45 wspólne odtańczenie poloneza
Do tańca zaprosi Zespół Pieśni i Tańca Młody Toruń. 
• godz. 14.30 Teatr Baj Pomorski „Szewczyk Dratewka”
• godz. 16.00 arie z opery Józefa Haydna „Świat na księżycu”
Z balkonu Dworu Artusa wykonają je Wojciech Dyngosz i Agnieszka Olszewska.
• godz. 20.30 koncert zespołu Paula i Karol
Mieszkańcy Torunia będą mieli okazję posłuchać niesamowicie energetycznej i pozytywnej 
folkowej muzyki. Paula i Karol koncertują z ogromnym powodzeniem w Polsce, Europie i Ame-
ryce Północnej, a Brytyjski magazyn „The Guardian” umieścił zespół na liście „Dźwięk świa-
ta 2011” prezentującej najciekawsze młode zespoły. Obecnie zespół promuje trzeci album 
„Heartwash” prezentując niezmiennie wysoki poziom. Chwytliwe melodie oraz szczere teksty 
sprawiają, że ich twórczość trafia do publiczności niezależnie od wieku.
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Imprezy towarzyszące:
- Debata Pomorska 
„Toruń – czy to jeszcze 
Pomorze?” z udziałem 
Wicemarszałka Senatu 
RP Jana Wyrowińskiego 
i prof. Kujawsko-Pomor-
skiej Szkoły Wyższej 
w Bydgoszczy Janusza 
Kutty
- spotkanie z autorami 
najnowszej publikacji 
„Mikołaj Kopernik i jego 
świat: środowisko, przy-
jaciele, echa wielkiego 
odkrycia”, prof. Teresą 
Borawską i drem Henry-
kiem Rietzem
- wykład prof. Jarosława 

Dumanowskiego na temat wykorzystania piernika w potrawach 
połączony z prezentacją sposobu produkcji pierników i ich de-
gustacją. W hallu Biblioteki będzie można też obejrzeć wystawę 
starych ksiąg kucharskich.
- losowanie upominków (książek, czasopism, gadżetów) dla 
uczestników ankiety 
12.05. (wtorek)
• godz. 9.00-16.00 Majowy Kiermasz Książki 
• godz. 13.00 Promocja książki prof. Janusza Tondla „Między 
książką a sztuką Eugeniusza Przybyła: toruńskiego bibliofila 
i malarza, pasje i rozczarowania”. 
Spotkanie poprowadzi Anna Kroplewska-Gajewska. Eugeniusz 
Przybył - malarz, miłośnik książki, działacz kultury, jedna naj-
ważniejszych postaci przedwojennego środowiska artystycznego 
i bibliofilskiego Torunia w okresie międzywojennym. Absolwent 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i we Florencji, a także Aka-
demii Juliana w Paryżu. Był nauczycielem rysunków i prac ręcz-
nych w Seminarium Nauczycielskim Męskim, a później adiunktem 
na Wydziale Sztuk Pięknych UMK.
13.05. (środa)
• godz. 12.00 Sesja i otwarcie wystawy „Pelpliński Graduał L.13 
– prace konserwatorskie i restauratorskie” czynnej do 20.05.
Wystawa prezentuje kodeks rękopiśmienny w trakcie prac kon-
serwatorskich oraz trzy inkunabuły po pracach konserwatorskich, 
restauratorskich i digitalizacji, pochodzące z Biblioteki Diecezjal-
nej w Pelplinie. 
• godz. 18.00 Koncert Orkiestry Zespołu Szkół Muzycznych w To-
runiu 
W programie utwory F. Lehara, J. Offenbacha, F. Loeve, A. Menke-
na, K. Dębskiego, E. Johna, A. Lloyda Webbera i J. Stokłosy
14.05. (czwartek), godz. 13.00 Kalejdoskop rodzinny matki 
i syna. 
Rozmowa Małgorzaty Iwanowskiej-Ludwińskiej i Daniela Ludwiń-
skiego o literaturze, sporcie i malarstwie. Po spotkaniu nastąpi 
otwarcie wystawy prac plastycznych Małgorzaty Iwanowskiej-Lu-
dwińskiej, toruńskiej malarki uprawiającej malarstwo sztalugo-
we, rysunek, pastel, tusz. Daniel Ludwiński – dziennikarz spor-
towy, autor biografii: „Asy żużlowych torów: Jan Ząbik” (2010) 
i „Droga do Justyny Kowalczyk: historia biegów narciarskich” 
(2014). 
16.05. (sobota), godz. 12.00 Odjazdowy Bibliotekarz: rajd rowe-
rowy
Start: Biblioteka Uniwersytecka. Trasa wiedzie przez centrum 
miasta obok bibliotek i księgarni, żeby ostatecznie skierować 
się do mety przy Wymienialni Książek Amma na ul. Kwiatowej 
(Wrzosy). 
Ideą Odjazdowego Bibliotekarza jest propagowanie książek 
i czytelnictwa, a także promowanie roweru jako ekologicznego 
środka lokomocji. Adresujemy ją do czytelników, bibliotekarzy 
oraz wszystkich miłośników książek i rowerów. Kolorem akcji jest 
pomarańczowy, dlatego uczestników prosimy o pomarańczowe 
elementy stroju i dekoracji rowerów. Prosimy także o zabranie ze 
sobą książek na wymianę.
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DOM MUZ
ul. Podmurna 1/3, tel. 56 621-05-81
www.dommuz.pl

(wystawy w dziale Galerie)

Suka w sztuce kobiecej, 11.05. (poniedziałek), godz. 18.00
Wykład dr Katarzyny Lewandowskiej z Katedry Historii Sztuki i Kultury UMK
Wstęp wolny

Dzień Tajlandii, 20.05. (środa), godz. 16.00
W przeddzień II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego w Toruniu. Podczas wydarzenia od-
będzie się pokaz klasycznego baletu tajskiego, masażu tajskiego, degustacja kuchni tajskiej, 
prelekcja na temat buddyzmu tajskiego. Swoją obecność potwierdził Ambasador Tajlandii. Wstęp 
wolny

Koncert duetu Jazziomals, 22.05. (piątek), godz. 19.00
Jazziomals to duet gitarowy preferujący muzykę akustyczną. Od bez mała 10 lat Jacek „Pawlacz” 
Pawlikowski i Jarek „Szymon” Szymański poszerzają swój repertuar, czerpiąc przede wszystkim 
z tradycji muzyki jazzowej, filmowej, jak i popularnej. Tym razem zaprezentują standardy jazzowe, 
takie jak: Stella By Starlight, The Days Of Wine And Roses, The Girl From Ipanema, Summerti-
me, Mercy,Mercy, Mercy i wiele innych. Gościnnie zagra z duetem na kontrabasie Andrzej Bruner  
Gulczyński. Wstęp: 8zł

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

Wystawy:
Joanna M. Siemieńczuk - Spacer po niebie 
14.05. (czwartek), godz. 18.00, do 21.05.
Joanna Siemieńczuk (ur. 1988) - ukończyła malarstwo (specjalizacja: witraż) na Wydziale Sztuk 
Pięknych UMK. Przez cały okres trwania studiów była aktywną członkinią koła teatrologicznego, 
a od 2012 roku jest adeptką tańca współczesnego pod kierunkiem Marty Zawadzkiej. Artystka 
od 2012 roku zajmuje się Regresingiem, który jest formą terapii uwalniającą od negatywnych 
wzorców z podświadomości. Swoją twórczość artystyczną traktuje jako jedną ze ścieżek rozwoju 
duchowego oraz terapii. Tworzy malarstwo intuicyjne, a także obrazy w klimacie duchowego sur-
realizmu. Wstęp wolny

Wystawa prac projektowych Orange, 26.05. (wtorek), do 10.06.
Zdjęcia i filmy zrealizowane podczas warsztatów fotograficzno-filmowych towarzyszących realiza-
cji projektu „Podgórz-Widmo” oraz zdjęcia przedstawiające stary Podgórz. Wstęp wolny

Polowanie na duszę, 30.05. (sobota), godz. 15.00
Wystawa prac pokonkursowych (i powarsztatowych) oraz wręczenie nagród laureatom konkursu 
„Polowanie na duszę”. Wstęp wolny

Imprezy:
Obchody Międzynarodowego Dnia Tańca, 8.05. (piątek), godz. 18.00
W jednym miejscu spotykają się miłośnicy tańca i przedstawiciele wielu stylów tanecznych takich 
jak: taniec brzucha, dancehall, hip- hop, breakdance i wiele innych. Zapraszamy do uczestnictwa 
w pokazach. Prowadząca: Iza Droszcz. Wstęp wolny

Kulturalna majówka, 9.05. (sobota), godz. 11.00
Artystyczne warsztaty i zabawy: street art, rodzinne ozdabianie drzew, teatralne portrety 
w oknach, zabawa z klownem Koko i inne niespodzianki. Wstęp wolny

Wokół sztuki - prezent na Dzień Mamy
12.05. (wtorek), godz. 10.00

DOM MUZ, MDK, WOAK
Zajęcia dla grupy dzieci niepełnosprawnych. Warsztaty manualne, podczas których uczestnicy 
wykonają prezent na dzień Mamy w wybranej technice plastycznej. 
Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska. Wstęp: 8 zł (dla grup zorganizowanych)

Święto Niezapominajki – w ramach Obchodów Święta Rodziny 
18.05. (poniedziałek), godz. 11.00 
Zapraszamy tych, którym bliskie są wartości takie jak rodzina, przyjaźń, życzliwość itp. W pro-
gramie fragment warsztatu dobrego dialogu oraz warsztaty plastyczne polegające na tworzeniu 
kartek „niezapominajek” dla bliskich w wybranych technikach plastycznych. Współpraca z filią  
nr 4 Książnicy Kopernikańskiej. Prowadzące: Joanna Łagan oraz Lidia Kilimaszewska
Warsztaty dla grup zorganizowanych- wstęp 3 zł

Podróże małe i duże: Portugalia, 23.05. (sobota)
Podczas spotkania z Elżbietą Franckiewicz poznamy tajemnice Portugalii. Wybierzemy się w wir-
tualną podróż, obejrzymy zdjęcia, poznamy zwyczaje mieszkańców tego państwa. Po spotkaniu 
warsztaty dla dzieci. Prowadzący: Agnieszka Dąbrowska. Wstęp wolny.

Spotkania w ramach I Tygodnia Refleksji nad Kulturą Duchową
(program w dziale Inni organizatorzy)

Dziecięcy Skwer – Obchody Dnia Dziecka
31.05. (niedziela), godz. 16.00
W programie między innymi: spektakl teatru Frajda, animacje przy muzyce i z chustą Klanzy, zaba-
wy ruchowe oraz różnorodne konkursy. Wstęp wolny

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

Majowe abstrakcje, 7.05. (czwartek), godz. 15.30
Warsztaty sztuki abstrakcyjnej dla dzieci (7-13 lat). Wstęp wolny.

Piknik na Rudaku, 13.05. (środa), godz. 16.00
Wiosenne zajęcia dla dzieci (7-13 lat) na terenie zielonym przy Domu Muz. W programie warsztaty 
artystyczne oraz gry i zabawy w plenerze. Wstęp wolny.

Rodzinne Planszowanie, 16.05. (sobota), godz. 11.00-19.00
Spotkanie z grami planszowymi dla małych i dużych. W programie osiem godzin grania w najlep-
sze planszówkowe tytuły dla dzieci i rodziców. Współorganizatorem wydarzenia jest sklep Grajfer.
pl. Wstęp wolny

Święto Niezapominajki – w ramach Obchodów Święta Rodziny 
20.05. (środa), godz. 16.00 
(opis wyżej) Wstęp wolny

Kobieca Manufaktura – bransoletki, 21.05. (czwartek), godz. 17.30
Na warsztatach nauczymy się wykonywać bransoletki w różnych technikach. 
Wstęp: 10 zł. Obowiązują zapisy.

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

Finał Miejskiego Konkursu recytatorskiego „Wiersze, które lubimy”
8.05. (piątek), godz. 18.00
Imprezie towarzyszy koncert literacko-muzyczny „Białe Kruki” 
w wykonaniu Sceny Młodych Studio P

Warsztaty wokalne „Muzyczne impresje”
8.05. (piątek), godz. 10.00-20.00 Prowadzi Katarzyna Skowrońska
9.05. (sobota) godz.17.00 Koncert kończący warsztaty

III Dni Kultury Arabskiej
15.05. (piątek), godz. 15.00-22.00
16.05. (sobota), godz. 10.00-18.00

Artystyczne Spotkanie Osób Niepełnosprawnych ASON
19.05. (wtorek), godz. 10.00-14.00

Nowa Scena Muzyczna: „Nie wszystko złoto co się świeci”
22.05. (piątek), godz. 19.00
Koncert piosenek Bułata Okudżawy - najnowsze tłumaczenia utworów, 
wykonanie Jacek Beszczyński z zespołem Nadziei Maleńka Orkiestra 

Dzień premier Teatru Do Skutku pod kierunkiem Tadeusza 
Misiaszka
29.05. (piątek)
godz. 18.00 „ZOO XXX”
godz.19.30 premiera druga

8. Dzień komiksów DwuTakt 
30.05. (sobota), godz.10.00-20.00 
(opis w dziale Inni organizatorzy)

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

Program Edukacji Kulturalnej dla uczniów klas V
6-8.05. Różne oblicza teatru
Zajęcia prowadzą Krystian Wieczyński i Radosław Garncarek; audycja muzyczna w Ka-
mienicy pod Gwiazdą z udziałem Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.
20-22.05. Portret fotograficzny
Zajęcia prowadzi Stanisław Jasiński, Improwizacja w tańcu, zajęcia prowadzi Marta 
Zawadzka.

Cisza – IV Interdyscyplinarne Spotkania Studentów giARTino 
Ogród Sztuki
7.05. (czwartek), godz. 17.30
Otwarcie wystawy fotografii Dawida Lewandowskiego oraz prezentacje artystyczne 
(performens i wideoart) w wykonaniu studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK, Wy-
działu Architektury Politechniki Poznańskiej oraz z Akademii Sztuk (Akadémia umení) 
z Bańskiej Bystrzycy. Wstęp wolny

Piktoralizm w fotografii artystycznej 
13.05. (środa), godz. 17.30
Wykład Stanisława Jasińskiego z cyklu Historia fotografii. Wstęp wolny.

Otwarcie wystawy Sekcji Plastycznej Toruńskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, 30.05. (sobota), godz. 12.00
Wstęp wolny

Warsztaty
Fotografowanie zabytków i dzieł sztuki, 15-16.05.
Zajęcia prowadzi Andrzej Skowroński, cena 120 zł, termin zgłoszeń: 8.05.
Edukacyjne zabawy filmowe w ramach cyklu Kulturalni-e! 16-17.05.
Zajęcia prowadzą: Angelika Brombley, Michał Baranowski i Marek Mikielewicz. 
W warsztatach biorą udział podopieczni świetlicy Dzieciom Starówki.
Pedagogika cyrku dziecięcego (IV spotkanie), 16-17.05.
Fotografia bliższa Naturze, 23-24.05.
Zajęcia prowadzi Dariusz Sarnowski, cena 120 zł, termin zgłoszeń: 15.05.

*****
Trwają Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie Foto-
grafii. Do 8.05. przyjmowane są prace na konkurs fotograficzny organizowany w Mię-
dzynarodowym 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 mak-
symalnie 5 fotokastów (z dźwiękiem lub bez). Regulamin Konfrontacji oraz warunki 
uczestnictwa: www.woak.torun.pl

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

 
O obrotach, Rzeka, Pracownia kreatywna „przeBudowa”

Wystawy czasowe:

Barwy ze słońca
Świat kolorów połączony z efektami filmowymi i stroboskopowymi. Odwiedzający między innymi: zoba-
czą taniec kolorów, stworzą własny trójwymiarowy obraz, zobaczą jak z trzech barw powstaje kolorowa 
fotografia, zbadają dlaczego to samo koło obraca się jednocześnie w przeciwnych kierunkach czy po-
szukają tęczy w szklanym deszczu.

Więcej światła
Ekspozycja jest podzielona na działy, które obejmują następujące zagadnienia: naturę światła, jak po-
wstaje światło, żarówka, świetlówka czy dioda LED oraz historia źródeł światła. W części poświęconej 
naturze światła będzie można między innymi sprawdzić jak działa licznik Geigera-Millera i dowiedzieć 
się o promieniowaniu gamma. Zwiedzający zobaczą jak wygląda lampa rentgenowska, jak działa pro-
mieniowanie ultrafioletowe, promieniowanie podczerwone oraz jak działa kuchenka mikrofalowa i lam-
pa elektronowa –magnetron.

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. 
 
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, 1.05. godz. 10.00-16.00, 2-3, 9.05. godz. 12.00-18.00

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)
„Katalaza - enzym na stres”
„Jak zrobić idealne ciasto drożdżowe?”
„Kiełki na zdrowie”
„Zjedz bakterie - jogurt pod mikroskopem”
Pracownia fizyczna (IV piętro)
Wyznaczanie ciepła parowania wody i mocy małej żarówki
Wyznaczanie składowej poziomej natężenia pola magnetycznego Ziemi
Wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego i badanie cech wahadła matematycznego
Wyznaczanie średnic małych otworów kołowych i stałych siatek dyfrakcyjnych za pomocą zjawiska  
dyfrakcji światła

Wydarzenia: 
Majówka
Warsztaty połączone ze zwiedzaniem i pokazami 
1.05. godz. 10.00-13.00, 2.05. godz. 12.00-18.00, 3.05. godz. 12.00-18.00 
ceny biletów zgodne z cennikiem
Dzień Otwarty Funduszy Europejskich
9.05. godz. 12.00-14.00; 14.00-16.00; 16.00-18.00
bilet na daną turę zwiedzania w cenie 5 zł

Warsztaty dla szkół: 
Magia CO2, Poczuj chemię, Czy pecHa można zmierzyć?, Formuła 1, Serce na dłoni

Warsztaty dla przedszkoli w pracowni kreatywnej „przeBUDOWA”:
Wesołe Miasteczko Prof. Młynka i Jego Przyjaciół, Czarodziejska szafa gra!, Odkrywamy planetę,
Eko Maluchy

WMŁYN WIEDZY



FUNDACJA PROBALTICA, www.probaltica.art.pl

XXII Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich Probaltica 2015
Ideą przewodnią Festiwalu jest inicjowanie współpracy, szczególnie w dziedzinie mu-
zyki i sztuk pięknych oraz prezentowanie dorobku kulturalnego biorących w nim udział 
wszystkich państw Morza Bałtyckiego. 
1.05. (piątek) godz. 19.00 Sala Wielka Dworu Artusa: inauguracja festiwalu
 koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Lwowskiej (Ukraina) pod dyrekcją Volodymyra 
Syvokhipa, solista Aleksander Bozyk skrzypce. W programie: Suita Baletowa Romeo i Julia 
Sergei Prokofiev, Koncert skrzypcowy nr 7 Myroslaw Skoryk, Ballada symfoniczna Graży-
na Op. 58 Borys Latoszynski,Poemat Symfoniczny Step Zygmunt Noskowski
2.05. (sobota), godz. 16.00-18.30 scena plenerowa przy pomniku Flisaka 
Dzień Flisaka - inscenizacje związane z obyczajami flisackimi, koncert wirtuoza skrzypiec 
Aleksandra Bozyka (Ukraina) z zespołem smyczkowym. W programie A. Vivaldi „Summer”, 
J. Brahms „Hungarian dance № 5”, K. Gardell „The scent of woman”, M. Skoryk „Karpa-
tian rhapsody”, R. Lovland „Song of the Secret Garden”, V. Monti „Chardash”, H. Zimmer 
„Pirates of the Caribbean”, O.Bozhyk „Fairytale”, O. Bozhyk „Kolomyika”, „Four elements” 
3.05. (niedziela)
•  godz. 16.00 koncert plenerowy z balkonu Dworu Artusa 
Arie ze Świata na Księżycu Wojciech Dyngosz baryton, Agnieszka Olszewska sopran
•  godz. 19.00 Dwór Artusa - opera fantastyczna Świat na księżycu Józefa Haydna w wyko-

naniu śpiewaków i Księżycowej Orkiestry pod dyrekcją Łukasza Wódeckiego
5.05. (wtorek), godz. 18.00, Od Nowa: Duet Fortepianowy Inez i Ana Walachowski (Niemcy)  
Multicamerata (Polska)
W programie: Karnawał Zwierząt C. Saint-Saens, Trzy preludia na dwa fortepiany George 
Gershwin (Arrang:GeorgeStone), Błękitna Rapsodia George Gershwin
6.05. (środa), godz. 19.00 Ratusz Staromiejski: Gotlands Blasarkvintett (Szwecja) Mul-
ticamerata (Polska)
W programie: Reflex Andrzej Koszewski, Pallkanten Bałtyckie Ryby Jacob Jonsson, Amber 
prawykonanie Cecilia Franke, Frösö blomster - Wiliam Petersson-Berger arr. Mathias Lun-
dqvist, Nonet a-moll op.77 George Onslow 
7.05. (czwartek), godz. 19.00 Ratusz Staromiejski: Koncert Młodych Kompozytorów  
Capella Gedanensis
9.05. (sobota), godz. 18.00 Ratusz Staromiejski: Koncert z okazji 250 rocznicy urodzin 
M.K. Ogińskiego 
Elżbieta Stefańska-Łukowicz, klawesyn wraz z zespołem kameralnym 
10.05. (niedziela), godz. 12.00 Ratusz Staromiejski: orkiestra smyczkowa Zapolski Stry-
gerne pod dyrekcją Aleksandra Zapolskiego (Dania) 
12.05. (wtorek), godz. 19.00 Kościół św. Jakuba: Dan Lönnqvist organy (Finlandia), Mul-
ticamerata (Polska)
W programie: Jean Sibelius – Kwartet Smyczkowy „ Voces intimae” d – moll; Tomaso Albi-
noni - Adagio in sol minore, per Archi e Organo, Joseph Haydn - Concerto per organo in F
Taneli Kuusisto – Pastorale, Georg Böhm - Vater unser im Himmelreich, Wolfgang Ama-
deus Mozart - Ein Orgelstück für eine Uhr´ KV 608, Georg Friedrich Handel - Organ con-
certo g-minor, op. 4 nr. 1 
13.05. (środa), godz. 19.00 Ratusz Staromiejski: VioVal (Łotwa) Valery Ivanow skrzypce, 
Larisa Strelita-Strele wiolonczela.
W programie: G.B. Cirri Duet 1 op. 7; N. Paganini Sonata c-dur; G.B. Cirri Duet 4 op 12;  
Fr. Shubert Ave-Maria; V. Ivanovs Fantazija; A. Engelmanis Meditation cello solo; A. En-
gelmanis Duet; J. Brahms Taniec Węgierski G-dur; G.F. Handel-J.Halvorsen Passacaglia 
15.05. (piątek), godz. 19.00 Dwór Artusa: Toruńska Orkiestra Symfoniczna 
16.05. (sobota), godz. 18.00 Sala Koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych: Lukas i Petras 
Geniusas (duet wirtuozów fortepianu z Litwy)
W programie: Suita z Czasy Holberga E. Grieg, Preludium i Fuga a –moll J.S.. Bach, Sonata 
no 3 L v. Beethoven, Romans op.5 i Scherzo humoristique op.19 P. Czajkowski, Etude-
-tableaux op.33 no.2 S. Rachmaninow, Etiuda transcendentalna F. Liszt
21.05. (środa), godz. 19.00 Ratusz Staromiejski: Subtilu-Z (Litwa)
Povilas Velikis - „Come back home”, Astor Piazzolla - „Preparense”, Motion trio - „The 
heart”, Vamp - „Tir N’a Noir”, Povilas Velikis - „Liberation”, Teisutis Makačinas - „Morning 
in Lazdynai”, Subtilu-Z - „Symphony No. 43”, Richard Rodgers - ‚Blue moon”, Dmitrijs 
Mihailovs - „Copy-Paste”, Duke Ellington - „Caravan”
1.06. (poniedziałek), godz. 19.00 Sala Wielka Dworu Artusa: Orkiestra Symfoniczna Fil-
harmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina, dyrygent Paweł Przytocki, solista Lukas Geniu-
sas fortepian

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

„Mój kumpel Niko” (familijny)
Astronomiczna i zarazem przygodowa opowieść o młodym Mikołaju Koperniku, który fascynował się 
niebem, gwiazdami i Kosmosem. Jego oczyma spojrzymy w rozgwieżdżone niebo i poznamy gwiaz-
dozbiory Wielkiego Wozu, Lwa, Herkulesa, Smoka, Hydry oraz zodiakalnych Bliźniąt, Byka czy Raka, 
a Gwiazda Polarna będzie naszym kompasem po niebie. Wraz z Mikołajem odkryjemy zawiłe ruchy 
planet, zachwycimy się pięknem i tajemnicą zjawiska zaćmienia Słońca i wyjaśnimy skąd wzięły się 
niezgodności kalendarza. Będziemy obserwować fazy Księżyca, przelot komety i deszcze meteorów.

„W poszukiwaniu życia” (nowość)
Popularno-naukowy seans dotyczy tematu poszukiwania warunków do rozwoju życia na innych 
obiektach w Kosmosie. Wiążemy to z faktem istnienia wody i tym tropem wyruszamy najpierw na 
Marsa, a potem ku wybranym księżycom Jowisza i Saturna. Przyglądamy się narodzinom Ziemi 
i kształtowaniu jej powierzchni. Opowiadamy, jak rodziło się życie na naszej planecie i jak zmieniał 
się jej krajobraz w dawnych erach, gdy kilka razy mieliśmy do czynienia z katastrofami i masowym 
wymieraniem gatunków. Na zakończenie udajemy się do nowo odkrytych planet poza Układem Sło-
necznym, zastanawiając się czy na nich również odnaleźć można warunki do rozwoju życia. Seans 
wykonany w technologii projekcji na całej kopule (z ang. fulldome). Pokazy w każdą sobotę maja 
o godz. 16.15 (wyjątek 2.05 – godz. 16.00).

Pozostałe seanse: dla dzieci „Barwy kosmosu” i „Cudowna podróż”, a także „Makrokosmos”, 
„Osiem planet ?”, „Ziemia – planeta Kopernika” oraz „Znaki na niebie”

Godziny prezentacji: od poniedziałku do piątku o godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 i 17.00; w soboty o godz. 11.00, 12.00, 13.000, 14.00, 15.00, 16.15, 17.30; w niedzie-
le 12.00, 13.30, 15.00, 16.30

Bilety: grupowy szkolny 9 zł, ulgowy 10 zł; normalny 12 zł
z wersją w języku angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim lub rosyjskim: 14 zł / 16 zł
w weekendy dla wszystkich bilet ulgowy

wystawa interaktywna ORBITARIUM
W Orbitarium można sterować okazałym modelem sondy kosmicznej Cassini, uruchamiając kamery 
wizyjne, anteny sondy, czy też efektowne silniki sterujące. Do dyspozycji jest także zestaw urzą-
dzeń i modeli interaktywnych, dzięki którym samodzielnie przeprowadza się proste doświadczenia 
ilustrujące zjawiska zachodzące we Wszechświecie. Można własnoręcznie sprawdzić, jak rodzą się 
tornada oraz ile ważyłby człowiek, mieszkając na Księżycu bądź Saturnie.
Godziny wejść do sali Orbitarium: od poniedziałku do piątku godziny wejść na podstawie rezerwacji 
zgłoszonych przez grupy zorganizowane. Widzowie indywidualni proszeni są o sprawdzenie godziny 
wejścia wcześniej w kasie biletowej – tel. 56 622-60-66; w soboty wejścia o godz. 11.15, 12.15, 
13.15, 14.15, 15.30, 16.45; w niedziele wejścia o godz. 11.15, 12.45, 14.15, 15.45

Bilety: grupowy szkolny 7 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 odpowied-
nio 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. Inte-
raktywne stanowiska poprzez samodzielne eksperymenty wyjaśniają m.in. pole magnetyczne, płyty 
litosferyczne i trzęsienia Ziemi, tęczę, cyklon, a także powstawanie wydm, konwekcję, czy źródła 
energii odnawialnej. Są tu też 2 stanowiska z kolekcją skał i minerałów. W czterech narożnikach 
wystawy przygotowano plastyczne instalacje pokazujące, jak na przestrzeni dziejów zmieniała się 
nasza planeta. Odwiedzający znajdą tam wybuchający wulkan, będący kolebką życia ocean, monu-
mentalny lodowiec, czy wreszcie makietę cywilizacji człowieka. 

Godziny wejść: od poniedziałku do piątku (j.w.); w soboty wejścia o godz. 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.15; w niedziele wejścia o godz. 11.15, 13.00, 14.30, 16.00
Bilety: grupowy szkolny 7 zł, ulgowy 7 zł; normalny 9 zł 

Uwaga: 1-3.05. obowiązuje inny repertuar i godziny otwarcia. Szczegóły: www.planetarium.torun.pl

P
PLANETARIUM

POMORSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE

Koncert kompozytorów toruńskich 
7.05. (czwartek), godz. 18.00 
Zygmunt Moczyński, Preludium - Perpetuum Mobile; Bernadetta Matuszczak, Momenti Musicali na 
flet i orkiestrę smyczkową; Piotr Perkowski, Szkice Toruńskie, W stronę Atmy; Jan Michał Wieczo-
rek, Strofy Kaszubskie; Suita Pomerania (kompozycja zbiorowa): Tomasz Cywiński, Zamek Krzyżac-
ki; Rafał Kłoczko, Kamienica pod Gwiazdą; Jędrzej Rochecki, Fortefikacje toruńskie; Ewa Fabiańska-
-Jelińska, Katedra Świętych Janów; Magdalena Cynk, Jarmark Katarzyński
Wykonawcy: Cappella Gedanensis, dyrygent Rafał Kłoczko
Soliści: Magdalena Sławińska (flet), Szymon Laskiewicz (klarnet)
Wykonane będą utwory kompozytorów mających istotny związek z regionem, znanych i uznanych 
w świecie muzycznym, niektórych wcześniej związanych z PTM. Zabrzmią ciekawe i zróżnicowane 
kompozycje, również specjalnie napisane na tę okazję przez współczesnych twórców. 
Miejsce: Ratusz Staromiejski

TOWARZYSTWO BACHOWSKIE
www.js-bach.pl

V Festiwal Cichej Muzyki: Marcin Masecki - pianino
24.05. (niedziela), godz. 17.00
Repertuar: Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach i Antonio Vivaldi
Słowo: Jakub Burzyński
Marcin Masecki - polski pianista jazzowy i poważny. Ukończył Berklee College of Music w Bostonie. 
Grał m.in. w trio z Wojciechem Pulcynem (kontrabas) i Grzegorzem Grzybem (perkusja), w forma-
cjach Alchemik. W 1998 roku nagrał płytę Tribute to Marek & Wacek z Andrzejem Jagodzińskim, 
a w 2000 roku obaj muzycy wraz z Kwartetem Prima Vista nagrali płytę z muzyką filmową z okresu 
międzywojennego. Współpracował m.in. z takimi artystami jak: Tomasz Stańko, George Garzone, 
Hal Crook, Dave Samuels, Michał Urbaniak, Wojciech Waglewski, Reni Jusis.
Często gra koncerty solowe i duety między innymi z Candelarią Saenz Valiente, perkusistami Zivem 
Ravitzem, Wojtkiem Soburą czy Sebastianem Frankiewiczem. Występuje w trio z Raphaelem Ro-
gińskim (gitara) i Maciem Morettim (perkusja). Jako solista w repertuarze klasycznym reprezentuje 
estetykę usterki. Jest lub był członkiem zespołów: TAQ, Papierosy, Telewizor, Paristetris, Profesjo-
nalizm. Współpracuje lub współpracował również z zespołami Pink Freud, Muzykoterapia, Niewinni 
Czarodzieje, Waglewski Fisz Emade; był też pianistą w kwartecie Zbigniewa Wegehaupta, z którym 
nagrał dwie płyty. W roku 2007, podczas pobytu w Londynie, Masecki rozpoczął pracę nad nagra-
niem Kunst der Fuge Johanna Sebastiana Bacha. Została nagrana na fortepianie, przy użyciu stare-
go dyktafonu kasetowego. Tym samym powstało jedno z pierwszych nagrań lo-fi muzyki poważnej. 
Płytę wydano w 2012. Miejsce: Ratusz Staromiejski. Wstęp wolny

OŚRODEK CHOPINOWSKI W SZAFARNI

Inauguracja 23. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego  
im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży
14.05. (czwartek), godz. 18.00 
Wystąpi Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia – czołowa w Polsce kameralna gru-
pa śpiewacza, znana z wysoko ocenianych interpretacji muzyki dawnej i najnowszej, utworzona 
w roku 1990 przez Annę Szostak. Zespół występuje w obsadach kameralnych, śpiewając repertuar 
chóralny a cappella, wykonuje partie solistyczne w dziełach wokalno-instrumentalnych, a w skła-
dzie poszerzonym o grono stałych współpracowników partie chóralne w dziełach oratoryjno-kanta-
towych. W programie: Karol Szymanowski: Pieśni Kurpiowskie, Fryderyk Chopin: Preludium e-moll 
op. 28 nr 4, Walc As-dur op.69 nr 1, Mazurek a-moll op. 17 nr 4, Walc a-moll op.34 nr 2, Mazurek 
F-dur op. 68.nr 3, Walc Des-dur op. 64 nr 1, Etiuda E-dur op. 10 nr 3 (opracowanie - Wojciech Bar-
czyński). Miejsce: Dwór Artusa, wstęp wolny

WYŻSZA SZKOŁA FILOLOGII HEBRAJSKIEJ
ul. Poznańska 49, tel. 56 662-62-70
www.wsfh.edu.pl

Toruńskie Dni Dialogu: Rodzina
16.05. (sobota) aula WSFH
• godz. 17.00 Projekcja filmu Obce ciało, reżyseria Krzysztof Zanussi (Polska 2014)
• godz. 19.00 Rozmowa z reżyserem Krzysztofem Zanussim
17.05. (niedziela), aula WSFH
rodzina romska

•  godz. 17.00 mgr Anna Łuczak (UMK), Jak w XXI wieku zachować tradycje? Wybrane zagadnienia 
z życia romskiej rodziny

• godz. 18.30 Caci Vorba – Koncert muzyki romskiej
18. 05. (poniedziałek), aula WSFH 
rodzina żydowska
• godz. 17.00 mgr Anna Bieniaszewska, Życie codzienne dawnej rodziny żydowskiej 
• godz. 18.00 Otwarcie wystawy Purim (Żydowski Instytut Historyczny)
• godz. 18.30 dr Rivka Halperin (WSFH,UAM), Współczesna rodzina żydowska (prezentacja) 
•  godz. 20.00 Projekcja filmu W cieniu Wielkiej Synagogi, reżyseria Krzysztof Dudziński (Polska 

2013)
19.05. (wtorek), aula WSFH
rodzina afrykańska
•  godz. 17.00 dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska (UMK) Być dzieckiem w Afryce subsaharyjskiej 
rodzina islamska
•  godz. 18.00 dr Agnieszka Graczyk (UAM), Życie rodzinne w świetle Islamu 
•  godz. 20.30 Wieczór filmowy: przegląd filmów Festiwalu Żydowskie Motywy 2015
20.05. (środa), aula WSFH
rodzina japońska
•  godz. 17.00 dr Elżbieta Watanabe (UMK), Podział ról i obowiązków w japońskiej rodzinie
rodzina indonezyjska
•  godz. 18.00 mgr Renata Lesner-Szwarc (UMK), Nazywam się numer jeden. Rodzina hinduistycz-

na w Indonezji 
•  godz. 19.30 Wieczór filmowy: przegląd filmów Festiwalu Żydowskie Motywy 2015
21.05. (czwartek), aula WSFH
•  godz. 10.00 Uroczyste zakończenie konkursów edukacyjnych przeprowadzanych przez KPCN
•  godz. 17.00 prof. Aleksander Nalaskowski (UMK), Archeologia Rodziny
•  godz. 19.30 Projekcja filmu Ojciec i syn, reżyseria Paweł Łoziński (Polska 2013)
22.05. (piątek), aula WSFH
•  godz. 17.00 ks. Piotr Przyborek, Rodzina żydowska - na podst. Biblii 
•  godz. 19.00 Spektakl teatralny w wykonaniu Teatru Impresaryjnego Afisz
23.05. (sobota), aula WSFH
Sympozjum poświęcone rodzinie chrześcijańskiej
•  godz. 8.00 Msza Św. i nabożeństwo maryjne w kościele klasztornym
•  godz. 9.15 Otwarcie sympozjum
•  godz. 10.00 prof. Krystyna Iglicka-Okólska, Zagrożenie demograficzne dla Polski 
•  godz. 11 00 prof. Dorota Kornas-Biela (KUL), Zagadnienie ojcostwa
•  godz. 12.00 „Biblijne fundamenty świętości małżeńskiej” dr hab. Mieczysław Guzewicz,
•  godz. 13.00 ks. dr Jarosław Ciechanowski, Małżeństwa niesakramentalne i rodziny rozbite 

w życiu Kościoła
•  godz. 14.00 ks. prof. Waldemar Chrostowski Rozporządzenia rodzinne w starotestamentowym 

Kodeksie Świętości
•  godz. 16.00 o. dr Bernard Marciniak OFM, Parami do nieba. Małżeńska droga świętości 
•  godz. 17.00 ks. prof. dr hab. Bogusław Kochaniewicz, Teologia ikony w ujęciu św. Jana Pawła II 
•  godz. 18.30 Koncert wychowanków Szkoły Muzycznej w Toruniu, p. Wakarecy 
24.05. (niedziela), Plac Św. Franciszka (ul. Poznańska 49)
•  godz. 17.00 Rodzina Steczkowskich – koncert plenerowy
Wstęp wolny

KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW

Chór Gospel Joy i Bevely Minor
23.05. (sobota), godz. 17.00
Chór Gospel Joy olśniewa profesjonalnym brzmieniem, wielką pasją, niespotykaną radością 
i energią. Jako jedyny polski chór gospel występował w USA, a także na prestiżowym Festiwa-
lu Gospel w Amsterdamie. Gospel Joy jest laureatem I miejsca na Międzynarodowym Konkursie 
Chórów Gospel w Osieku. W 2013 roku został półfinalistą ogólnopolskiego konkursu „Mam Ta-
lent” w TVN. 
Bevely Minor - Wieloletnia wokalistka, solistka gospel z doświadczeniem na międzynarodowych 
scenach. Koncertowała w Izraelu, Egipcie, Anglii, Niemczech, Francji, Węgrzech, Austrii, Rumunii, 
Chile, Argentynie, Kostaryce, a także w Stanach Zjednoczonych. W 2014 roku jest gościem spe-
cjalnym Chóru Gospel Joy, z którym podróżuje po Polsce.
Miejsce: amfiteatr Muzeum Etnograficznego

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ
www.rodm-torun.pl

Spotkanie z autorami książki „Sztuka zagrabiona. Uprowadzenie 
Madonny”. 7.05. (czwartek), godz. 16.00



Spotkanie z dr Moniką Kuhnke, historykiem sztuki, która z ramienia Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych RP zajmuje się odzyskiwaniem polskich dóbr kultury, oraz red. Włodzimierzem Kalickim, pi-
sarzem i publicystą. Spotkanie będzie poświęcone dziełom sztuki utraconym przez Polskę podczas 
II wojny światowej, które udało się odzyskać m.in. dzięki działaniom podjętym przez MSZ. Wśród 
nich znajdują się choćby obraz „Madonna z Dzieciątkiem” Lucasa Cranacha (pochodzący z Katedry 
we Wrocławiu) czy średniowieczna rzeźba „Madonna z Dzieciątkiem” (z kościoła św. Jakuba w Ny-
sie). Przedstawione zostaną także szczegóły działań Ministerstwa na rzecz odnajdywania i zwrotu 
zagrabionych dzieł sztuki, sposoby pozyskiwania informacji i związane z nimi ciekawostki.
Ponadto, omówione zostaną te dzieła, których poszukiwania wciąż trwają. Tutaj na pierwszy plan 
wysuwa się gotycka rzeźba z końca XIV wieku Piękna Madonna z Torunia, do dziś pozostająca 
w ukryciu. Jej kopia umieszczona jest w toruńskiej katedrze, a miniatura – jest elementem pomnika 
Jana Pawła II, stojącego przy murze świątyni.
Zgłoszenia uczestnictwa: rodm@rodm-torun.pl do 4.05.
Miejsce: Ratusz Staromiejski

TOWARZYSTWO MIAST PARTNERSKICH TORUNIA
ul. Podmurna 4-6

Przetrwam. Opowieść Pani Durabo
2-3.05. (sobota-niedziela), godz. 16.00
Autorski spektakl Agnieszki Niezgody inspirowany historią naszego miasta. Pokazy przedpremie-
rowe w ogrodzie Dworu Mieszczańskiego 

Dom Pani Durabo, 5-15.05. w godz. 15.00-17.00
Wystawa dekoracji, lalek, kostiumów, rekwizytów i przedmiotów ze spektaklu, oraz Pani Durabo 
jako ruchomego eksponatu. 
Wydarzenia w ramach akcji na rzecz remontu letniej sceny w ogrodzie Towarzystwa Miast Partner-
skich Torunia.

FESTIWAL KOLORÓW
www.festiwalkolorow.pl, tel. 725-110-010

 

Festiwal Kolorów, 30.05. (sobota), godz. 16.00
Festiwal Kolorów (Festival of Colours) to coraz bardziej popularna zabawa polegająca na wyrzu-
caniu w górę przez tysiące ludzi różnokolorowych proszków, które tworzą wielką chmurę barw. 
Młodzi i starsi, wszyscy tańczą, śpiewają i bawią się, rzucając Kolory w powietrze.
Inne atrakcje: żółte okularki, darmowa pula Kolorów Holi, zumba i wiele innych niespodzianek. 
Przebierz się w najbardziej szalony strój i zgarnij dodatkowe nagrody. Uśmiechnij się do przechod-
nia, skorzystaj z darmowego przytulania, poznaj nowych ciekawych ludzi. 
Miejsce: Błonia Nadwiślańskie, wstęp wolny

WOJCIECH ŁOWICKI
www.facebook.com/dwutakt

Festiwal Komiksu i Kultury Popularnej „DwuTakt”
30.05. (sobota), godz. 10.00-20.00
Festiwal podzielony będzie na strefy tematyczne: 
•  Oblicza polskiego komiksu – spotkania autorskie z polskimi twórcami komiksów, cykl wystaw, 

giełda
•  Renesans superbohaterów – cykl prelekcji poświęconych ciekawym realizacjom mitu superbo-

haterskiego, historii najpopularniejszych postaci oraz wzajemnemu przenikaniu się świata ko-
miksów, filmu i gier

•  Strefa dziecięcia – gry, zabawy i konkursy dla dzieci, występ teatru Baj Pomorski, warsztaty pi-
sania i rysowania,

•  Strefa rozrywki – występy kabaretowe, paintball, turnieje gier konsolowych, konkursy z nagroda-
mi dla dzieci i dorosłych, rysowanie karykatur na żywo 

•  Największą atrakcją imprezy będzie przyjazd Jacka Fedorowicza. Popularny satyryk zaprezentuje 
występ kabaretowy, ale opowie również o kulisach powstania legendarnego komiksu „Solidar-
ność - 500 pierwszych dni”, który współtworzył w solidarnościowym podziemiu w okresie stanu 
wojennego.

Bilety: 10 zł, ulgowy 5 zł, dzieci do lat 12 wstęp bezpłatny
Miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury 

PARAFIA KATEDRALNA ŚW. JANÓW

Flauti Eckernförde
15.05. (piątek), godz. 19.00

Koncert flecistek z Niemiec. W skład kwartetu wchodzą : Kerstin Graw, Ursula Bookmeyer, Inga 
Reese und Monika Wesnigk. Grają na fletach prostych i bocznych oraz rogach. Pochodzą z Ec-
kernförde, miejscowości nad morzem. W programie: Johann Rosenmüller, Francesco de Layolle, 
Joseph Haydn, Matthias Maute, Samuel Scheidt, Tilman Susato, Jan Sebastian Bach, Jacob Re-
iner, Pierre Phalèse, Orlando di Lasso, Antonio Vivaldi, William Byrd. Między utworami recytacja 
psalmów. Miejsce: Bazylika Katedralna św. Janów, wstęp wolny
 

Świętojański Festiwal Organowy
24.05. (niedziela), godz. 19.00 prof. Michal Novenko z Czech
31.05. (niedziela), godz. 19.00 Ewa Sawoszczuk z Bydgoszczy
Wstęp wolny

Dobra wiadomość
28.05. (czwartek), godz.19.00
19. wieczór z poezją - spotkanie z twórczością Jerzego Rochowiaka
Miejsce: Piwnica pod św. Janami, wstęp wolny

KATEDRA KULTUROZNAWSTWA UMK
FUNDACJA PIONOWY WYMIAR KULTURY

Tydzień Refleksji nad Kulturą Duchową
26.05. (wtorek)
Collegium Maius
•  godz. 11.30-13.00 wykład otwarty: dr Anthony Cristiano (Kanada), „The Historical Imperative of 

Internet Technologies and Umbilical Mobile Devices: Extension or Distraction?” 
•  godz. 13.15-14.00 wykład otwarty: dr Anna Żurawska (Katedra Filologii Romańskiej UMK):  

„Porewolucyjna Francja i jej wpływ na sekularyzację Europy”
godz. 14.15 Debata na temat: „Homo religiosus – gatunek na wymarciu?” 
27.05. (środa)
•  godz. 9.00-17.30 międzynarodowa konferencja naukowa „Homo Spiritualis of XX and XXI cen-

tury”, Collegium Maius
•  godz. 18.00: wernisaż wystawy prac Krystyny Szalewskiej i Mirosławy Rocheckiej „Dwa Okna” 

– Dom Muz, ul. Podmurna
•  godz. 19.30-20.30 koncert muzyki sakralnej – Kościół Najświętszej Marii Panny
28.05. (czwartek)
•  godz. 15.00 projekcja filmów Anthony Cristiano oraz spotkanie z reżyserem, Collegium Maius
•  godz. 18.00 warsztaty „Przygody duszy”, prow. przez Joannę Łagan, Dom Muz, ul. Poznańska
30.05. (sobota)
•  godz. 15.00: wernisaż wystawy prac powarsztatowych i pokonkursowych oraz rozdanie nagród 

laureatom konkursu „Polowanie na duszę”, Dom Muz, ul. Poznańska

GRUPA N OBROTÓW, www.nobrotow.pl

Potańcówka z majem, 1.05. (piątek), godz. 20.00
Potańcówka z tańcami tradycyjnymi. W programie: tańce polskie, szwedzkie, francuskie, trady-
cyjne tańce w parach, kole i korowodzie z różnych zakątków Europy, nośna ilość muzyki moc-
nej i żywej. Przed potańcówką (godz. 19.00) instruktaż taneczny dla niewtajemniczonych oraz 
wszystkich zainteresowanych.
Miejsce: Koniec Świata, ul. Podmurna 4-6
Wstęp wolny

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

Każdy przyjeżdżający do Torunia słyszał zapewne legendę o flisaku, który ocalił 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 ma-
gicznych 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. 
Maksymalna 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. +48604219184 

Zapraszamy do tanga. – lekcje otwarte, warsztaty, kursy, to spotkania z tangiem dla tych, 
którzy marzą o tangu, których tango zafascynowało, ale także tych, którzy się nie zetknęli 
z tangiem i będzie to ich pierwsze 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

TWIERDZA TORUŃ. FORT IV
ul. Chrobrego 86, tel. 56 655-82-36
www.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 ko-
szar zwiedzimy także prochownie, dowiemy się, po co w Forcie było „zwierciadło akustycz-
ne” i zakręcimy 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 fortyfikacji na życie miasta” (liceum), „Toruń, miasto Twierdza” (gimnazjum), „To-
ruń, 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 
przybliżają 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 podsta-
wowych, gimnazjalnych i licealnych. Lekcje będą wcześniej uzgadniane i przygotowywane 
indywidualnie dla grupy.
Koszt lekcji: 250 zł (grupa do 30 osób)

DZIEŃ PO DNIU 5MAJ 2015

1.05. (piątek) 
  godz. 9.00-16.00  Majówka: Turniej Dzikich Drużyn w piłce nożnej,  Staw Komtura
 godz. 11.00-18.00  Majówka: Święto Tańca,  Rynek Staromiejski
  godz. 11.00-15.00  Majówka: festyn sportowo–rekreacyjny,  Rynek Nowomiejski
 godz. 11.00  Majówka, do 3.05.,  Muzeum Okręgowe
  godz. 19.00  XXII Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich Probaltica 2015,  
 Dwór Artusa, koncerty do 1.06. w różnych miejscach
 godz. 20.00  Potańcówka z majem,  Klub Koniec Świata
 godz. 20.00  Koncert: Miles Oliver, Dane Joe, The Absolute Never,  Kulturhauz 
  Majówka rodzinna, do 3.05.,  Zamek Krzyżacki
  Koncert Tau,  Klub NRD

2.05. (sobota)
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej, także 16.05.,  Muzeum Etnogra-
ficzne
  godz. 11.00  Dziecięcy poranek filmowy,  Dwór Artusa
  godz. 11.00  Majówka: Święto Flagi Narodowej - uroczystość wojskowa,  Skwer  
im. Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej

  godz. 12.00  Majówka: koncert pieśni patriotycznych,  Rynek Staromiejski 
  godz.12.00-13.30  Warsztaty rodzinne „Technoscience Art – sztuka na pograniczu 
nauk”, także 3.05.,  CSW
  godz. 16.00  Przetrwam. Opowieść Pani Durabo, także 3.05. - spektakl, wystawa 
5-15.05.,  Towarzystwo Miast Partnerskich Torunia
  godz. 16.00-17.00  Majówka: Dzień Flisaka,  Rynek Staromiejski
  godz. 17.00  Majówka: koncert wirtuoza skrzypiec Aleksandra Bozyka (Ukraina),  
 Rynek Staromiejski
  godz. 19.00  Lady Day w Emerson Bar & Grill- premiera,  Impresaryjny Teatr Muzyczny
  godz. 20.00  Majówka: koncert Marcina Wyrostka,  Rynek Staromiejski
   Ładni ludzie ubierają się na czarno,  Klub NRD

3.05. (niedziela)
  ok. godz. 13.00  uroczystość wojskowa,  Rynek Staromiejski
  godz. 13.45  wspólne odtańczenie poloneza,  Rynek Staromiejski
  godz. 14.30  Teatr Baj Pomorski „Szewczyk Dratewka”,  Rynek Staromiejski
  godz. 16.00  arie z opery Józefa Haydna „Świat na księżycu”,  Rynek Staromiejski
  godz. 20.30  koncert zespołu Paula i Karol,  Rynek Staromiejski

4.05. (poniedziałek)
  godz. 18.00  Mesoamerica: spotkanie z kolektywem Beehive,  Kulturhauz 
  godz. 19.00  Earl Thomas & The Royal Guard,  HRP Pamela

6.05. (środa)
  godz. 20.00  Jazz Club: Marek Jakubowski Trio,  Od Nowa 
   Toruń w czasach II wojny światowej, do 24.08.,  dziedziniec Ratusza Staromiejskiego
   Młodzi artyści z Francji,  Filia nr 2 Książnicy Kopernikańskiej, do 9.06., ul. Kościuszki 47

7.05. (czwartek)
  godz. 11.00  Zwierzęta i my – wspólny świat, do 12.06.,  Ośrodek Czytelnictwa Cho-
rych i Niepełnosprawnych
  godz. 16.00  Spotkanie z autorami książki „Sztuka zagrabiona”,  Ratusz Staromiejski



  godz. 18.00  Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia,  Dwór Artusa 
  godz. 19.00  Koncert Mieczysława Szcześniaka,  Impresaryjny Teatr Muzyczny
   Odwilż w NRD: Art of illusion + State Urge,  Klub NRD

15.05. (piątek)
  godz. 15.00-22.00  III Dni Kultury Arabskiej, także 16.05.,  MDK
  godz. 16.00  Od conditio humana do…, do 28.06.,  Galeria Wozownia
  godz. 19.00  Flauti Eckernförde,  Katedra św. Janów
  godz. 19.00  Weekend z Docs Against Gravity Film Festival, do 17.05.,  Kino Cen-
trum

  godz. 19.00  Muzyka klasyków wiedeńskich,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Pancerne Ryby,  Od Nowa
   Residents NRD,  Klub NRD

16.05. (sobota)
  godz. 11.00-19.00  Rodzinne Planszowanie,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 17.00  Toruńskie Dni Dialogu: Rodzina, do 24.05.,  Wyższa Szkoła Filologii 
Hebrajskiej
  od godz. 17.00  Europejska Noc Muzeów,  CSW
  godz. 18.00-24.00  II Toruńska Noc Muzealna – Europejska Noc Muzeów,   
Muzeum Okręgowe 
  godz. 18.00-22.00  Europejska Noc Muzeów, m.in. otwarcie wystawy Fotografie 
od szewca. Roberta Pokory świat na szklanych negatywach,  Muzeum Etnogra-
ficzne 
  godz. 19.00  Prześwity – premiera filmu,  Od Nowa
  od godz. 20.00  Noc Muzeów,  Impresaryjny Teatr Muzyczny
   Electro Moustache,  Klub NRD

17.05. (niedziela)
  godz. 11.00-15.00  Wolny Jarmark Toruński,  Zamek Krzyżacki
  godz. 15.00-18.00  Dni Hanzy - Potyczki średniowieczne,  Zamek Krzyżacki
  godz. 17.00  Koncert Anny Łęckiej,  Wejściówka 
  godz. 19.30  Piwnica pod Baranami - Romanse w cieniu skrzypiec,  Dwór Artusa 
   Festiwal NADA #2 Skalpel,  Klub NRD

18.05. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Białe kruki – koncert,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełno-
sprawnych
  godz. 11.00  Święto Niezapominajki,  Dom Muz, ul. Poznańska 
  godz. 17.00  Architektura w Wozowni: Krystyna Januszkiewicz - wykład,  Galeria 
Wozownia 
  godz. 19.00  Wojciech Cejrowski - Boso do … Torunia!,  Aula UMK

19.05. (wtorek)
  godz. 10.00-14.00  Artystyczne Spotkanie Osób Niepełnosprawnych ASON,  MDK
  godz. 12.00-14.00  Dzień na Plus: Filozofia Sztuki - wykład Sztuka feministycz-
na,  CSW
  godz. 18.00  Roman Bromboszcz - Wyższe etapy gry, do 7.06.,  Galeria Wozownia
  godz. 18.30  Maciek Iwaniszewski - Panameryka - wystawa zdjęć, do 4.06.,  Dwór 
Artusa

20.05. (środa)
  godz. 16.00  Dzień Tajlandii,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 16.00  Święto Niezapominajki,  Dom Muz, ul. Okólna 
  godz. 18.00  Chwalcie łąki umajone,  Muzeum Etnograficzne 

  godz. 17.30  Cisza – IV Interdyscyplinarne Spotkania Studentów giARTino Ogród 
Sztuki,  WOAK
  godz. 18.00  Fotografie Ewy Grzeszczuk - Rdzawki,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  Koncert kompozytorów toruńskich,  Ratusz Staromiejski 
  godz. 18.00  Fotograficzne Pogaduchy,  Wejściówka 
  godz. 18.30  Czwartek z filozofią,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Juwenalia, do 9.05.,  Od Nowa
   Juwenaliowa Alternatywa: Koncert Kortez,  Klub NRD

8.05. (piątek)
  godz. 18.00  Obchody Międzynarodowego Dnia Tańca,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 18.00  Finał Miejskiego Konkursu recytatorskiego „Wiersze, które lubimy”, 
 MDK
  godz. 20.00  Koncert: Graveyard Drug Party (Poznań) ,  Kulturhauz 
   XII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, do 15.05.,  Biblioteka Uniwersytecka

9.05. (sobota)
  godz. 10.00-16.00  Konferencja: Zabytki toruńskie młodszego pokolenia,  Książni-
ca Kopernikańska, ul. Słowackiego
  godz. 11.00  Kulturalna majówka,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 19.00  Slavic Voices,  Impresaryjny Teatr Muzyczny
  godz. 20.00  Koncert/ performance audio-wizualny,  Kulturhauz
   Filozofowanie z dziećmi: Szczęście,  CSW
   Hałas & Friends: Stereo:typ B-day party!,  Klub NRD

10.05. (niedziela)
  godz. 19.00  Ronald Harwood „Quartet” - premiera,  Teatr im. Horzycy
  godz. 19.00  Jazz w Pałacu: Jerzy Małek Group,  Impresaryjny Teatr Muzyczny

11.05. (poniedziałek)
  godz. 18.00  Suka w sztuce kobiecej,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  Filmowe poniedziałki,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Magdalena Danaj (Porysunki) - Małe Bum, 12.06.,  Od Nowa
  godz. 19.00  Mofo Party Band,  HRP Pamela
  godz. 20.00  XVI Majowy Buum Poetycki, do 14.05.,  Od Nowa
   Kiermasz książek w ramach Tygodnia Bibliotek, do 15.05.,  Filia nr 14 Książnicy 
Kopernikańskiej, ul. Łyskowskiego 
   Prace dzieci z Japonii, do 9.06.,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka
   Odwilż w NRD: Sweet Release the Death + Evvolves,  Klub NRD

12.05. (wtorek)
  godz. 16.30  Oprowadzanie po Dworze Artusa,  Dwór Artusa
  godz. 17.00  Manualności - Wystawa fotografii, do 29.05.,  Filia nr 1 Książnicy 
Kopernikańskiej, ul. Jęczmienna
   Barbara Maroń - Artystyczne Awangardy Wrocławia lat 60. I 70. XX wieku,  Galeria 
Wozownia

13.05. (środa)
  godz. 16.00  Piknik na Rudaku,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 17.30  Piktoralizm w fotografii artystycznej,  WOAK
   Festiwal Plakatu i Typografii Plaster 6, do 15.05.,  CSW

14.05. (czwartek)
  godz. 12.00-13.00  Dzień na Plus: Czy sztukę można poczuć?,  CSW 
  godz. 18.00  Joanny M. Siemieńczuk - Spacer po niebie, do 21.05.,  Dom Muz,  
ul. Poznańska

  godz. 19.00  Wystawa ilustracji i komiksów Anny Krztoń, do 14.05.,  Od Nowa
  godz. 20.00  Wieczór Podróżnika: spotkanie z Szymonem Banaszczykiem,   
Od Nowa

21.05. (czwartek)
  godz. 18.30  Świat i okolice: W poszukiwaniu prawdziwej Indonezji,  
 Dwór Artusa
  godz. 20.00  Natalia Lubrano (akustycznie),  Lizard King Toruń

22.05. (piątek)
  godz. 19.00  Koncert duetu Jazziomals,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 19.00  Nowa Scena Muzyczna: „Nie wszystko złoto co się świeci”,  MDK
  godz. 19.00  Pokaz filmowy: Brzydkie Krótkie Filmy #beka f. ,  Kulturhauz 
  godz. 19.00  Pianohooligan – Piotr Orzechowski,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Audioskopia 13: Kasper T. Toeplitz, Bartłomiej Kuźniak. Maciej 
Ożóg,  CSW
  godz. 20.00  Grupa Improwizacyjna Teraz,  Od Nowa
   We Love Beats: Rysy, Spisek Jednego,  Klub NRD

23.05. (sobota)
  godz. 16.00 i 17.00  Czas Dla Nas – cykl koncertów familijnych,  Dwór Artusa
  godz. 17.00  Chór Gospel Joy i Bevely Minor,  amfiteatr Muzeum  
Etnograficznego 
  godz. 20.00  Koncert: Molok Mun,  Kulturhauz
   Podróże małe i duże: Portugalia,  Dom Muz, ul. Poznańska 
   Audiobar,  Klub NRD

24.05. (niedziela)
  godz. 16.00  Wernisaż wystawy „Telefoniczne portrety” Wojtka Szabelskiego, 
 Wejściówka 
  godz. 17.00  V Festiwal Cichej Muzyki: Marcin Masecki – pianino,  Ratusz Sta-
romiejski
  godz. 18.00  Dwa oblicza poezji: Grechuta – Grzesiuk,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Świętojański Festiwal Organowy: prof. Michal Novenko z Czech, 
 Katedra św. Janów

25.05. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Atrakcje regionów przemysłowych,  Ośrodek Czytelnictwa Cho-
rych i Niepełnosprawnych
  godz. 10.00-18.00  Jarmark – średniowieczne kulinaria i wyroby rękodzieła,  
do 30.05.,  Zamek Krzyżacki
  godz. 19.00  Michael Win Band, Krissy Matthews Band,  HRP Pamela
   Festiwal Debiutantów „Pierwszy Kontakt”, do 29.05.,  Teatr im. Horzycy i inne 
miejsca

26.05. (wtorek)
  godz. 11.30  Tydzień Refleksji nad Kulturą Duchową, do 30.05.,  Collegium  
Maius

  godz. 12.00  Witkacego portret Marii,  Muzeum Etnograficzne 
  godz. 19.00  Aleksander Dębicz – Cinematic Piano,  Dwór Artusa
   Dzień Matki,  Muzeum Okręgowe 
   Wystawa prac projektowych Orange, do 10.06.,  Dom Muz, ul. Poznańska

27.05. (środa)
  godz. 18.00  Dwa okna – wystawa,  Dom Muz, ul. Podmurna

28.05. (czwartek)
  godz. 18.00  WyOBRAZ sobie – Sztuka i historia,  CSW
  godz.19.00  19. wieczór z poezją: Jerzy Rochowiak,  Piwnica pod św. Janami
   Odwilż w NRD: MA,  Klub NRD

29.05. (piątek)
  godz. 17.00  Tkaniny afrykańskie. Tradycja i zmiana, do 13.09.,   
Muzeum Podróżników
  godz. 18.00  Spotkanie ze Sławą Przybylską i Arturem Cieślarem,  Książnica 
Kopernikańska, ul. Słowackiego
  godz. 18.00  Dzień premier Teatru Do Skutku,  MDK
  godz. 20.00  Koncert: kIRk,  Kulturhauz
   Koncert Dr Misio,  Klub NRD

30.05. (sobota)
  godz. 10.00-20.00  Festiwal Komiksu i Kultury Popularnej „DwuTakt”,  MDK
  godz. 10.00  Dzień Dziecka, do 1.06.,  Muzeum Okręgowe
  godz. 10.00  Dzień Dziecka z bohaterami Astrid Lindgren, do 3.06.,  
 Kino Centrum
  godz. 10.00-13.00  Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego Ene due rabe,  
do 31.05.,  Muzeum Etnograficzne 
  godz. 12.00  Wystawa Sekcji Plastycznej Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku,  WOAK
  godz. 15.00  Polowanie na duszę,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 15.00-18.00  Majówka rodzinna „Bądźmy razem” - Dzień Matki i Dzień 
Dziecka,  Zamek Krzyżacki
  godz. 16.00  Festiwal Kolorów,  Błonia Nadwiślańskie
  godz. 19.00  Justyna Steczkowska - koncert 20-lecia,  Dwór Artusa
   Dominik Karski, Między nimi a wiecznością nie było więcej niż minuta i pół, 
 CSW
   108 zoo party,  Klub NRD

31.05. (niedziela)
  godz. 11.00-15.00  Wolny Jarmark Toruński,  Zamek Krzyżacki
  godz. 12.00  Dzień Dziecka,  Baj Pomorski
  godz. 14.00-16.00  Dzień Dziecka - otwarte warsztaty rodzinne,  CSW
  godz. 16.00  Dzień Dziecka: pierwszy koncert muzyki filmowej dla dzieci,   
Dwór Artusa
  godz. 16.00  Muzyczno-teatralna audycja dla dzieci,  Wejściówka 
  godz. 16.00  Dziecięcy Skwer – Obchody Dnia Dziecka,  Dom Muz,  
ul. Poznańska
  godz. 17.00  Opera się nie opiera – premiera,  Hotel Bulwar
  godz. 19.00  Świętojański Festiwal Organowy: Ewa Sawoszczuk,   
Katedra św. Janów
   Post Mortem,  Klub NRD



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


