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

Filmowe poniedziałki
7.09. (poniedziałek), godz. 18.00
Włoski film wymykający się jednoznacznym kwalifikacjom. Dramat, thriller, kryminał, ale przede 
wszystkim cudowna historia o potędze przyjaźni, oprawiona niepowtarzalną muzyką. Dorastający 
we włoskiej wiosce jedenastolatek odkrywa w niewielkiej jamie chłopca o imieniu Filippo. Wydaje 
się, że nikt nie zna historii tajemniczego przybysza... Jednakże…

21.09. (poniedziałek), godz. 18.00
Za sprawą kolejnej filmowej niespodzianki przeniesiemy się do niezwykłego miasta, jakim jest Bru-
gia. Film, pozornie wydaje się być sensacyjnym kryminałem. Nic bardziej mylnego. Obraz bowiem 
na każdym kroku zaskakuje… Dwóch płatnych morderców zostaje odesłanych po nieudanej akcji  
do Belgii. Wraz z rozwojem wydarzeń bohaterowie przekonają się, że nie trafili tam przez przypadek. 
Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki do odbioru pół godziny 
przed seansem.

Bydgoski Plastyk w Dworze Artusa - wernisaż
8.09. (wtorek), godz. 18.30, do 8.10.
Wystawa prac uczniów Państwowego Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego 
w Bydgoszczy. Ekspozycja, na której pokazane zostanie zarówno malarstwo olejne, jak i grafika oraz 
plakat, przygotowana została z okazji  jubileuszu 70-lecia placówki.
Wystawa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00 oraz podczas imprez.
Wstęp wolny

Wakarecy Piano Duo - koncert na dwa fortepiany
15.09. (wtorek), godz. 19.00
Wakarecy Piano Duo to para uznanych i nagradzanych, młodych pianistów – Aleksandra Soboń-Wa-
karecy i Paweł Wakarecy. W Dworze Artusa zagrają elektryzującą suitę z baletu „Kopciuszek” Sergiu-
sza Prokofiewa, jedyny oryginalny utwór Fryderyka Chopina na dwa fortepiany oraz wirtuozowski hit 
Witolda Lutosławskiego – „Wariacje na temat Paganiniego”, wymagający od wykonawców wyjątko-
wej sprawności technicznej oraz świetnej synchronizacji partii.
Bilety: 10 zł ulgowy, 15 zł normalny

Świat i okolice - Nowa Zelandia - piękna kraina na krańcu świata
Spotkanie z dr. Zdzisławem Preisnerem
16.09. (środa), godz. 18.30
Bez pakowania bagaży i długiej podróży wraz z dr. Zdzisławem Preisnerem odwiedzimy Nową Ze-
landię. Będziemy mogli podziwiać głębokie i wąskie fiordy, kratery czynnych wulkanów, a w obsza-
rach geotermalnych czekać nas będzie zadziwiający spektakl przyrody, jakim są wybuchy gejzerów.  
Na koniec poznamy niezwykłe wulkany błotne, skały naleśnikowe, skamieniałe drzewa, wapienne 
klify, a wszystko podczas jednego tylko spotkania.
Bilety: 2 zł (emeryci, renciści, niepełnosprawni, uczniowie, studenci - wstęp wolny)

Cisza Jak Ta – koncert 
18.09 (piątek), godz. 19.00
Poetycki koncert zespołu Cisza Jak Ta, podczas którego zabrzmią utwory z najnowszego albumu 
artystów zatytułowanego Więcej milczenia. Nie zabraknie oczywiście największych hitów zespołu 
z nieśmiertelnym W naszym niebie na czele. 
Bilety: 25 zł ulgowy, 30 zł normalny

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

DWÓR ARTUSA

Repertuar
Czwartek z filozofią – „Mówić, to mówić do kogoś”
prof. dr hab. Jolanta Żelazna – spotkanie 
24.09. (czwartek), godz. 18.30
Cykliczne spotkania z prelegentami Instytutu Filozofii UMK. Wykład wygłosi prof. dr hab.  
Jolanta Żelazna. Czy potrafimy się nadal ze sobą komunikować? Czy rozmowa i wzajemne po-
rozumienie stały się jednak przeżytkiem? Odpowiedzi na wrześniowy spotkaniu.
Wstęp wolny

Janusz Yanina Iwański – Piosenki Krzysztofa Klenczona 
27.09 (niedziela), godz. 19.00
Piosenki Krzysztofa Klenczona towarzyszą artyście od najmłodszych lat. Jako źródło pierw-
szych fascynacji muzycznych stały się z czasem inspiracją do tworzenia własnych kompozycji. 
Podczas koncertu usłyszymy wiele niezapomnianych przebojów, takich jak „Port”, „10 w skali 
Beauforta” czy „Kwiaty we włosach”. Nie zabraknie oczywiście „Wielkiego podzielenia” oraz 
innych autorskich piosenek. 
Bilety: 30 w przedsprzedaży, 35 w dniu koncertu

OBIEKTYWnie o przyrodzie – Ryszard Sąsiadek
28.09. (poniedziałek), godz. 19.00
Spotkanie z fotografem przyrody Ryszardem Sąsiadkiem, który opowie o fotografowaniu przy-
rody i krajobrazów. Przestrzeń kinowa pozwoli obejrzeć zdjęcia fotografa w komfortowych 
warunkach i chociaż na chwilę da możliwość słuchaczom przenieść się w niecodzienne miej-
sca pracy, którymi są dla artysty m.in. Zbiornik Jeziorsko, Dolina rzeki Bzury, a także Biesz-
czady i Biebrza. Cykl spotkań jest częścią VIII Międzynarodowego Festiwalu Fotografii i Filmu  
Przyrodniczego „Sztuka Natury” Toruń 2015
Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. 

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

Inauguracja Sezonu Artystycznego 2015/2016
11.09. (piątek), godz. 19.00
Łukasz Długosz  (flet)
Mirosław Jacek Błaszczyk (dyrygent), Toruńska Orkiestra Symfoniczna 
W programie: Magdalena Cynk - Uwertura toruńska, Marcel Chyrzyński - Ukiyo-e No. 2 
- koncert na flet i orkiestrę symfoniczną, Antonín Dvořák  - VIII Symfonia G-dur op. 88. 
Bilety: 30/20 zł

Czas Dla Nas – Ptaszarnia 
12.09. (sobota), godz. 16.00, 17.00
Spotkanie z muzyką ilustracyjną
Bilety: 20 zł dorosły, 10 zł dziecko, 40 zł rodzinny

Gwiezdne Wojny – koncert w ramach StarForce 2015
18.09. (piątek), godz. 19.00
Maciej Sztor  (dyrygent), Toruńska Orkiestra Symfoniczna
W programie: Muzyka z sagi Gwiezdne Wojny. Bilety: 50/40 zł

Wieczór Mistrzów
25.09. (piątek), godz. 19.00
Andrey Shibko  (fortepian), Kai Bumann  (dyrygent), Toruńska Orkiestra Symfoniczna
W programie: W.A. Mozart - Uwertura Cosi fan tutte, L. van Beethoven - I Koncert fortepia-
nowy C-dur op.15, J. Brahms - II Symfonia D-dur op.73
Bilety: 30/20 zł

TOS

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

2. Festiwal Architektury i Wzornictwa TORMIAR: Rzeczy Wspólne
do 18.10.
Druga edycja festiwalu poświęcona jest zagadnieniom polskiego rzemiosła artystycznego wy-
twarzanego w rozsianych po całej Polsce spółdzielniach. Tegoroczne hasło festiwalowe - Rzeczy 
Wspólne - podkreślać ma ideę kolektywnego działania, która towarzyszyła tworzącym spółdziel-
nie artystom i rzemieślnikom, a także podkreślać, iż pozostawiony przez nich dorobek jest na-
szym wspólnym dziedzictwem.
Punktem wyjścia jest wystawa prezentująca historię i dorobek toruńskiej Spółdzielni Artystów 
Plastyków Rzut. Wychodząc od analizy lokalnego ośrodka projektantów powojennych w ramach 
prezentacji wyprodukowanych przez Rzut przedmiotów, poprzez inne festiwalowe wydarzenia, 
pragniemy przybliżyć publiczności nieznaną historię spółdzielczego oblicza polskiego wzornic-
twa.
„Krajobraz po Tormiarze” - wystawa i towarzyszące jej inicjatywy będące podsumowaniem  
ubiegłorocznej edycji festiwalu.

Przełom / Architektura w Polsce po 1989 roku
17.09. (czwartek), godz. 19.00, do 22.11.
Kolekcja makiet „Architektury-murator” dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, która 
prezentuje najważniejsze budynki, jakie powstały w Polsce po 1989 roku. W 2014 roku, z okazji 
jubileuszu 20-lecia istnienia czasopisma „Architektura-murator” przygotowano zbiór 25 makiet 
prezentujących najlepsze polskie realizacje budowlane ostatniego ćwierćwiecza. Po zorgani-
zowanej w MSN w Warszawie wystawie modele przekazane zostały do kolekcji tegoż muzeum 
i stanowią obecnie zbiór unikatowy w skali kraju. Prezentowane w ramach kolekcji budynki nie-
jednokrotnie dokonywały zmian w sposobie myślenia o architekturze w Polsce, wyznaczały nowe 
trendy, wyróżniały się na tle innych i stawały się zapisem historycznej dynamiki.  
Warto podkreślić, że budowa stałych siedzib MSN (wciąż w procesie) oraz CSW (ukończo-
na w 2008 roku jako pierwszy powojenny, wzniesiony do podstaw gmach poświęcony sztuce 
współczesnej w Polsce) była istotnym elementem kreowania tożsamości, co za tym idzie także 
programu instytucji. W ramach kolekcji „Architektury-murator” toruńska architektura ma jednak 
swojego reprezentanta nie w postaci budynku CSW, lecz Sali Koncertowej na Jordankach (proj. 
Fernando Menis), która już niebawem otworzy swe podwoje. Oprócz niej, na wystawie znajdują 
się również makiety takich budynków, jak: Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, Nowe 
Muzeum Śląskie, Muzeum Kantora w Krakowie, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akade-
mickiej w Katowicach czy stadionu PGE Arena w Gdańsku. Swoje miejsce mają tu także projekty 
najlepszych polskich i zagranicznych architektów, m.in. Stefana Kuryłowicza (Nautilius, Vitkac) 
czy Roberta Koniecznego (Dom Aatrialny, Dom Bezpieczny).
Wystawie towarzyszyć będzie o szereg wydarzeń dodatkowych. W CSW odbywać się będą spo-
tkania i dyskusje poświęcone współczesnej architekturze, jej znaczeniu dla kultury i gospodarki 
kraju, a także spacery i oprowadzania po toruńskich realizacjach ostatniego 25-lecia czy archi-
tektoniczne warsztaty dla najmłodszej publiczności.

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:
Zmysłoteka
Warsztaty dla rodzin z maluchami od 1,5 roku do 4 lat odbywające się w dwóch grupach zaję-
ciowych:
gr. 1. godz. 16.00-17.00, gr. 2. godz. 17.15-18.15
Na zajęcia obowiązują zapisy: labsen@csw.torun.pl. Bilety w cenie 9 zł od osoby (9 zł dorosły,  
9 zł dziecko) do nabycia w kasach biletowych CSW przed rozpoczęciem zajęć. Czas trwania za-
jęć: 60 min. Ze względu na swobodę twórczą i ryzyko pobrudzenia prosimy o zabranie stroju na 
przebranie dla dziecka i opiekuna.

8.09. Słonik
Słonik czy słomka? Trąba czy trąbka? Prysznic czy deszcz? Zgaduj jeśli chcesz! Plastyczne igrasz-
ki za dwa fistaszki.

SGALERIE 15.09. Wrzosowisko
W kolorze lila wszystko! Ułożymy jesienne bukiety, poszukamy wrzosowych barw. Wymasujemy dło-
nie szyszkami, otulimy stopy kołderką mchu, na płótnach rozpylimy kwietne czary.

22.09. Pyrka
Pyry, kartofle, brambory…. Co to za stwory? To przecież ziemniaki! Do dzieła dzieciaki! Pieczątki obo-
wiązkowe. Rzeźby w ziemniaku? Załatwione! Wykopki i kartoflisko, ziemista sztuka i ...to jeszcze 
nie wszystko.

29.09. Gąsienica
Co zmaluje mała gąsienica? Jakie piękne wygryza wzory i w jabłku smakuje kolory! Dotyka faktury 
jesieni, skrzydła rozkłada a my taaak zadziwieni.

Tormiar: Oprowadzanie kuratorskie
3.09. (czwartek), godz. 17.00 Każdemu według gustu: Spółdzielczość w czasach PRL
Po wystawie Wszechstronni Rzemieślnicy i Utalentowani Artyści. Spółdzielnia RZUT 1935-1996 opro-
wadza kurator Marta Kołacz
13.09. (niedziela), godz. 16.00 Każdemu według gustu: Jak powstawała wystawa. Oprowadza  
Cezary Lisowski. Wstęp wolny
24.09. (czwartek), godz. 17.00 RZUT w kontekście: Zwiedzanie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
Zbiórka przy wejściu głównym do PKIN, wstęp bezpłatny

Wyprawa w Głąb Sztuki
26.09. (sobota), godz. 12.00-14.00
Warsztaty  rodzinne towarzyszące wystawie Przełom/ Architektura w Polsce po 1989 roku. Podczas 
zajęć obejrzymy zbiór 25 makiet prezentujących najlepsze polskie realizacje budowlane ostatnich 
lat. Wspólnymi siłami spróbujemy przygotować makietę miejsca przyjaznego mieszkańcom. Znaj-
dą się tam budynki i miejsca, które dzieci lubią najbardziej. Warsztat ma na celu zwrócenie uwagi 
uczestników na najbliższe otoczenie i zachęcenie do aktywności na jego polu.
Dla rodziców i dzieci od lat 5 do 10. Wstęp: 7zł / osoba. 
Obowiązują zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub tel. 56 610-97-16

Gdzie w Toruniu szukać dobrej architektury?
30.09. (środa), godz. 18.00
Dyskusja wokół toruńskiej architektury 1989-2015. W ostatnich latach w Toruniu wzniesiono sze-
reg obiektów użyteczności publicznej, począwszy od gmachów dedykowanych kulturze po obiekty 
sportowe; rozbudowana została znacznie także infrastruktura drogowa - wybudowano nowy most 
przez Wisłę. Tylko jedna z tych inwestycji doczekała się jednak uznania krytyków architektury i ar-
chitektów na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej - budowa Sali Koncertowej na Jordankach 
zaprojektowanej przez hiszpańskiego architekta Fernando Menisa. Architektura gmachu doceniona 
została także przez twórców kolekcji prezentowanej na wystawie Przełom. Czy to jednak jedyny wart 
docenienia obiekt powstały w Toruniu po 1989 r.? Na pytanie o to, gdzie w Toruniu szukać dobrej 
architektury współczesnej, odpowiedzą lokalni architekci i urzędnicy, do dyskusji zapraszamy także 
mieszkańców miasta.

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

Rafał Boettner-Łubowski i Pracownia Otwartych Interpretacji Sztuki,  
do 6.09.
Wystawa ma na celu zaprezentowanie wybranych poszukiwań twórczych osób związanych z Pra-
cownią Otwartych Interpretacji Sztuki – jednostką dydaktyczną, która od dwóch lat z powodzeniem 
funkcjonuje przy Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Program 
Pracowni skupia się na realizacji wypowiedzi artystycznych, które mają reprezentować powiązania, 
dialog i relacje z innymi dziełami sztuki i postawami twórczymi w celu formułowania wieloznacznych 
refleksji typu: „sztuka o sztuce”, „sztuka o kulturze”, „sztuka o artystycznych językach i tradycjach 
twórczych”. Nazwa pracowni wskazuje na to, że: po pierwsze – preferowana jest szeroko rozumiana 
swoboda w doborze medium i rozwiązań wizualnych w przypadku tworzenia realizacji artystycznych 
(od środków tradycjonalistycznych po zdecydowanie niekonwencjonalne) oraz po drugie, że powsta-
jące prace miałyby się cechować wieloznacznością i otwartością formułowanych przekazów i sposo-
bów myślenia o sztuce. Wystawa prezentuje zarówno prace kierownika i pomysłodawcy Pracowni, 
jak i propozycje artystyczne absolwentów i studentów, prowadzonej przez niego jednostki. 

Basia Sokołowska - O przerażeniu istot żywych, do 13.09.
W najnowszych pracach Basi Sokołowskiej ciała botanicznych wojowników poruszają się jak insekty, 
które atakują, bronią się i uciekają. Ich zachowania są efektem podszytego przerażeniem instynktu 



wystawach zbiorowych, a w latach 90. XX wieku prezentowała swoje wybitne malarstwo na wy-
stawie indywidualnej w Toruniu, w Galerii ZPAP „Na Piętrze”.
Wystawa ma charakter retrospektywny. Artystka oprócz malarstwa prezentuje interesujący rysu-
nek i instalację. Tytuł określa i podsumowuje prawie 25-letnią twórczość Sabiny Kusz. Podczas 
wystawy w otwartym na udział odbiorców warsztacie scenograficznym Sabina Kusz  tworzy for-
mę przestrzenną „Pożegnanie lata”.

Wystawa Dzieła Annale ZPAP Toruń 2014/15
19.09. (sobota), godz. 18.00, do 16.10.
Doroczna wystawa przeglądowa twórczości członków ZPAP w Galerii  ZPAP d. BWA w Toruniu.
Na wernisażu poznamy dorobek aktywnych członków Związku Polskich Artystów Plastyków 
w Toruniu w tradycyjnych i nowych dyscyplinach artystycznych oraz konserwacji i restauracji 
dzieł sztuki. Oprócz dzieł z rysunku, rzeźby, malarstwa, grafiki i fotografii można będzie zoba-
czyć prace z projektowania graficznego, multimediów, obiekty i instalacje. Mogą pojawić się ma-
kiety, projekty i koncepcje, intermedia i performance. W dziale konserwacji i restauracji głównie 
dokumentacyjnie przedstawione zostaną prace z konserwacji malarstwa, rzeźby, papieru i skó-
ry, kamienia oraz konserwacji dzieł sztuki nowoczesnej. Ogłoszonych zostanie siedem nagród 
w pojedynczych i zgrupowanych dyscyplinach.

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

Bałkańskie klimaty, do 5.09.
Pochodzące ze zbiorów własnych prace malarskie, rysunki i grafiki z Albanii, Bośni i Hercegowi-
ny, Bułgarii, Czarnogóry, Grecji, Macedonii, Serbii i Chorwacji składają się na niezwykle bogatą 
i różnorodną prezentację twórczości dzieci i młodzieży z obszaru Półwyspu Bałkańskiego.

Boris Stoilov – Ilustracje, 10.09-10.10.
Po raz pierwszy w Toruniu swoje prace zaprezentuje bardzo ceniony i znany nie tylko w Bułgarii 
artysta średniego pokolenia  Boris Stoilov. Tworzone przez niego ilustracje, ogromna wyobraź-
nia i doskonały warsztat wzbogacały teksty takich autorów jak Dickens, Andersen, Collodi, Ste-
venson czy Defoe. Boris Stoilov urodził się, mieszka i pracuje w Plovdivie. W 1989 roku ukończył 
Wydział Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Sofii. Jego prace prezentowane były na wielu wy-
stawach międzynarodowych. Od 1990 roku zajmuje się projektowaniem graficznym, reklamą 
i ilustracją książkową. Współpracuje z największymi bułgarskimi i rumuńskimi wydawnictwami. 
W swoim dorobku ma ponad 2000 okładek oraz wiele całkowicie przez niego ilustrowanych ksią-
żek, głównie dla dzieci i młodzieży. 

Wystawa prac irańskich ilustratorek: Zahra Asgari, Narges Asadzadeh, 
Nasibeh Dolatkhah, Tayyebeh Anjedani, 10.09-10.10.
Prace nawiązują do perskiego poematu „Konferencja ptaków” napisanego przez Farid ud-Din 
Attar znanego powszechnie pod pseudonimem Attar z Nishapur. Ten mający 4500 wersów po-
emat opowiada o wyborze króla ptaków całego świata. Wystawioną kolekcję ilustracji cechuje 
różnorodność rozwiązań plastycznych i tak zobaczyć można będzie prace zarówno dekoracyjne, 
ekspresyjne, bogate kolorystycznie jak i proste w formie przedstawienia idące w stronę grafiki. 

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

Dla ochłody – woda w fotografii dzieci i młodzieży, do 8.09.
Pochodzące ze zbiorów własnych Galerii barwne fotogramy nadesłane zostały przez młodych 
uczestników XVII Międzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży  
„Zawsze zielono, zawsze niebiesko”, którego głównym tematem była woda.

Wystawa podsumowująca IX Ogólnopolskie Plenerowe Spotkania 
Fotografików – Tatry 2015, 11.09.-8.10.
Wystawa została zorganizowana w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, 60-lecia  Tatrzańskie-
go Parku Narodowego i 20-lecia Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej. Na ekspozycję złożyło się 
ponad 100 prac 21 autorów z Gdyni, Jeleniej Góry, Lublina, Łubianki,  Poznania, Radomska,  
Katowic, Słupska, Zamościa i Torunia. 

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

walki lub ucieczki - podstawowych i ponadczasowych strategii przetrwania. Zamknięty krąg tych 
prymitywnych emocji i reakcji rządzących społecznościami wszystkich gatunków biologicznych leży 
u podstawy wystawy. Prezentowane fotografie, animacja i rysunki przedstawiają sceny konfron-
tacji oraz portrety ich uczestników. Basia Sokołowska jest absolwentką Historii Sztuki University  
of Sydney i Uniwersytetu Warszawskiego. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Laboratorium Sztuki 2015. Artysta jako antropolog.
Tytus Szabelski – Rekonstrukcja, do 13.09.
Zdjęcia ukazują przestrzenie, które na pierwszy rzut oka sprawiają wrażenie naturalnych, jednak 
w całości zostały wykreowane przez człowieka – przejście dla zwierząt nad autostradą przypomina-
jące karczowisko, kanał służący do odprowadzania wody w czasie powodzi, wyglądający jak rzeka, 
czy las o zbyt regularnych odstępach między drzewami. Artysta rejestruje tego typu przestrzenie 
zwracając uwagę na niejednoznaczne rozgraniczenie pomiędzy sztucznymi a naturalnymi forma-
mi ukształtowania terenu. Uchwycone przez Tytusa Szabelskiego miejsca stanowią ślady różnych 
strategii działania człowieka w kontekście przyrody – od prób jej naśladowania po pozostawienie 
naturze do „uzdrowienia” terenów i rzeczy cywilizacyjnie wyeksploatowanych.
Tytus Szabelski – fotograf, absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, obecnie studiuje fotografię na Uniwersytecie Artystycznym w Pozna-
niu. Jego zdjęcia ukazywały się zarówno w prasie lokalnej jak i ogólnopolskiej (m.in. Puls Biznesu, 
Newsweek Polska, Polityka), współpracował z toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej oraz Krytyką 
Polityczną. W swojej praktyce artystycznej stara się zwracać uwagę na zachowania i relacje ludzi 
między sobą oraz z otaczającą ich przestrzenią, w szczególności wykreowaną sztucznie przez czło-
wieka, jak również na kwestie związane z obiegiem informacji i zachodzącymi w nim manipulacjami. 
Autor dwóch wystaw indywidualnych i uczestnik kilku zbiorowych (m.in. w CSW i Dworze Artusa 
w Toruniu), laureat stypendium miasta Torunia w dziedzinie kultury (2012) za projekt Pełnia pust-
ki, oraz Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Młodych w Jarosławiu (2012), autor fotograficznej 
dokumentacji wnętrz wykorzystanej na Festiwalu Architektury i Wzornictwa TORMIAR w toruńskim 
CSW (2014).

8. Międzynarodowe Triennale Grafiki KOLOR W GRAFICE / Duety
25.09. (piątek), godz. 18.00, do 31.10.
Najstarsza międzynarodowa cykliczna impreza plastyczna Torunia, organizowana przez toruńską 
Galerię od początku lat 80. Jest imprezą samodzielną i niezależną, włączoną na zasadach partner-
skich w program międzynarodowej grafiki, które co trzy lata odbywa się w Polsce i obejmuje szereg 
wydarzeń artystycznych koordynowanych przez Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki 
w Krakowie. Toruńskie wystawy grafiki warsztatowej zawsze były na najwyższym poziomie, czemu 
sprzyja zamknięta formuła toruńskiego triennale i starannie dobierani przez organizatorów artyści 
z całego świata, zapraszani imiennie.
Od realizacji pomysłu by toruńską prezentację współczesnej grafiki artystycznej podporządkować 
problematyce obecnego w niej koloru minęło więc ponad 30 lat. Wybór nie był przypadkowy, nawią-
zywał bowiem do niezwykle żywej wówczas dyskusji o specyfice języka graficznego medium. Dziś 
kolor, choć nadal ważny, nie stanowi już tak frapującego technologicznego czy też teoretycznego za-
gadnienia. Dlatego od 2009 roku kolejne edycje toruńskiego triennale uzupełniane były podtytułem 
dookreślającym problematykę danej edycji. 
Zaproszenia do udziału w imprezie kierowane są zazwyczaj do już znanych, wybitnych artystek/
artystów z całego świata, co jest zrozumiałe w wypadku imprezy, do której uczestnicy zapraszani 
są imiennie. Byli to artyści o ugruntowanej już pozycji, a więc też najczęściej starszego pokolenia. 
Zamierzeniem tegorocznej edycji jest  otwarcie się na młodych twórców, stąd nieco zmieniona for-
muła triennale – każdy  z zaproszonych uznanych grafików jest proszony o wskazanie wyjątkowo 
utalentowanego, jego zdaniem, artysty młodego pokolenia, z którym zaprezentuje w stworzonym 
w ten sposób duecie wybrane przez siebie prace. Wiąże to toruńskie triennale z jednym z głównych 
profili galerii Wozownia, jakim jest promocja i eksperyment.
8 edycja MTG „Kolor w grafice” zatytułowana Duety pokaże, że medium graficzne ma jeszcze wie-
le do zaoferowania i to zarówno w warstwie warsztatowej, w problematyce czysto artystycznej, jak 
również na styku rzeczywistości i sztuki. W tegorocznej edycji nastąpi konfrontacja pokoleń grafików. 
W efekcie pokazane zostaną najbardziej aktualne przemiany w obrębie dyscypliny i jej dalsze per-
spektywy. MTG od wielu lat prezentuje wiodące tendencje w grafice warsztatowej i projektowaniu 
graficznym, stanowi platformę spotkania grafików z całego świata i cieszy się uznaniem specjalistów.  

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

GALERIA ZPAP, ul. Ducha Świętego 8

Sabina Kusz – w drodze – malarstwo, rysunek, instalacja, do 11.09.
Sabina Kusz studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w latach 1986 – 1991. Dyplom z wyróż-
nieniem uzyskała w pracowni malarstwa  prof.  Janusza Kaczmarskiego. Za najlepszy dyplom arty-
styczny otrzymała nagrodę Fundacji TUMULT oraz nagrodę Okręgu Toruńskiego ZPAP. Jest laureatką 
nagrody I. Przeglądu Plastyki Annale ZPAP Toruń w dziedzinie malarstwa. Uczestniczyła w wielu 

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

Wystawa prac członków Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZPAF
Fotografie artystów, członków Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Polskich Artystów Fo-
tografików. Wystawiają swoje prace: Adam Fisz, Andrzej Skowroński, Ania Kola, Daniel Pach, 
Dariusz Gackowski, Dariusz Grożyński, Jacek Szczurek, Jadwiga Czarnecka, Jerzy Riegel, Marek 
Czarnecki, Mark Noniewicz, Stanisław Jasiński. Podczas zwiedzania wystawy na 255 fotogra-
fiach możemy zapoznać się różnymi technikami i punktami widzenia.

Wystawa pokonkursowa „Świąteczna iluminacja świetlna miasta”

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

Fotogaleria:

Wystawa fotograficzna Marka Grausza - Japońskie impresje
3.09. (czwartek), godz. 18.00, do 30.09.
Marek Grausz (ur. 1955) – artysta fotografik, członek rzeczywisty Fotoklubu Rzeczypospolitej 
Polskiej. Wykładowca starych technik fotograficznych. Od 1974 bierze czynny udział w wy-
stawach środowiskowych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Zdjęcia jego autorstwa pu-
blikowane są w prasie oraz wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Fotografuje krajobraz 
i architekturę, interesuje się również aktem i portretem. Od 1984 roku większość swoich prac 
artystycznych wykonuje w technice „gumy arabskiej”. Wystawa  jest wykonanym w technikach 
własnych fotograficznym dziennikiem z podróży. Jego główny temat to stara architektura Japonii 
(świątynie, budownictwo drewniane), w tym także znane pałacowe kompleksy.

Galeria Muz:

Fotografia Zbigniewa Jędrzejczyka - Skrzyżowanie bluesowych dróg 
do 18.09.
Zbyszek Jędrzejczyk (ur. 1953 ) ilustrowaniem muzyki zdjęciami oraz fotografią zajmuje się od lat 
70., kiedy to pod okiem Marka Karewicza rozpoczął edukację fotograficzną w Foto Klubie Riviera-
-Remont. Fotografia, która go najbardziej interesuje to reportaż muzyczny. Potem pojawił się 
również pejzaż i reportaż, uprawiane zarówno w kraju, jak i za granicą. W Nowym Jorku i w Salt 
Lake City współpracował ze środowiskiem jazzowym i bluesowym oraz periodykami polonijnymi 
i branżowymi. Po powrocie do kraju zajął się głównie fotografią muzyczną, głównie koncertową. 
Od roku 2012 jest w zespole redakcyjnym fachowego kwartalnika bluesowego „Twój Blues”, 
gdzie pisze i publikuje fotografie. 

Stanisław Stasiulewicz - Obrazy Bydgoskie – prace różne
25.09. (piątek), godz. 18.00, do 18.10.
Stanisław Stasiulewicz (ur. 1955) ukończył ASP w Krakowie (malarstwo sztalugowe) pod kie-
runkiem prof. Jana Szancenbacha. Od 1985 aktywnie udziela się w bydgoskim środowisku ar-
tystycznym (m. in. Galeria KRUCHTA, Szkoła Bydgoska). W 1994 był stypendystą Fundacji Pol-
lock-Krasner w Nowym Yorku. Od 2003 opiekuje się grupą malarzy „Refleksjoniści” (Warsztaty 
Terapii Zajęciowej). Współtworzył Galerię Wspólną MCK/ZPAP oraz Bydgoską Poradnię Sztuki. 
Należy do ZPAP pełniąc funkcje w zarządzie. Od 1996 zarzuca figuratywne malarstwo ludowe 
na rzecz abstrakcyjnej ekspresji nawiązującej do dawnego action paintingu. Otwartość na nowe 
media plastyczne, pod względem technologicznym jak i ideowym, czyni jego dorobek malarski 
hermetycznym w interpretacji.

Na wystawy wstęp wolny

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

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

Festiwal Sztuki na Bilbordach „Art Moves”
4.09. (piątek), godz. 12.00 – otwarcie na placu Rapackiego, do 7.10
Jedyny na świecie festiwal sztuki bilbordowej, który od 8 lat prezentuje i promuje tę kategorię sztu-
ki publicznej. W przestrzeni miasta prezentowane są prace artystów z całego świata, poruszające 
ważne, aktualne tematy. W tym roku na bilbordach, citylightach i ekranach LED zaprezentowane 
zostaną prace artystyczne, odnoszące się do tematu przewodniego imprezy: Co ma wartość? Czy 
wszystko da się kupić za pieniądze? Jednym z głównych elementów festiwalu jest międzynarodo-
wy konkurs na najlepszą pracę bilbordową. Do wystawy konkursowej wybierane są najciekawsze 
prace, nadesłane przez utalentowanych artystów z całego świata. Jury wyróżniło 10 prac, które zo-
staną pokazane na bilbordach w ramach festiwalu Za najbardziej interesującą pracę uznało projekt 
Lexa Drewinskiego z Niemiec.
W dniu otwarcia na pl. Rapackiego  odbędzie się akcja artystyczna Galerii Rusz „Co ma dla Ciebie 
wartość?”, w której wszyscy chętni mogą wziąć udział.
Miejsce: plac Rapackiego i inne punkty miasta

GALERIA MIŁOŚĆ 
ul. Mostowa 7/2a, 87-100 Toruń
www.galeriamilosc.pl

Obserwatorium Miejskie: Granice – wystawa poplenerowa, do 6.09.
Artyści: Piotr Bujak, Tobiasz Jędrak, Magdalena Kosek, Katarzyna Malejka, Dominik Stanisławski, 
Tytus Szabelski, Magda Węgrzyn
Obserwatorium miejskie: Granice to projekt powstały z inicjatywy Fundacji Smacznego! przy współ-
pracy z Galerią Miłość i Fundacją Wybudowania. W tym roku odbywa się czwarta edycja projektu. 
Jej głównym tematem są tereny peryferyjne Torunia. Dzielnice najbardziej oddalone od centrum 
zazwyczaj pozbawione są wydarzeń kulturalnych, nie funkcjonują tam też instytucje kultury. Na 
przekór tej tendencji postanowiliśmy zaangażować artystów w działania skoncentrowane właśnie 
na tych terenach. Przez niemalże pół roku wspólnie z siedmiorgiem artystów obserwowaliśmy 
przestrzeń Torunia zdefiniowaną przez pryzmat pojęcia granicy. Nie chodziło jedynie o spojrzenie 
na dzielnice peryferyjne miasta, ale raczej o zastanowienie się nad potencjałem kulturotwórczym 
tych miejsc. Poszukując poza centrum, w którym zazwyczaj koncentruje się wszelka aktywność 
społeczno-kulturalna, próbowaliśmy zastanowić się dlaczego w określonych warunkach historycz-
no-kulturowych poszczególne dzielnice ukształtowały się tak a nie inaczej, jakie miejsce zajmu-
ją one w miejskim organizmie i w jakim kierunku przebiega ekspansja miasta. Toruń stał się dla 
artystów polem eksploatacji uwzględniającym wiele perspektyw: urbanistycznych, społecznych, 
socjalnych, kulturowych czy historycznych. Wystawa jest efektem tego procesu, podsumowaniem 
pleneru, który skumulował rozmowy i obserwacje w formę aktywnego działania. Efekty i wnioski 
pozostają zbiorem różnych doświadczeń. Ich obszar często wykracza poza geograficzne i admi-
nistracyjne pojęcie granicy. Doświadczenia i obserwacje tworzą zbiór gestów krytycznej analizy, 
osobiste komentarze, a nawet impulsy do realizacji własnych marzeń.

Wystawa czynna w każdy poniedziałek w godz. 13.00-19.00, lub po telefonicznym umówieniu 



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.
•  Arcydzieła sztuki japońskiej w kolekcjach polskich, do 6.09.
•  Szczep Szukalszczyków – prace ze zbiorów Muzeum Okręgowego 

w Toruniu, do 27.09.
•  Toruń wieczorny, Toruń nocny – wystawa jubileuszowa z okazji 

5-lecia Toruńskich Spacerów Fotograficznych 
10.09. (czwartek), godz. 17.00, do 26.09. - dziedziniec 
Pokazane zostaną najlepsze prace członków grupy wybrane pod kątem tematu fotografii 
wieczornej i nocnej. Niemal czterdziestu autorów pokazuje na ponad sześćdziesięciu wielko-
formatowych fotogramach głównie architektoniczne perły Starego Miasta, zarówno w formie 
szerokich planów, jak i skupienia się na detalu. Ważnym tematem prezentowanych prac są 
również mieszkańcy grodu Kopernika – zaprzątnięci codziennymi sprawami, lecz znajdujący 
czas na cieszenie się urodą swego wyjątkowego miasta.

•  Moja Przygoda w Muzeum. XXXVII Międzynarodowy Konkurs 
Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży 
18.09. (piątek), godz. 12.00, do 11.11.
Zwiedzający będą mogli zapoznać się z najbardziej wartościowymi (według jury) pracami 
plastycznymi uczestników Konkursu. Prezentowane rokrocznie prace laureatów niezmiennie 
zadziwiają różnorodnością ujęcia tematu, pomysłowością przedstawienia, mistrzostwem 
warsztatu, bogatą gamą kolorystyczną. Młodzi twórcy przekazują swoje impresje związane 
z wizytą w muzeum czy kontaktem z dziełem sztuki. Zwiedzający, wraz z autorem dzieła, prze-
nosi się na sale wystawowe, do galerii i miejsc zabytkowych, poznaje techniki warsztatów 
plastycznych, graficznych i rzemieślniczych. Wraz z autorem przechodzi proces twórczy: od 
pomysłu, poprzez interpretację, do efektu finalnego. Oprócz prac plastycznych wykonanych 
na płaszczyźnie, na Konkurs przysyłane są także instalacje, rzeźby, projekty multimedialne

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

Wystawa czasowa:••  Malowane Niebo. Historia gwiazdozbiorów, do 13.09.
•  Pocztówki kopernikańskie, 22.09.– 8.02.2016 r.

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

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

Wystawa czasowa:

Najciekawsze eksponaty pozyskane do zbiorów Muzeum Okręgowego 
w Toruniu w XXI wieku, do 1.11.

godziny otwarcia:
wtorek-niedziela, w godz. 10.00-18.00 (ostatni pokaz godz. 17.00). Pokazy dla grup maksimum  
30 osobowych i osób indywidualnych rozpoczynają się o pełnych godzinach.
Bilety: 
na sale ekspozycyjne 7 zł, ulgowy 4 zł
na pokaz w technice 3D pt. „Księga Toruń”: 10 zł, ulgowy 6 zł
na sale ekspozycyjne i pokaz w technice 3D pt. „Księga Toruń”: 14 zł, ulgowy 7 zł

Muzeum Toruńskiego Piernika, ul. Strumykowa 4
Piernikowe korzenie – od formy do pieca; Zmysłowy świat piernika; Piernik w salonie, w kuchni, 
sklepie i klubie
Jedną z głównych atrakcji nowego Muzeum są warsztaty wypieku tradycyjnego, ozdobnego pier-
nika, w trakcie których uczestniczy posiądą wiedzę i praktykę z zakresu piernikarstwa i stworzą 
wspaniałą pamiątkę, którą będą mogli wziąć ze sobą do domu. Na chętnych czeka również degu-
stacja pierników jadalnych. Warsztaty odbywają się o pełnych godzinach od wtorku do niedzieli 
w godzinach od 10.00 do 17.00. Rezerwacji można dokonywać od poniedziałku do piątku pod nr 
tel. (56) 656-70-87 w godz. od 8.00 do 16.00. 
godziny otwarcia:wtorek-niedziela: godz. 10.00-18.00

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

Pasja podróżowania 

Wystawa czasowa:

•  Tkaniny afrykańskie. Tradycja i zmiana, do 13.09.
•  Portret ze świata. Fotografie Edwarda G. Funke, 25.09. (piątek), godz. 

17.00, do 01.11.
Edward Grzegorz Funke jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików i Fotoklubu Rze-
czypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców. Fotografowaniem zajmuje się od ponad czter-
dziestu lat. Edward G. Funke to właściciel Bałtyckiej Szkoły Fotografii w Koszalinie, uczestnik 
kilkudziesięciu wystaw i konkursów krajowych i zagranicznych, juror w konkursach i przeglą-
dach. Jest także wielkim miłośnikiem podróży, zwiedził z aparatem fotograficznym wiele inte-
resujących zakątków świata. Ekspozycja jest plonem podróży po 17 krajach rozlokowanych na 
6 kontynentach. Tworzy ją kilkadziesiąt kolorowych zdjęć, na których autor uwiecznił ludzkie 
portrety zarówno indywidualne, jak i zbiorowe. Całość stanowi panoramę ludzkich typów i oso-
bowości, będących przedstawicielami wielu narodów i wyznawców różnych religii.

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. 

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

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

UWAGA! Specjalna oferta na wrzesień: Park Etnograficzny w Kaszczorku 
Wystawa prezentuje zagrodę rodziny rybacko-rolniczej oraz obiekty architektury związane z pra-
cą rybaków i wodniaków. Ekspozycja dostępna tylko dla grup (min. 10 osób) w dn. Wtorek-nie-
dziela, godz. 9.00-16.00. Obowiązują zapisy: tel. 56 622-80-91 w. 27. Bilety: 5 zł, ulgowy 3 zł.

Wystawy czasowe:

•  Mecenas i artyści. Kolekcja sztuki ludowej Bolesława i Liny 
Nawrockich
Wystawa prezentuje jedną z największych i najwartościowszych kolekcji sztuki ludowej i nie-
profesjonalnej, tworzonej w Polsce od połowy lat 60. XX w. do początku XXI w. Jej autorem był 
Bolesław Nawrocki (1924-2008) z Warszawy, prawnik, muzyk, muzykolog, mecenas sztuki. 
Jego działania kolekcjonerskie wspierała żona, Lina Carminati-Nawrocka. Kolekcja liczy blisko 
4000 prac z zakresu rzeźby i malarstwa około stu artystów, zarówno najwybitniejszych przed-
stawicieli tych dziedzin, jak i twórców mniej znanych. 

•  Fotografie od szewca. Roberta Pokory świat na szklanych 
negatywach
Wystawa poświęcona działalności fotograficznej Roberta Pokory – z wykształcenia i zawodu 
szewca, z zamiłowania fotografa. Rzemieślnik na szklanych negatywach utrwalił świat miesz-
kańców wsi w Borach Tucholskich okresu międzywojnia oraz pierwszych lat po 2. wojnie świa-
towej. Na wystawie będzie można obejrzeć wizerunki Borowiaków podczas pracy i świętowa-
nia a także poznać ówczesną modę, wydarzenia społeczne, kulturalne, historyczne. 

•  Przelotne ptaki, do 10.09.
Rzeźby wykonane przez dorosłe osoby z niepełnosprawnością oraz ich terapeutów w Środo-
wiskowym Domu Samopomocy „Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych”, 
który prowadzony jest obecnie przez Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Die-
cezji Toruńskiej im. Wandy Szuman. Wystawa rzeźb ptaków została zaprojektowana do ekspo-
zycji w przestrzeni otwartej, bowiem naturalnym środowiskiem ptaków jest tak zwany plener. 

godziny otwarcia: wtorek, czwartek: godz. 10.00-18.00, środa, piątek: godz. 9.00-16.00
sobota, niedziela: godz. 10.00-18.00, 15.08. muzeum nieczynne 

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:

Kujawiak i rodzina, 5.09. (sobota), godz. 17.00 
Koncert kapel ludowych i potańcówka przy muzyce na żywo. Mazurki, kujawiaki i kujony zagrają 
do posłuchu i do tańca wiejscy muzykanci oraz ich uczniowie: Kapela Dobrzeliniacy z Żychlina, 
Gęsty Kożuch Kurzu z Łodzi oraz Diabubu z Łodzi i Warszawy. Amfiteatr/Sala widowiskowa. 
Wstęp wolny. 

 Jarmark żywności ekologicznej
5.09. (sobota), godz. 10.00-14.00 
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN. 
Dziedziniec Muzeum. Wstęp wolny.

Święto Toruńskiego Piernika 
5.09. (sobota), godz. 11.00-16.00
6.09. (niedziela), godz. 12.00-16.00
W ramach imprezy Muzeum Etnograficzne przygotowało program nt. tradycyjnych sposobów 
otrzymywania mąki i miodu – produktów niezbędnych do wypieku pierników. W sobotę będzie 
można uczestniczyć w pokazach młócenia cepem i działania wialni, spróbować własnoręcznego 

Opłata za wstęp na wystawy czasowe w Ratuszu Staromiejskim w środy wynosi:
bilet normalny: 7 zł; ulgowy: 4 zł

Imprezy:
IV Toruńska Noc Muzealna, 5.09. (sobota), godz. 18.00-22.00
Bezpłatny wstęp do Muzeum Toruńskiego Piernika, Muzeum Historii Torunia. Dodatkowo udostęp-
niony zostanie dziedziniec Ratusza Staromiejskiego. 

Święto Piernika
5.09. (sobota)
• godz. 11.00  dziedziniec Muzeum Toruńskiego Piernika oraz ul. Strumykowej – inauguracja 
Święta Piernika: rozstawione zostaną stoiska kramarskie, przy których wypiekane będą ozdobne 
pierniki. 

5-6.09. (sobota-niedziela)
• godz. 11.00-17.00 na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego powstanie „piernikowa strefa arty-
styczna”, w której skład wejdą wydarzenia: „Pocztówka ze starym piernikiem”, czyli sesja fotogra-
ficzna na tle ścianki przedstawiającej wypiek pierników w dawnej fabryce; „Giełda piernikowych 
przepisów”, czyli wystawa połączona z możliwością wymiany przepisów na pierniki;  „Piernik jak 
malowany”, czyli warsztaty zdobienia pierników, tworzenia piernikowej biżuterii i przygotowywa-
nie piernikowej księgi legend; „Piernikowe przytulanki”, czyli warsztaty wykonywania i ozdabiania 
piernikowej maskotki
• godz. 11.00-18.00 na terenie Muzeum Toruńskiego Piernika przy Strumykowej 4 odbywać będą 
się: „Spotkania z piernikiem”, czyli zwiedzanie Muzeum Toruńskiego Piernika oraz udział w warsz-
tatach wypieku ozdobnych pierników; „Słodkie sekrety dawnej fabryki”, czyli pokazy i warsztaty 
wypieku w dawnych kramach prowadzone wspólnie z mistrzami piernikarskimi z Fabryki Cukierni-
czej „Kopernik”; Konkursy wiedzy o piernikach, gra plenerowa
(pełny program Święta Piernika w dziale Inni organizatorzy)

Warsztaty i sesja popularnonaukowa dla dzieci, młodzieży, opiekunów 
plastycznych, nauczycieli i muzealników „Od projektu do efektu. Przepis 
na sukces”
18.09. (piątek)
Od eksponatu do ekspozycji muzealnej, czyli jak powstaje nowoczesna wystawa:
•  godz. 16.00 „Od kolekcjonerstwa do wystawiennictwa” – cele i założenia tworzenia ekspozycji 

muzealnych – spotkanie z dr hab. Tomaszem F. de Rossetem , prof. UMK (Zakład Muzealnictwa, 
Wydział Sztuk Pięknych) – Ratusz Staromiejski, II p., wystawa „Moja Przygoda w Muzeum” 

•  godz. 16.00 „Dajcie mi Muzeum, a ja je wypełnię” (Pablo Picasso) – warsztat dla dzieci i młodzie-
ży – Ratusz Staromiejski, II p., wystawa „Moja Przygoda w Muzeum”

•  godz. 17.00 Wieloaspektowa problematyka tworzenia ekspozycji – spotkanie z projektantami 
wystaw z Biura Projektowego Sowa-Szenk oraz kuratorkami wystaw w Muzeum Toruńskiego 
Piernika i Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów - Muzeum Toruńskiego Piernika, ul. Stru-
mykowa 4

•  godz. 18.00 oprowadzanie kuratorskie po ekspozycjach w: Muzeum Toruńskiego Piernika  
(ul. Strumykowa 4) oraz Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów (Łazienna 16). 

19.09. (sobota)
Książka – utwór literacki, eksponat, dzieło sztuki:
•  godz. 9.00 spotkanie z Krzysztofem Młotkowskim, właścicielem Wydawnictwa Młotkowski,  spe-

cjalizującym się w tworzeniu kopii faksymilowych cennych rękopisów i starodruków – Ratusz 
Staromiejski (Sala Rady)

•  godz. 11.00 pokaz najcenniejszych i najciekawszych rękopisów i starodruków ze zbiorów Archi-
wum Państwowego w Toruniu – Archiwum Państwowe w Toruniu (Plac Rapackiego 4)

•  godz. 15.00 warsztat plastyczny „Blask gotyckich ksiąg” – Ratusz Staromiejski (Galeria Sztuki 
Gotyckiej)

•  godz. 18.00 spotkanie z Iwoną Chmielewską – ilustratorką i autorką książek dla dzieci. Zapozna-
nie z pojęciami książki „myślącej” i „obrazkowej” – Ratusz Staromiejski, II p. (Wystawa „Moja 
Przygoda w Muzeum”)

• godz. 19.30 kolacja – Ratusz Staromiejski (Sala Rady)

20.09. (niedziela) 
Eksponat – źródło inspiracji twórczej:
•  godz. 10.00 zapoznanie z wystawą „Najciekawsze eksponaty pozyskane do zbiorów Muzeum Okrę-

gowego w Toruniu w XXI w.” – Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów, ul. Łazienna 16, II p.
•  godz. 10.30 „Tajniki grafiki użytkowej” – warsztat plastyczny. Prowadzenie: artysta grafik Mał-

gorzata Wojnowska-Sobecka – Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów, ul. Łazienna 16 (Sala 
Edukacyjna) 

•  godz. 12.00 uroczyste zakończenie warsztatów – Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów,  
ul. Łazienna 16 (Sala Edukacyjna)



U

przemiału ziarna na mąkę na żarnach i w specjalnych młynkach, poznać pracę pszczelarzy, młynarzy, 
garncarzy, plecionkarzy, tkaczy. Dzieci wezmą udział w zajęciach plastycznych i w zabawach taneczno-
-ruchowych. Przygrywać będzie kapela Gęsty Kożuch Kurzu, a chętni będą mogli potańczyć. W czasie 
Święta można będzie odwiedzić niezwykłą wystawę Fotografie od szewca. Roberta Pokory świat na 
szklanych negatywach z towarzyszeniem jej kuratorki, Magdaleny Ziółkowskiej-Mówki. Imprezie będzie 
towarzyszył jarmark produktów ekologicznych i kiermasz rękodzieła. W niedzielę chętni będą mogli za-
poznać się z pokazami pracy rzemieślników oraz zagnieść piernikowe ciasto. Park Etnograficzny. 
Wstęp wolny.
(pełny program Święta Piernika w dziale Inni organizatorzy)

Etnowyprawka Malucha: Kolor i forma! 
• 10.09. (czwartek), godz. 10.00-12.00 (edycja I – dla dzieci od 6 do 20 m-cy)
• 11.09. (piątek), godz. 10.00-12.00 (edycja II – dla dzieci od 21 m-cy do 3 lat) 
Zajęcia z cyklu Etnowyprawka Malucha adresowanego do małych dzieci i ich opiekunów. Tym razem 
ruszymy tropem ludowych świątków i barwnych światów przedstawionych na obrazach. A wszystko to 
dzięki wizycie na wystawie Mecenas i artyści. Kolekcja sztuki ludowej i nieprofesjonalnej Bolesława 
i Liny Nawrockich. Poprzez zabawę odkryjemy rozmaite kolory i formy. Poszukamy na fotografiach Pana 
Mecenasa, jego Żony i Córeczki. Sprawdzimy jak brzmi tradycyjna pieśń pośród dzieł zrodzonych z wiel-
kiej potrzeby tworzenia. Będziemy sami malować farbami używając paluszków i tajemniczych pędzel-
ków.  Sprawdzimy jakie barwne światy uda się nam wyczarować. Prowadzenie: dr Olga Kwiatkowska. 
Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach, warto zabrać odzież dla dziecka i dorosłego na przebranie. 
Opłata: 20 zł/1,5 godz. (dziecko + 1 opiekun), obowiązują wcześniejsze zapisy (czekamy od 31 sierpnia 
do 8 września, e-mail: edukacja@etnomuzeum.pl).

Moja muzyka dla pokoju - My music for peace
12.09. (sobota), godz. 18.00 
Koncert Marii Pomianowskiej i Steve’a Kindlera. Współorganizator: Fundacja „Boryna”. Centrum Terapii 
Dźwiękiem i Muzyką. Amfiteatr/Sala widowiskowa. Wstęp wolny. 

Co fotoamator wiedzieć powinien
13 i 20.09. (niedziele), godz. 15.00-18.00
Warsztaty fotograficzne dla początkujących przy wystawie Fotografie od szewca. Roberta Pokory świat 
na szklanych negatywach. Prowadzenie: Piotr Michniewicz „Modry” (www.modry.pl). Koszt udziału 
w warsztatach (6h): 100 zł/os. Uwaga fotoamatorzy! Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy pod 
adresem: edukacja@etnomuzeum.pl, tel.: 56 622 89 43. 

Europejskie Dni Dziedzictwa
19.09. (sobota), godz. 16.00
Wykłady popularno-naukowe pracowników Muzeum Etnograficznego:
- Jarosław Pawlikowski, Dzieje osadnictwa olęderskiego na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględ-
nieniem okolic Torunia,
- Ewa Tyczyńska, Olęderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce - projekt i  realizacja,
- Anna Maślak, Domy podcieniowe na Żuławach.
Sala widowiskowa, wstęp wolny.

60 + kultura
26-27.09. (sobota-niedziela), godz. 10.00-18.00
Akcja zainicjowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, skierowana do osób powyżej 
60 roku życia. Bilety wstępu na wszystkie ekspozycje muzealne dla zwiedzających w wieku 60+ w cenie 
2 zł.

W krainie trolli 
29.09. (wtorek), godz. 12.00 
45. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób z grupy wiekowej 55+. Podczas wrześniowego spo-
tkania odbędziemy podróż po Norwegii. Przybliżymy język, historię i kulturę  jednego z krajów skan-
dynawskich, często określanego  mianem „krainy trolli”. Sięgniemy do przykładów literackich, ma-
larskich, a także wzorniczych. Opowiemy o świętach, zwyczajach, wierzeniach, nie zabraknie również 
akcentów muzycznych oraz kulinarnych. Warto zabrać okulary do czytania! Bilety: 3zł/os.

EDUKACJA

Dla szkół
Wyginaj śmiało wyobraźnię 
Zajęcia na wystawie Mecenas i artyści. Kolekcja sztuki ludowej i nieprofesjonalnej Bolesława i Liny Na-
wrockich z działaniami pobudzającymi kreatywność plastyczną bez użycia farb, pędzla, czy ołówka. 
Uczestnicy będą m.in. tworzyć żywe rzeźby i malować dźwiękiem na szkle.
Nastaw ostrość na tradycję
Zajęcia na wystawie Fotografie od szewca. Roberta Pokory świat na szklanych negatywach poświęcone 
poszukiwaniu treści związanych z dawnym życiem wsi kryjących się za wizerunkami osób z chłopskich 
fotografii.
Upiecz się nam chlebie (od 15 września).
Poznanie podstawowych zbóż, tradycyjnych sposobów pozyskiwania i obróbki ziarna, zwyczajów lu-
dowych towarzyszących tradycyjnemu wypiekowi chleba oraz bajki, przysłowia i zagadki. Degustacja 
wiejskiego chleba. 
Bilet na wszystkie zajęcia edukacyjne 5 zł/os. Jednorazowo grupa może liczyć do 25 os. Opiekunowie 

ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie regulaminu zwiedzania wystaw i Parku Etno-
graficznego przez podopiecznych. Informacje i zapisy: Dział Edukacji, tel. 56 622 89 43. 

Dla dorosłych odbiorców indywidualnych
Co fotoamator wiedzieć powinien 13 i 20.09., 2 niedziele, godz. 15.00-18.00
Warsztaty fotograficzne dla początkujących przy wystawie Fotografie od szewca. Roberta Poko-
ry świat na szklanych negatywach. Prowadzenie: Piotr Michniewicz „Modry” (www.modry.pl).  
Koszt udziału w warsztatach (6h): 100 zł/os. Uwaga fotoamatorzy! Liczba miejsc ograniczo-
na, obowiązują zapisy pod adresem: edukacja@etnomuzeum.pl, 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 wyrabia-
nie ciasta, wykrawanie formy, po włożenie do pieca na 50 zdrowasiek.
Bilety: 7.50 zł – dzieci i młodzież ucząca się, 9.50 – dorośli, 11 zł – pokazy w języku obcym
Czynne codziennie w godz. 9.00-18.00

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

13. Święto Latawca 
5.09. (sobotę), godz. 11.00-15.00

Zapraszamy wielbicieli imprez rodzinnych i własnoręcznie tworzonych latawców. Oprócz 
warsztatów składania i puszczania latawców oferujemy konkursy z nagrodami, loterię fanto-
wą i wiele innych atrakcji. Zapewniamy, że każdy znajdzie coś dla siebie. 

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

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

Festiwal Lulu: Mariusz Lubomski, Tomek Organek, Adam Nowak, Adam 
Strug, 2.09. (środa), godz. 20.00
Koncert przeniesiony z 26.08. Bilety: 40/50 zł (przedsprzedaż/w dniu koncertu)

Spektakl „Demakijaż”, 9.09. (środa), godz. 19.00
W teatralnej garderobie przygotowują się do spektaklu 4 aktorki o różnych charakterach, w róż-
nej sytuacji życiowej i o różnym doświadczeniu zawodowym. Osoba reżysera, któremu każda 
z nich chce zaimponować, jest pretekstem do rozmów i zwierzeń bohaterek spektaklu, a także 
punktem wyjścia, do wielu zabawnych sytuacji. Spektakl wzbogacony piosenkami.
Bilety: 30 zł do kupienia w klubie w dniu imprezy. Rezerwacje: 502-181-611

Koncert Akademia Walki z Rakiem (Fundacja Światło)
10.09. (czwartek), godz. 19.00
Działająca przy Fundacji Światło, Akademia Walki z Rakiem obchodzi w tym roku 10.urodziny. Już 
10 lat pomagamy niezmiennie osobom dotkniętym chorobą nowotworową, nie tylko w Toruniu 
ale w 12 miastach w Polsce.  Obchody pragniemy rozpocząć wyjątkowym koncertem zadedyko-
wanym wszystkim podopiecznym Akademii Walki z Rakiem. Wykonawcy: Jacek Bończyk - recital
cykl piosenek  w wykonaniu: Anna Magalska- Milczarczyk, Grzegorz Walczak, Sławek Suchy, Mag-
dalena Szwechowicz, Stanisław Lament, Leszek Miliński, Lidia Celmer, Marta Celmer, Agnieszka 
Lewalska, Katarzyna Gucajtis, Jacek Beszczyński. Koncert poprowadzi Jacek Beszczyński.

Metal Covers Night - Tribute To AC/DC, 18.09. (piątek), godz. 19.00

HANZA CAFE, ul. Piekary 28

Filmowe Podróże
4.09. (piątek)
• godz. 18.00 Wieczór romantyczny - Amerykańska komedia z 2011 roku w reżyserii Paula Feiga.
5.09. (sobota)
• godz. 12.00 Kino familijne - Polski film fabularny z 2009 roku w reżyserii Andrzeja Maleszki.
•  godz. 18.00 Kino dla dorosłych 15+ - Polska komedia, debiut reżyserski Borysa Lankosza.
6.09. (niedziela)
• godz. 12.00 Stare Kino - Polski film obyczajowy z 2008 roku w reżyserii Katarzyny Adamik
11.09. (piątek)
• godz. 18.00 Wieczór romantyczny - Film polski zrealizowany przez Tomasza Koneckiego z 2008 r.
12.09. (sobota)
• godz. 12.00 Kino familijne - Animacja z 2005 r. w reżyserii Chrisa Wedgea i Carlosa Saldanha
•  godz. 18.00 Kino dla dorosłych 15+ - Francuski dramat biograficzny z 2014 r. w reż. J. Lesperta
13.09. (niedziela)
•  godz. 12.00 Stare Kino - Film produkcji polsko-amerykańskiej z 2001 r. w reż. J. Bogajewicza
17-20.09 (czwartek-niedziela)
• godz. 20.00 Maraton StarWars
19.09. (sobota)
•  godz. 12.00 Kino familijne - Amerykański film animowany w reż. Lee Unkricha. III cz. trylogii.
•  godz. 18.00 Kino dla dorosłych 15+ - Amerykański film fabularny z 1999 roku w reż. S. Jonze`a
20.09. (niedziela)
•  godz. 12.00 Stare Kino - polsko-duńsko-francuski film z 1989 r. w reż. M. Dejczera, oparty na faktach.
25.09. (piątek)
•  godz. 18.00 Wieczór romantyczny - Amerykańska komedia romantyczna z 2000 r. w reż. N. Meyers
26.09. (sobota)
•  godz. 12.00 Kino familijne - amerykańsko-australijski film animowany z 2003 r.
•  godz. 18.00 Kino dla dorosłych 15+ - Francuski film biograficzny w reż. Anne Fontaine z 2009 r.
27.09. (niedziela)
• godz. 12.00 Stare Kino - Film amerykański z 1964 r. w reżyserii Richarda Quine`a

Z biznesem mi do twarzy, 30.09. (środa), godz. 18.00
(szczegóły w dziale Inni organizatorzy)

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

We Love Beats: Pham, Du:It i inni, 4.09. (piątek), godz. 21.00
Wejście: 10 zł

Kwadratura, 12.09. (sobota)
Nowy cykl imprez z muzyką elektroniczną. Techno, house, minimal, deep house, tech house,  
ambient, acid, detroit i inne. Dj’e i producenci z rodzimej sceny: Afterwhite, Cellular Level, Drlz, 
Kruszytop, Tau Ne. Wstęp darmowy, wystarczy wpisać się na listę FB.

Rave Magick w. ElectroMoustache, 19.10. (sobota)
Festiwal Nada #6 HV/Noon, 20.09. (niedziela), godz. 20.00
Bilety: 15 zł, 25 zł w dniu koncertu

Live Underground, 25.09. (piątek)
Kolejna edycja imprezy, która co roku przyciąga rzesze fanów hip hopu. Na tej edycji nie tylko 
Underground, ale pojawi się również gwiazda wieczoru.

Dancehall Nite Again, 26.09. (sobota)
Gwarantowane gorące rytmy oraz tańce, od których może zakręcić się w głowie.

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

Mark Olbrich Blues Eternity, 7.09. (poniedziałek), godz. 19.00 
Support: Transatlantic Blues Project. Przed koncertem od godziny 16.30 warsztaty gitarowe. 
Prowadzący: Mark Olbrich, Eddie Angel. Gość specjalny: Marcin Lampkowski. Wstęp wolny

Ben Granfelt  Band, 14.09. (poniedziałek), godz. 19.00 
Support: Gienek Loska Akustycznie. Wstęp wolny

Louie Fontaine & Starlight Searchers, 21.09. (poniedziałek), godz. 19.00 
Support: MGM (premiera płyty koncertowej grupy MGM). Wstęp wolny

The Ruts, 26.09. (sobota), godz. 21.00 Impreza biletowana

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

Telefoniczne portrety, do 10.09.
Wystawa fotografii Wojtka Szabelskiego. Wstęp wolny

Fotograficzne Pogaduchy, 3.09. (czwartek), godz. 17.00
Gospodarz wieczoru Wojtek Szabelski wraz z Andrzejem Skowrońskim i Jackiem Szczurkiem po-
prowadzą rozmowy o fotografii. Tematem przewodnim wieczoru jest „Selfie albo autoportret”. 
Wstęp wolny

Premilonga, 3.09. (czwartek), godz. 20.00
Impreza towarzysząca Tan(GO)tykowi - maratonowi tanga. Wstęp 15 zł

Tangowy flashmob, 5.09. (sobota), godz. 13.00
Na placu przed głównym wejściem do Teatru im. Wilama Horzycy - impreza towarzysząca Tan(GO)
tykowi maratonowi tanga. Wstęp wolny

Narodowe Czytanie „Lalki”, 6.09. (niedziela), godz. 16.30
Wspólne czytanie fragmentów „Lalki” Bolesława Prusa. Udział wezmą toruńscy aktorzy oraz chętni 
do czytania goście kawiarni. Wstęp wolny

Wejście Do Gry, 8.09. (wtorek), godz. 16.00
O godz. 19.00 goście specjalni – ekipa specjalistów z Grajfera zaprezentuje i objaśni zasady 
paru wybranych gier logicznych, układanek towarzyskich. Prezentacja gry planszowej Patchwork. 
Wstęp wolny

Wernisaż wystawy fotografii Ewy Szczurek - miraże. drugi obraz
11.09. (piątek), godz. 18.00
TiR czyli Teatr i Rodzina, 12.09. (sobota), godz. 18.00
Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, skoordynowane z pobytem rodziców na spektaklu. Bezpłat-
ny udział jest możliwy po zakupieniu biletu na spektakl „Bóg mordu ” grany 12.09. o godz. 18.00

Wrze wżdytańcówka, 19.09. (sobota), godz. 19.00
Potańcówka z tańcami tradycyjnymi

Warsztatowe zaWIRowania rodzinne, 20.09. (niedziela), godz. 16.00
Dzień Przedszkolaka świętujemy na magicznym dywanie. Godzinne zajęcia. Wstęp 10 zł

Dzień Kawy pełen kawowych niespodzianek, 29.09. (wtorek)

U

KLUBY



„Lady Day w Emerson Bar & Grill”
4-5.09. (piątek-sobota), godz. 19.00
W kwietniu 2015 r. roku przypadła 100. rocznica urodzin Billie Holiday. Spektakl muzyczny 
opowiada o jednym z jej ostatnich koncertów. W podłym nocnym klubie Billie (Anna Sroka-
-Hryń) śpiewa dawne przeboje, a pomiędzy nimi wspomina swoje życie. Jej akompaniato-
rem i jednocześnie opiekunem jest Jimmy Powers (autentyczna postać). Gra go Włodzimierz  
Nahorny. Bilety: 40 zł, 35 zł ulgowy

S.I. Witkiewicz „Panna Tutli Putli”
18.09. (piątek), godz. 19.00 - premiera
19-20.09. (sobota-niedziela), godz. 19.00
28-30.09. (poniedziałek-środa), godz. 19.00
Prawdopodobnie jedyne dzieło St. I. Witkiewicza pisane z myślą o teatrze muzycznym.  
Co więcej, utwór powstał specjalnie dla Teatru Miejskiego w Toruniu! Po prawie stu latach 
od jego powstania Teatr Muzyczny w Toruniu przygotowuje spektakl w reżyserii Witolda 
Szulca, z oryginalną, specjalnie dla tej realizacji napisaną muzyką Tomasza Lewandow-
skiego, graną na żywo przez pięcioosobowe combo. Spektakl opowiada o perypetiach 
miłosnych pięknej Panny Tutli Putli, która bezskutecznie poszukuje romantycznej miłości. 
Bohaterski kawaler D’Esparges, aby zdobyć uczucie kobiety, podbija dla niej  egzotyczną 
wyspę. Bilety: 40 zł normalny, 35 zł ulgowy, 30.09. Studencka Środa Teatralna - 50% zniżki 
za okazaniem legitymacji studenckiej 

„Rosnę”, 26-27.09. (sobota-niedziela), godz. 11.00
Opowieść o opiekuńczych aniołach i małej dziewczynce, która „rośnie” na oczach publicz-
ności. Spektakle w ramach akcji Toruń za pół ceny. Bilety w cenie: dziecko - 7 zł, opiekun 
- 10 zł, kolejny bilet dla opiekuna – 7,50 zł

„Siostry Parry”, 26-27.09. (sobota-niedziela), godz. 19.00
Historia dwóch sióstr Pegelman, które, wiedzione marzeniami o lepszym życiu, wyruszyły 
z małego galicyjskiego miasteczka wprost do Nowego Jorku. W Ameryce siostry, już pod na-
zwiskiem Parry, szybko przekonują się, że codzienność nie ma nic wspólnego z rajem. Sza-
lone lata 20-te ubiegłego wieku, zderzenie wyobrażeń z rzeczywistością, życie emigranta – 
to wszystko składa się na jazzująco–swingującą muzyczną opowieść o marzeniach, miłości, 
przyjaźni i tęsknocie. Spektakle w ramach akcji Toruń za pół ceny. Bilety w cenie: 22,50 zł

Na dużym ekranie, czyli Kino w Teatrze
Projekcje filmowe w teatralnym ogrodzie. W tym roku pokażemy nie tylko stare komedie 
muzyczne, ale też filmy dokumentalne i fabularne poświęcone Witkacemu. 
3.09. (czwartek) godz. 20.00 Zapomniana melodia
10.09. (czwartek), godz. 20.00 Kinoteatr Witkacego i Demoniczne kobiety Witkacego
Wstęp wolny

Narodowe Czytanie, 5.09. (sobota), godz. 12.00-14.00
Wspólne czytanie fragmentów „Lalki” Prusa. Podczas wydarzenia przeprowadzony zostanie 
konkurs z wiedzy o powieści i jej autorze. Aby dołączyć do akcji należy wybrać swój ulubiony 
fragment powieści i zgłosić chęć uczestnictwa na adres: promocja@teatrmuzyczny.torun.pl 
lub pod nr tel. 56 652-15-62. Na przeczytanie wybranego fragmentu każdy uczestnik ma czas 
od 10 do 15 minut. Czekamy również na tych, którzy chcą dołączyć do akcji jako słuchacze.

Galeria Proscenium

Witkacy na plakatach, 17.09.-30.10.
Plakaty teatralne związane z realizacjami sztuk Witkacego w polskich teatrach na przestrze-
ni ostatnich kilkudziesięciu lat. Ich autorami są najwybitniejsi polscy graficy, m.in. Rosław 
Szaybo, Waldemar Świerzy, Daniel Mróz, czy Filip Iwański. Plakaty pochodzą z kolekcji 
Krzysztofa Dydo. Wystawa czynna: pon.- pt. w godz. 12.00-16.00 oraz podczas imrez

TEATR IMPRESARYJNY AFISZ, www.teatrafisz.pl

Premiera: Blondi, czyli wieczór u nieco starszych panów 
13.09. (niedziela), godz. 17.00-18.30
Autorski program duetu toruńskich twórców Jacka Pietruskiego i Krzysztofa Zaremby. Tym 
razem autorzy próbują zbliżyć się klimatem do słynnego Kabaretu Starszych Panów. Zbli-
żenie nie będzie wprost, ale mamy nadzieję, że będzie równie sympatycznie. Blondi może 
narozrabiać, wszak nie raz rozrabia w naszym realnym życiu, może uda się to załatwić z kul-
turą godną starszych panów. W licznych piosenkach usłyszą państwo: Magdalenę Kamiń-
ską, Karolinę Liminowicz, Jacka Pietruskiego i Krzysztofa Zarembę, który ponadto zasiądzie 
przy pianinie. Miejsce: Hotel Bulwar, Bulwar Filadelfijski 18
Bilety: indywidualny 28 zł / grupowy (od 9 osób) 18 zł do nabycia: groupon.pl, 
www.interticket.pl, kasa godzinę przed spektaklem. 
Rezerwacja: 56 690-43-47, 513-020-033, 733-333-44

T

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

Duża scena

Ł. Czuj „Noc w Kosmosie”
5-6.09. (sobota-niedziela), godz. 19.00
8-10.09. (wtorek-czwartek), godz. 19.00
Chociaż PRL skończył się niemal ćwierć wieku temu, wciąż do niego wracamy. Jednym z symboli tamtego 
czasu był w Toruniu orbisowski Hotel Kosmos. W tej muzycznej opowieści zamienia się on w wehikuł cza-
su, za pomocą którego jego dawni pracownicy i bywalcy restauracji zabiorą widzów w podróż do świata 
wspomnień przełomu lat 70. i 80. ubiegłego wieku. Bilety: 30 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 22 zł.

„Między nami”, 12-13.09. (sobota-niedziela), godz. 19.00
Niezwykłe spotkanie z poezją dwóch kultowych współczesnych bardów – Jacka Kaczmarskiego i Marcina 
Świetlickiego. Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł. 

O. i W. Presniakow „Udając ofiarę”
17-19.09. (czwartek-sobota), godz. 19.00 (19.09. pożegnanie tytułu)
Bohaterem sztuki jest Wala, który po ukończeniu uniwersytetu zatrudnia się w milicji w roli… trupa. Jego 
osobliwe zajęcie polega na wcielaniu się w role ofiar morderstw podczas przeprowadzanych w ramach 
śledztwa rekonstrukcji pospolitych zabójstw. Bilety: 25 zł, ulgowy 18 zł, szkolny 16 zł.

Annibale Ruccello „Pięć róż dla Jennifer”
20.09. (niedziela), godz. 19.00
22-23.09. (wtorek-środa), godz. 19.00
Akcja sztuki rozgrywa w mieszkaniu transwestyty Jennifer, która od trzech miesięcy czeka na telefon od 
Franca, inżyniera z Genui, którego poznała w jednym z nocnych lokali. Telefony na osiedlu uległy jednak 
dziwnej awarii i wszystkie połączenia kierowane są do Jennifer. Jej frustrację potęguje jeszcze bardziej, 
powtarzająca się co chwilę w radiu, informacja o maniaku mordującym transwestytów. 
Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł. 

Scena na Zapleczu

Y. Reza „Bóg mordu”
12.09. (sobota), godz. 18.00
13.09. (niedziela), godz. 19.00
15-16.09. (wtorek-środa), godz. 19.00
Rodzice dwóch jedenastoletnich chłopców spotykają się w sprawie bójki, w której udział wzięli ich syno-
wie. Małżeństwa chcą dojść do porozumienia w cywilizowany sposób. Z czasem w kulturalnej rozmowie 
pojawia się coraz więcej emocji. Gra pozorów zaczyna się wymykać spod kontroli, niepozorne spotkanie 
przeradza się w awanturę, w której każdy walczy o swoje racje, niekoniecznie związane już z tematem 
bójki chłopców. Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł.

Hanoch Levin „Dziwka z Ohio”
25-27.09. (piątek-niedziela), godz. 19.00, 26.09. – premiera prasowa
Żebrak Hojbitter w dniu swoich siedemdziesiątych urodzin postanawia sprawić sobie prezent w postaci 
kilku miłych chwil z prostytutką Bronacacki. Starzec nie śmierdzi jednak groszem i próbuje się targować. 
Kiedy po długich negocjacjach transakcja dochodzi do skutku, męskość starca odmawia posłuszeństwa. 
Rozgoryczonego i ogołoconego z szekli ojca znajduje jego syn Hojmar. Daje to początek wzajemnym wy-
rzutom i oskarżeniom, ale i szczerym wyznaniom uczuć ukrytych do tej pory za fasadą cynizmu i wrogości. 
Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł.

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

Premiera, 20.09. (niedziela), godz. 16.30
W momencie zamykania wrześniowego numeru „Ikara” repertuar Baja nie był jeszcze gotowy. Aktualne 
informacje na stronie www teatru

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

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

(wystawy w dziale Galerie)

Koncert zespołu DuoCeltic, 13.09. (niedziela), godz. 19.00
Zespół tworzą Marzena Jüngst-Kubicka (śpiew) i Dariusz Kubicki (akordeon, muzyka). W pracy artyści 
sięgają do korzeni tradycyjnej muzyki irlandzkiej. Na jesień planują wydanie pierwszego albumu Per-
petual Youth. Usłyszymy głównie autorskie kompozycje Dariusza Kubickiego, które swoim charakterem 
nawiązują do muzyki celtyckiej. Nie zabraknie również tradycyjnych utworów irlandzkich. Wstęp: 5 zł

Warsztaty improwizacyjne „Tak, zróbmy to!”
24.09. (czwartek), godz. 18.00
Propozycja dla licealistów, studentów i dorosłych, którzy chcieliby rozwijać swoją spontaniczność 
i pewność siebie. Przy pomocy prostych, teatralnych zadań będziemy uczyć się słuchania drugiego 
człowieka, szybkiej reakcji i improwizowania w najmniej oczekiwanych dla nas sytuacjach.
Wstęp: 10 zł. Zapisy i dodatkowe informacje: elzbieta.chrulska@gmail.com

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

Podgórska sobota
12.09. (sobota)
W programie liczne atrakcje dla wszystkich grup wiekowych w trzech blokach tematycznych. Impreza 
odbywać się będzie w różnych miejscach Podgórza, dawniej samodzielnego miasta z bogatą tradycją, 
dzisiaj lewobrzeżnej dzielnicy Torunia. 
Blok I: Stare/nowe przestrzenie. Spotkania i warsztaty w przestrzeniach miejskich i na podwórkach
•  godz. 11.00-14.30 Park przed Domem Muz, ul. Poznańska 52: Pchli targ
•  godz. 11.00 Boisko szkolne przy Zespole Szkół nr 15, ul. Paderewskiego 5/11: Turniej piłkarski
•  godz. 11.00 Przestrzeń między blokami przy ul Armii Ludowej: Muzyczny skwer w przestrzeni miej-

skiej – spektakl muzyczno-cyrkowy dla całych rodzin
•  godz. 11.00-14.00 Zaplecze kamienicy przy ul. Parkowej 5: Stare podgórskie zawody: Kowal. Pokazy 

kucia podków
•  godz. 11.00-14.00 Kościół Chrześcijan Baptystów, ul. Poznańska 34 (wejście od ul. Młyńskiej):  

Biblijne rośliny lecznicze i użytkowe. Wskazówki dotyczące ich uprawy. Naturalne kosmetyki z roślin 
(pokaz i warsztaty). Kreatywne zabawy i warsztaty dla dzieci. Pokaz filmów dla dzieci

•  godz. 11.00-14.00 Warsztat terapii zajęciowej „Arkadia” ul. Młyńska 2-4: Wracamy do korzeni. 
W programie warsztaty ceramiczne, świeczkarskie, filcowania, decoupage i tworzenia świeczników. 
Warsztaty dla całych rodzin. Kącik relaksacyjny ze słodkim poczęstunkiem

•  godz. 11.30-13.00 Park przed Domem Muz, ul. Poznańska 52: „Co mógłby przynieść św. Mikołaj – 
patron Podgórza - jego mieszkańcom ?”- działanie plastyczne dla dzieci.

•  godz. 12.00-13.30 Wejście na podwórko kamienicy przy ul. Parkowej 28: Kreatywne warsztaty dla 
dzieci i młodzieży – rzeźba na „szkolne” rondo

•  godz. 12.30 Przestrzeń nowego parku przy ul. Letniej: Muzyczny skwer w przestrzeni miejskiej – 
spektakl muzyczno-cyrkowy dla całych rodzin

•  godz. 13.00-15.00 Park przed Domem Muz, ul. Poznańska 52: Stare podgórskie zawody: Piekarz. 
Warsztaty piekarskie: wypiekamy podgórskie bułeczki razem z Piekarnią Bartkowscy

•  godz. 13.00-15.30 Park przed Domem Muz, ul. Poznańska 52: Warsztaty modowe dla dzieci
•  godz. 14.00 przestrzeń parku przy ul. Parkowej. Muzyczny skwer w przestrzeni miejskiej – spektakl 

muzyczno-cyrkowy dla całych rodzin
Blok II: Z historią za pan brat
•  godz. 11.00-16.00 Rynek podgórski: Czar zabytków. Prezentacja starych aut i motocykli wraz z in-

scenizacjami historycznymi. Na byłym podgórskim rynku zostaną również zaprezentowane repliki 
przedwojennego i XX w. dystrybutora na paliwo oraz przedwojenna waga wędliniarska przed hi-
storycznym sklepem mięsnym Maxa Nogi. Materiały zostaną opatrzone komentarzem i zdjęciami.

•  godz. 11.00-20.00 Park przed Domem Muz ul. Poznańska 52: „Podgórz widmo”. Zewnętrzna prezen-
tacja wystawy powstałej po warsztatach z dziećmi i młodzieżą. Łączy ona w sobie archiwalne zdjęcia 
starego Podgórza z nowym spojrzeniem młodzieży na otaczającą ich przestrzeń.

•  godz. 11.00-20.00 Dom Muz, ul. Poznańska 52: „JO”. Prezentacja wybranych artykułów z archiwal-
nych numerów podgórskiego miesięcznika „JO” zawierających cykl „Ludzie Podgórza”.

•  godz. 11.00-20.00 Dom Muz, ul. Poznańska 52: Prezentacja prac plastycznych podgórzanki Ewy 
Buze ukazujących między innymi piękno architektury Podgórza.

•  godz. 11.00-12.00 Początek gry: Dom Muz, ul. Poznańska 52: PodgórZwiadowcy (z cyklu tropami 
sławnych ludzi z Podgórza). Gra terenowa dla tych, którzy zechcą tropić ślady zasłużonego podgó-

DOMY KULTURY
rzanina i pasjonata dziejów Torunia – Tadeusza Zakrzewskiego. Na trasie podczas zabawy 
dowiedzą się m. in. gdzie się urodził i chodził do szkoły. W jakich miejscach chętnie bywał, 
gdzie robił zakupy lub chodził na spacery. Zabawa kierowana jest do całych rodzin.

•  godz. 11.00-13.00 (godziny otwarcia) Zespół Szkół nr 15, ul. Paderewskiego 5/11: Izba 
pamięci. Zwiedzanie i rozmowy z panem Adamem Blakiewiczem w szkolnej izbie pamięci, 
w której zostały zgromadzone liczne pamiątki z Podgórza.

•  godz. 11.00-14.00 (godziny otwarcia) ul. Poznańska 191-199: Zwiedzanie Muzeum Fortyfi-
kacji Pancernej Twierdzy Toruń

•  godz. 11.00-14.00 (godziny otwarcia) Fort 97, Kluczyki: Możliwość obejrzenia sprzętu woj-
skowego przy Fundacji Historii Polskiej Broni Pancernej 

•  godz. 11.30 Fila nr 4 Książnicy Kopernikańskiej, ul. Poznańska 52: Otwarcie wystawy  
poświęconej historii biblioteki na Podgórzu 

•  godz. 11.30-13.30 Fila nr 4 Książnicy Kopernikańskiej, ul. Poznańska 52: Spotkanie z Janu-
szem Czarneckim – lekarzem i prozaikiem działającym na Podgórzu

•  godz. 12.00-13.30 Spotkanie przy Domu Muz, ul. Poznańska 52: „Podgórz widmo”- aplika-
cja multimedialna. Spacer po istniejącym i nieistniejącym Podgórzu z przewodnikiem i pa-
sjonatem dzielnicy – Katarzyną Kluczwajd.

•  godz. 13.30-14.30 Spotkanie na skwerze przed Domem Muz, ul. Poznańska 52: Ocalić od 
zapomnienia – czego nie wiemy o Podgórzu z czasów wcale nie tak dawnych. Spotkanie 
z podgórzanką panią Mirosławą Raczkowską, żywym świadkiem historii dotyączej śladów  
II wojny światowej na Podgórzu i innych wydarzeń około i powojennych.

•  godz. 14.30 Dom Muz, ul. Poznańska 52: W starym kinie. Projekcje czarno-białych filmów na 
dużym ekranie, puszczanych ze starego projektora filmowego. 

Blok III: Muzyczny Skwer 
•  godz. 15.00-20.00 Park przed Domem Muz, ul. Poznańska 52

Będziemy mieli możliwość uczestniczyć w tradycyjnych tańcach w kręgu prowadzonych 
przez Katarzynę Kostańską wraz z zespołem. Następnie na scenie zaprezentuje się działa-
jący przy Domu Muz zespół seniorów Podgórski Walczyk, a po nim Magda Cysewska i Mi-
chał Hajduczenia. Z kolei znany toruński performer i voice-boxer Tomasz Cebo poprowadzi 
warsztaty muzyczne dla młodzieży. Odwiedzi nas również grupa tancerzy breackdance z to-
ruńskich Wrzosów. Na naszej scenie zaprezentuje się również toruńska grupa raperska oraz 
zespół muzyków chrześcijańskich. Na koniec około godziny 18.00 zapraszamy na podgór-
ską potańcówkę przy świetle lampionów.

Wstęp wolny

Dżdżownice noszą spódnice. Spotkanie z książką dla dzieci 
i rodziców, 19.09. (sobota), godz. 11.00
Gościem Domu Muz będzie pisarka oraz ilustratorka książek dla dzieci i dorosłych – Iza Nie-
wiadomska-Labiak. Autorka zaprezentuje m. in. swoją najnowszą książkę z bajkami i rymowa-
nymi historiami pt. „Dżdżownice noszą spódnice”. Pisarka, która jest również muzykologiem, 
poprowadzi warsztaty muzyczne i plastyczne. Wstęp wolny

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

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

Inauguracja sezonu w Klubie Seniora
7.09. (poniedziałek), godz. 16.00
W programie zabawa i tańce przy muzyce na żywo. Wstęp wolny

Obchody 15-lecia Świetlicy Środowiskowej
11.09. (piątek), godz. 16.30
Spotkanie dla byłych i obecnych wychowanków świetlicy działającej przy Domu Muz od 2000 r.  
W programie gry i zabawy integracyjne, grill oraz słodki poczęstunek. Wstęp wolny

Warsztaty „Pożegnanie lata” (7-13 lat)
28.09. (poniedziałek), godz. 15.30
Na warsztatach uczestnicy wykonają pocztówki z minionych wakacji w różnych technikach 
plastycznych. Wstęp wolny

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

Wystawa fotograficzna „100-lecie Bitwy Dardanelskiej”
23.09. (środa), godz. 14.00
Wystawa powstała przy współpracy Tureckiego Instytutu Kultury w Warszawie. Wernisaż połą-
czony z wykładem dr Piotra Nykiela – turkologa



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

Zapisy na dodatkowe zajęcia w szkołach, 1-15.09. 
Zapisy na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży w miejscach zlokali-
zowanych poza główną siedzibą OPP Dom Harcerza. 
SP 15, ul. I. Paderewskiego 5/11
SP 24, ul. Ogrodowa 3/5
ZSO 2, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6
V LO, ul. Sienkiewicza 34

Święto Toruńskiego Piernika 
5-6.09. (sobota-niedziela), godz. 11.00-18.00 
Festyn rodzinny. W programie: konkursy, pokazy, warsztaty, występy artystyczne, kreatywne zaba-
wy. Miejsce: Plac zabaw „Piernikowe Miasteczko”, ul. Podmurna 62/68. 
Wstęp wolny (pełny program Święta Piernika w dziale Inni organizatorzy)

Wolny Wjazd - drzwi otwarte/warsztaty
12.09. (niedziela), godz.11.00-14.00
Drzwi otwarte będą okazją nie tylko do bliższego poznania jego oferty edukacyjnej i odbioru „Pasz-
portu” do świata zajęć popołudniowych, ale także możliwością zwiedzenia obiektu, poznania 
nauczycieli oraz wzięcia udział w rodzinnych warsztatach. Imprezie będzie towarzyszył konkurs, 
w którym można będzie wygrać smartfon. Wstęp wolny

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

Fotografie Macieja Kastnera - Ginące zawody województwa kujawsko-
pomorskiego, 10.09. (czwartek), godz. 17.30
Ekspozycja jest częścią wojewódzkich obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa. Wstęp wolny.

Sztuka fotografii: Cyfrowy zawrót głowy fotograficznej. Przełom XX i XXI 
wieku. 16.09. (środa), godz. 17.30
Prelekcję połączoną z prezentacją ikonicznych dzieł sztuki fotografii wygłosi Stanisław Jasiński. 
Wstęp wolny.

Warsztaty:
•  3-5.09. Wideoklip z Yachem Paszkiewiczem z udziałem Liroya. Cena 200 zł, informacje o zgłosze-

niach na www.woak.torun.pl
•  9-10.09. Obraz wart tysiąca słów – jak zrobić komórką zdjęcie na wystawę. Warsztaty fotogra-

fii mobilnej w ramach cyklu Kulturalni-e!, zajęcia prowadzą: Michał Koralewski Mateusz Jaszak. 
•  18-19.09. Portret fotograficzny. Zajęcia prowadzi Stanisław Jasiński. Cena 100 zł, termin zgło-

szeń: 11 września.
•  18-19.09. Pedagogika cyrku dziecięcego (spotkanie VI – żonglerka), zajęcia prowadzi Mirosław 

Urban.
•  26-27.09. Improwizacja i teatr psychofizyczny jako metoda w edukacji / kształceniu młodego 

aktora. Zajęcia prowadzi Anna Dziedzic. Cena: 150 zł, termin zgłoszeń: 11.09.

******
Trwają XXIV Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie Filmu.  
Do 11.09. filmowcy-amatorzy oraz wszyscy niezależni twórcy mogą nadsyłać swoje prace na kon-
kurs filmowy organizowany w ramach Konfrontacji. Odbywa się on w trzech kategoriach: film doku-
mentalny i reportaż, film fabularny lub wideoklip, zgłaszane filmy nie powinny być dłuższe niż 40 
minut. Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie internetowej WOAK.

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

Cudowna podróż  (dla dzieci)
Podstawowe gwiazdozbiory na niebie oraz związane z nimi greckie mity. Udajemy się także 
w podróż po Układzie Słonecznym, lądując na powierzchni Księżyca i Marsa. Pokazujemy, 
jak wyglądają z bliska pierścienie Saturna oraz chmury na Jowiszu. Poznajemy Słońce jako 
jedną z gwiazd oraz sprawdzamy, czy w kosmosie można spotkać ufoludki... Wesoła i dyna-
miczna opowieść o kosmosie przeznaczona dla młodych widzów wieku 7 – 10 lat.

Znaki na niebie
Jak wskazuje tytuł, seans przedstawia niebo i to, co na nim podziwiamy, a więc przede 
wszystkim gwiazdy. Pokażemy, jak za pomocą najbardziej znanych układów gwiazd poru-
szać się po niebie w trzech porach roku: jesienią, zimą i wiosną. Podpowiemy, jak odszu-
kiwać ciekawe gwiazdy, mgławice, gromady i jak rozpoznawać na firmamencie gwiezdne 
konstelacje. Jakie obiekty odkryjemy już za pomocą niewielkiej lunetki? Seans „Znaki na 
niebie” to pozycja dla tych wszystkich, którzy uwielbiają patrzeć w gwiazdy.

Pozostałe seanse w ofercie: dla dzieci Barwy kosmosu, familijne Mój kumpel Niko, a także 
Makrokosmos, Osiem planet ?, W poszukiwaniu życia, Wirująca Ziemia, Ziemia – planeta 
Kopernika

Godziny seansów: w poniedziałek 1.09: 12.00, 13.30 i 15.00; od wtorku do piątku (w okre-
sie 2-18.09) 11.30, 12.45, 14.00, 15.15 i 16.30; od wtorku do piątku (w okresie 22-30.09) 
godziny dostępne na stronie www.planetarium.torun.pl; w soboty o godz. 11.30, 12.30, 
13.30, 14.30, 15.30, 16.45, 18.00; w niedziele: 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.45
Bilety: grupowy szkolny 8 zł, ulgowy 10 zł;  normalny 12 zł
z wersją w języku angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim lub rosyjskim: 14 zł / 
16 zł. W weekendy zapraszamy całe rodziny - dla wszystkich widzów bilet ulgowy

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

Godziny wejść: w poniedziałek 1.09: 12.45 i 14.15; od wtorku do piątku (w okresie 2-18.09) 
10.45, 12.00, 13.15, 14.30, 15.45; od wtorku do piątku (w okresie 22-30.09) godziny do-
stępne na stronie www.planetarium.torun.pl; w soboty o godz. 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 
16.00 i 17.15; w niedziele: 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.00
Bilety: grupowy szkolny 6 zł, ulgowy 7 zł;  normalny 9 zł
w weekendy zapraszamy całe rodziny - dla wszystkich odwiedzających bilet ulgowy

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

Godziny wejść: w poniedziałek 1.09: 13.00 i 14.30; od wtorku do piątku (w okresie 2-18.09) 
12.30, 13.45, 15.00, 16.15; od wtorku do piątku (w okresie 22-30.09) godziny dostępne 
na stronie www.planetarium.torun.pl; w soboty o godz. 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 
i 17.45; w niedziele: 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30
Bilety: grupowy szkolny 6 zł, ulgowy 7 zł;  normalny 9 zł 
Uwaga: We wrześniu Planetarium czynne od wtorku do niedzieli, wyjątek 1 września. 
7-8.09. Planetarium nieczynne.  

P
PLANETARIUM

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

Wahadło Foucaulta, O obrotach, Rzeka, Wystawa dla dzieci przeŻYCIE, Pracownia kreatywna 
„przeBUDOWA”

Nowa wystawa stała: Idee
5-6.09. (sobota-niedziela) otwarcie, tury zwiedzania: godz. 11.00-14.00 i 14.00-17.00; bilet 5 zł

Przestrzeń wystawiennicza jest podzielona na cztery strefy: komunikacji, sztuki i piękna, życia oraz 
konstruktora. Każda ze stref nawiązuje do innej idei stworzonej i realizowanej przez człowieka, dzięki 
czemu wystawa ma charakter interdyscyplinarny. Na ekspozycji są dostępne stanowiska nawiązujące 
do nauk przyrodniczych, jak i humanistycznych. Wśród eksponatów znalazły się takie jak: „Twoja ga-
zeta”, „Mors”, „Co mówi tatuaż?”, „Piękny człowiek”, „Piękno światłem malowane”, „Komórka i DNA”,  
„Operacja”, „Komnata tajemnic” czy „Smartfon”. Centralnym elementem wystawy jest „Szepcząca ścia-
na”, która prezentuje różnorodność językową świata.
W dniach otwarcia bilety tylko 5 zł

Wystawy czasowe:

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.

Druk 3D – szkoła przyszłości
10 stanowisk, które przedstawiają zagadnienia związane z drukowaniem w trójwymiarze. Odwiedzający 
mogą zobaczyć, jak działa drukarka 3D, w jaki sposób, przy pomocy skanera 3D, następuje projektowa-
nie przedmiotów, a także jak działa niszczarka i wytłaczarka. Będą mogli zmielić przedmioty, a powstały 
granulat zamienić w filament, czyli materiał do druku. Wystawa ma także wymiar ekologiczny, bo poka-
zuje jak odpady można ponownie wykorzystać do stworzenia nowego przedmiotu.

Więcej światła
Ekspozycja jest podzielona na działy, które obejmują następujące zagadnienia: naturę światła, 
jak powstaje światło, żarówka, świetlówka czy dioda LED oraz historia źródeł światła.

Centrum czynne:
wtorek-piątek w godz. 9.00-12.00 i 12.00-15.00
sobota-niedziela w godz. 11.00-14.00 i 14.00-17.00

WMŁYN WIEDZY
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.)

Imprezy:

Ogólnopolska akcja Porozumienia Społeczeństwo i Nauka - SPiN 
Day 2015
5-6.09. (sobota-niedziela)
12.09. (sobota)
Zwiedzanie CNMW w standardowych godzinach oraz dodatkowe atrakcje w ramach SPiN DAY

JaKobieta - wieczór tylko dla kobiet 
17.09. (czwartek), godz. 18.00-21.00
Bilety: 20 zł

Noc Naukowców, 25.09. (piątek)
Zwiedzanie CNMW na podstawie wejściówki do odebrania na 30 min. przed rozpoczęciem 
każdej tury: godz. 18.00-20.00, 20.00-22.00, 22.00-24.00. Naukowy namiot Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika na parkingu CNMW

Festiwal nauki w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę
26-27.09. (sobota-niedziela), godz. 11.00-17.00

Szczegóły dostępne na stronie internetowej w zakładce „Wydarzenia”. 
Ścieżka tematyczna na wystawie optycznej „Gdzie wzrok nie sięga”: 
Zajęcia realizowane od wtorku do piątku o godz. 9.00 (I tura) i 12.00 (II tura). Zajęcia trwają 
3 godziny.

Warsztaty 
wtorki: Ruchome obrazy
Interdyscyplinarny warsztat umożliwiający pierwsze praktyczne spotkanie najmłodszych 
naszych gości z kinem. Ma on na celu przybliżenie w atrakcyjny sposób zagadnień teoretycz-
nych i praktycznych związanych z tworzeniem animacji.
środy: Formuła 1
Zadanie uczestników polega na zbudowaniu prostego pojazdu, samochodu napędzanego ba-
lonem. Do dyspozycji będą mieli karty pracy oraz wszystkie niezbędne materiały papiernicze 
i recyklingowe.
czwartki: Domowa stacja meteo
Chyba każdy z nas zastanawiał się, jaka jutro będzie pogoda. Wiarygodna, stale uaktualnia-
na prognoza pogody jest niezbędna dla współczesnego człowieka. Podczas tego warsztatu  
uczestnicy poznają sposoby zbierania  danych meteorologicznych oraz przyrządy, które do 
tego służą.
piątek: Na tropie dinozaurów
Przed wieloma milionami lat, zanim na Ziemi pojawili się pierwsi ludzie, naszą planetę za-
mieszkiwały dinozaury. Warsztaty, jakie dla Państwa przygotowaliśmy, stanowią niezwykłą 
okazję do tego, aby odkryć tajemnice tych niezwykłych zwierząt. W tym celu na chwilę stanie-
my się prawdziwymi paleontologami, a naszym zadaniem będzie wykonanie prac wykopali-
skowych i wydobycie na powierzchnię ukrytych głęboko w ziemi skamieniałości.
soboty: EKO budowniczy
Współcześnie bardzo często słyszymy o ekologicznym życiu oraz potrzebie dbania o bezpo-
średnio otaczające nas środowisko. O sprawach związanych z ochroną środowiska warto 
pomyśleć już w fazie budowania domu, dlatego podczas warsztatów będziecie mieli okazję 
samodzielnie zaprojektować, a następnie wykonać model ekologicznego domu w małej skali.
niedziele: Jak zostać wynalazcą? 
Zastanawiałeś się kiedyś, czym są wynalazki i dlaczego ludzie poświęcają im tak wiele swego 
czasu i energii? A może umiesz wymienić kilka najważniejszych wynalazków w historii lub 
słyszałeś o ludziach, którzy zasłynęli jako wielcy wynalazcy? Spróbuj swoich sił i Ty. Dostar-
czymy Ci materiałów i narzędzi abyś mógł zbudować niezwykłe urządzenia np. robota rysow-
nika lub lewitujący poduszkowiec. Zostań prawdziwym wynalazcą!

Zajęcia odbywają się w godzinach: od wtorku do piątku: 9.00-10.00, 11.00-12.00 i 14.00-
15.00, w soboty i niedziele: 11.00-12.00, 13.00-14.00 i 16.00-17.00. 
Zajęcia warsztatowe na pierwszej turze realizowane są w ramach oferty „1+2” (godzinny 
warsztat + 2 godziny zwiedzania wystaw). Godziny warsztatów: 9.00-10.00 (wt.-pt.) 
i 11.00-12.00 (sb.-nd.).
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Transporter: Nowa Moc, premiera: 4.09.
akcja Chiny, Francja 2015
reżyseria: Camille Delamarre, występują: Ed Skrein, Ray Stevenson, Loan Chabanol
Najlepszy kurier samochodowy świata, były agent specjalny Frank Martin (Ed Skrein), otrzymu-
je nowe zlecenie. Wynajęty przez piękną Annę i jej trzy seksowne towarzyszki, szybko odkrywa,  
że stał się marionetką w rękach przebiegłej femme fatale. Kobieta porywa mu ojca (Ray Steven-
son), a jego samego zmusza do konfrontacji z bezwzględnym gangiem rosyjskich handlarzy żywym 
towarem. Popychany chęcią zemsty mistrz kierownicy rusza na ratunek uprowadzonemu. W na-
jeżonej niebezpieczeństwami misji na malowniczej Francuskiej Riwierze nie zatrzyma go żaden 
człowiek, ani żadna z zasad transportera.

Więzień Labiryntu: Próby ognia, premiera: 11.09.
Thriller, akcja, Si-Fi USA  2015
reżyseria: Wes Ball, występują: Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster
Druga z cyklu ekranizacji bestsellerowych powieści Jamesa Dashnera, thriller science fiction, któ-
rego akcja rozgrywa się w świecie dotkniętym wielkim kataklizmem. Znalezienie wyjścia z Labiryn-
tu miało być końcem. Żadnych więcej niespodzianek, żadnych puzzli. I żadnego uciekania. Thomas 
był przekonany, że jeśli Streferzy zdołają się wydostać, odzyskają swoje dawne życie. W Labiryncie 
życie było łatwe. Było jedzenie, schronienie i względne bezpieczeństwo. Ale w świecie poza Labi-
ryntem koniec został zapoczątkowany już dawno temu.

Do utraty sił, premiera: 11.09.
dramat, sportowy, USA 2015
reżyseria: Antoine Fuqua, występują: Jake Gyllenhaal, Rachem McAdams, Forest Whitaker
Billy Hope ciężką pracą osiągnął wszystko, czego można oczekiwać od życia. Ma piękną i kocha-
jącą żonę, uroczą córkę i wielkie osiągnięcia na ringu. Choć wydaje się to niemożliwe, w ciągu 
jednego dnia traci wszystko. Billy sięga dna, a jedynym sposobem, by się od niego odbić, jest 
rozpoczęcie wszystkiego od nowa. Wsparcie znajduje na sali treningowej prowadzonej przez eme-
rytowanego pięściarza i trenera najtwardszych bokserów amatorów. Dzięki jego wsparciu, Billy 
rozpoczyna największą walkę swojego życia, która ma przynieść mu odkupienie i zwrócić zaufanie 
bliskich. Najważniejsze stracie odbędzie się jednak poza ringiem.

Karbala, premiera: 11.09.
Wojenny, Polska 2015
reżyseria: Krzysztof Łukaszewicz, występują: Bartłomiej Topa, Antoni Królikowski, Piotr Głowacki
To były cztery dni piekła. Irackie miasto Karbala. 2004 rok, środek wojny w Zatoce Perskiej. Zaczy-
na się ważne muzułmańskie święto Aszura. Bojówki Al-Kaidy i As-Sadry atakują miejscowy ratusz 
City Hall – siedzibę lojalnych władz i policji, w którym przetrzymywani są też aresztowani terro-
ryści. Ich kolejne wściekłe ataki odpiera osiemdziesięciu polskich i bułgarskich żołnierzy, którzy 
mają zapasy jedzenia oraz broni jedynie na 24 godziny walk. Tracą kontakt z bazą, nie wiadomo, 
kiedy dotrze wsparcie. Wystrzelawszy niemal całą amunicję, na racjach głodowych, zabijają ponad 
stu napastników, nie tracąc ani jednego żołnierza. Wygrywają największą polską bitwę od czasów 
II wojny światowej.

Nigdy nie jest za późno, premiera: 11.09.
dramat, USA 2015
reżyseria: Jonathan Demme, występują: Meryl Streep, Kevin Kline, Mamie Gummer
Supertrio Meryl Streep (trzykrotna laureatka Oscara), Jonathan Demme (Oscar za „Milczenie 
owiec”, „Filadelfia”, „Rachel wychodzi za mąż”) i Diablo Cody (Oscar za scenariusz do filmu 
„Juno”) przedstawia historię starzejącej się gwiazdy rocka, która w młodości porzuciła rodzinę 
na rzecz show biznesu. Teraz wraca na łono rodziny, a właściwie próbuje pozbierać jej szczątki.  
Nie jest przy tym pokorna i cierpliwa, tak jak współczująca nie jest jej rozwiedziona córka.

Wizyta, premiera: 11.09.
czarna komedia, USA 2015
reżyseria: M. Night Shyamalan, występują: Kathryn Hahn, Peter McRobbie, Benjamin Kanes
Mroczny, pełen zaskakujących wydarzeń film opowiada historię wizyty dwojga nastolatków, którzy 
spędzają kilka dni u dziadków. Dziadków, których nigdy wcześniej nie widzieli. Niezrozumiałe, 
dziwne, niepokojące zachowanie babci i dziadka jest wynikiem przerażającej tajemnicy.

Everest, premiera: 18.09.
przygodowy,thriller USA, Wielka Brytania, Islandia 2015
reżyseria: Baltasar Kormakur, występują: Jason Clarke, Josh Brolin, John Hawkes

KINA
Spektakularny thriller akcji oparty na jednej z najtragiczniejszych w historii wypraw na  
Mount Everest. Wszystko działo się w maju 1996 r., kiedy jednego dnia w śniegach Mount Eve-
restu zginęło 15 wspinaczy. Film opowiada historię grupy ośmiorga himalaistów, którzy pod 
przewodnictwem Roba Halla (Jason Clarke) próbują zmierzyć się z ekstremalnymi warunkami 
niedostępnego szczytu. Walka ze śmiertelnym zimnem, nawałnicami śnieżnymi, walka o tlen 
i przetrwanie. „Everest” to film o granicach ludzkiej wytrzymałości - fizycznej i psychicznej.

Klub Włóczykijów, premiera: 18.09.
przygodowy, Polska 2015
reżyseria: Tomasz Szafrański, występują: Tomasz Karolak, Wojciech Mecwaldowski, Bogdan 
Kalus
Kornel Kiwajło i jego przyjaciel Max myśleli, że to będą najnudniejsze wakacje ich życia. 
Wszystko zmieniła jednak nieoczekiwana wizyta wuja Dionizego, który dowiedział się o wiel-
kim rodzinnym skarbie. Pod przewodnictwem chłopców Klub włóczykijów wyrusza w podróż 
pełną ekscytujących wydarzeń i niezwykłych postaci. Sprawy komplikują się, gdy na drogocen-
ny trop wpadają również przebiegli przestępcy - Dr Kadryll (Karolak) i jego niezdarny pomocnik 
Wieńczysław Nieszczególny (Mecwaldowski). Rozpoczyna się szalony wyścig z czasem. Taka 
przygoda zdarza się raz w życiu!

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

PREMIERY

Love, reż. Gaspar Noe, Belgia/ Francja 2015
Gaspar Noé – francuski reżyser argentyńskiego pochodzenia – znany jest polskim widzom 
z filmów „Wkraczając w pustkę” oraz „Nieodwracalne”. Ten bezkompromisowy twórca, często 
szokujący swoimi filmami, przez wielu światowych reżyserów przywoływany jest jako źródło in-
spiracji. Film był jedną z najbardziej obleganych premiery na tegorocznym festiwalu w Cannes, 
a to za sprawą najodważniejszych w historii kina scen erotycznych.

Mur, reż. Dariusz Glazer, Polska 2014,
Ten mur nie rzuca się w oczy. Jest prawie niewidzialny. Zwłaszcza dla tych, którzy odgradzają 
nim swoje strzeżone osiedla od tych wszystkich, z którymi nie chcą mieć do czynienia. Po dru-
giej stronie muru, w ciasnym mieszkaniu, z chorą na depresję matką mieszka Mariusz. Na życie 
zarabia remontowaniem mieszkań w tych „lepszych” dzielnicach. Marzy, że kiedyś zamieszka 
w jednym z nich – i konsekwentnie do tego dąży, zarabiając pieniądze legalnie i nielegalnie.

Pieśń słonia, reż. Charles Biname, Kanada 2014
Michael (Xavier Dolan) zabił swoją matkę, słynną śpiewaczkę operową. Wyrokiem sądu został 
zamknięty w szpitalu psychiatrycznym. Jest tam już ponad 5 lat. Nagle w niejasnych okoliczno-
ściach znika doktor Lawrence, który prowadził jego terapię. Dyrektor szpitala, doktor Green, 
postanawia przesłuchać Michaela. Ten zgadza się na współpracę, ale na własnych warunkach. 
Odkrywając kolejne sekrety wciąga doktora Greena w przebiegłą grę.

Karbala, reż. Krzysztof Łukaszewicz, Polska 2015
To były cztery dni piekła… Irackie miasto Karbala. 2004 rok, środek wojny w Zatoce Perskiej. 
Zaczyna się ważne muzułmańskie święto Aszura. Bojówki Al-Kaidy i As-Sadry atakują miejsco-
wy ratusz  – siedzibę lojalnych władz i policji, w którym przetrzymywani są też aresztowani 
terroryści. Ich kolejne wściekłe ataki odpiera osiemdziesięciu polskich i bułgarskich żołnierzy, 
którzy mają zapasy jedzenia oraz broni jedynie na 24 godziny walk. 

Płomień, reż. Syllas Tzoumerkas, Grecja/ Holandia/ Niemcy 2014
Maria wchodzi w dorosłość z najlepszymi intencjami. Pochodzi z typowej kochającej się grec-
kiej rodziny. Chce zostać prawniczką, ale poznaje przystojnego marynarza Yannisa, w którym 
zakochuje się bez pamięci. Namiętny związek przysłania im cały świat, a jego owocem jest 
trójka dzieci. Rodzinne szczęście z czasem okazuje się jednak ułudą. Kryzys w Grecji obnaża 
skrywane dotąd rodzinne tajemnice, których poznanie zwiastuje katastrofę. Aby ją zatrzymać, 
Maria decyduje się na desperacki krok. Pociąga to za sobą splot zdarzeń, którego nic nie jest 
już w stanie zatrzymać.

Młodość, reż. Paolo Sorrentino, Włochy/ Szwajcaria/ Wielka Brytania 
2015
Najnowszy film twórcy nagrodzonego Oscarem „Wielkiego piękna”. Paolo Sorrentino przed-
stawia olśniewającą wizualnie, pełną emocji i błyskotliwego humoru opowieść o gościach luk-
susowego hotelu u podnóża Alp. Kilka letnich dni, podczas których wyjdą na jaw najgłębsze 
tajemnice, a wystawione na próbę zostanie powszechne pragnienie wiecznej młodości.

Głos Sokurowa, reż. Leena Kipelainen, Niemcy/ Finlandia/ Estonia 
2015 Film dokumentalny opowiadający o wybitnych reżyserze Aleksandrze Sokurowie.

B

URZĄD MIASTA TORUNIA
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA  
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
FABRYKA CUKIERNICZA „KOPERNIK”

Święto Piernika
5.09. (sobota)
•  godz. 11.00 Otwarcie Święta Toruńskiego Piernika, Muzeum Toruńskiego  

Piernika 
• godz. 11.00 Warsztaty, pokazy, animacje, Muzeum Etnograficzne
• godz. 11.00 Piernikowa strefa artystyczna, Dziedziniec Ratusza
• godz. 11.00 Piernikowy Street Art., Rynek Staromiejski
• godz. 12.00 Spektakl „Szewczyk Dratewka”, Rynek Staromiejski
•  godz. 13.15 Koncert artystów Impresaryjnego Teatru Muzycznego, Rynek 

Staromiejski 
Piosenki ze spektakli „Złoto i liście”, „Siostry Parry”, „Machiavelli”, „Bar pod 
zdechłym psem”, „Lady Day w Emerson Bar and Girl”, „Maurycy i kolędnicy”, 
„Panna Tutli Putli” 

•  godz. 15.45 Narodowe czytanie Prusa „Lalka” Rynek Staromiejski
•  godz. 16.45 Koncert „The Best of Baj” Rynek Staromiejski
•  godz. 17.00 Koncert „Kujawiak i rodzina” Muzeum Etnograficzne 
•  godz. 17.30 „Retro cyrk” Rynek Staromiejski
•  godz. 18.00-21.00 Potańcówka międzypokoleniowa Rynek Staromiejski

Oferta Fundacji You Have It. W programie: rozdawanie kotylionów, możliwość 
wykonania fotografii w monidle, koncert zespołu The Postman - Big-beat nie 
odszedł w zapomnienie. The Postman, grupa z Polkowic, z sukcesem nawiązuje 
do tego brzmienia, o czym przekonają się uczestnicy potańcówki. Gwaranto-
wane prawdziwe show, powrót do lat 60. i szerokie uśmiechy, czyli w skrócie 
dobra zabawa w kulturalnym wydaniu. Ich występy są dopracowane w najdrob-
niejszych szczegółach – od śpiewu po garnitury czy fryzury. Inspirują się twór-
czością głównie The Beatles – zarówno pod względem muzycznym, jak i wizual-
nym, ale wykonują też legendarne utwory polskiego big-beatu. Dla tańczących 
prowadzone zabawy przez wodzireja oraz wystylizowane trzy pary taneczne, 
które zachęcają uczestników potańcówki do zabawy na podeście tanecznym. 
Ponadto występ dj-a, konkurs dla najlepiej ubranej osoby w stylu big-beatu.

pozostałe atrakcje:
•  godz. 11.00-18.00 Animacje dla dzieci na placach zabaw przy ul. Żeglarskiej 

i ul. Podmurnej 
•  godz. 18.00-24.00 Noc w Muzeum (Muzeum Toruńskiego Piernika, Muzeum 

Historii Torunia - Dom Eskenów)
•  Wystawa „ Z archiwum F.C. Kopernik”, ul. Szeroka

6.09. (niedziela)
•  godz. 12.00 Piernikowe animacje, Muzeum Toruńskiego Piernika. Spotkanie 

z piernikiem, słodkie sekrety dawnej fabryki, konkursy
•  godz. 12.00 Piernikowa strefa artystyczna, Dziedziniec Ratusza
•  godz. 12.00 Warsztaty, pokazy, animacje, Muzeum Etnograficzne
•  godz. 12.00 Spektakl „Szewczyk Dratewka”, Rynek Staromiejski
•  godz. 13.15 Koncert artystów Impresaryjnego Teatru Muzycznego, Rynek 

Staromiejski 
Piosenki ze spektakli „Złoto i liście”, „Siostry Parry”, „Machiavelli”, „Bar pod 
zdechłym psem”, „Lady Day”, „Maurycy i kolędnicy”, „Panna Tutli Putli” 

•  godz. 15.45 Koncert „The Best of Baj”, Rynek Staromiejski
•  godz. 16.30 Spektakl „Gra o koronę”, Rynek Staromiejski
•  godz. 17.00 Kobranocka Koncert Jubileuszowy z okazji 30-lecia Arena Toruń 

Goście specjalni: Janusz Panasewicz, John Porter, Big Cyc, Muniek Staszczyk, 
Kayah, Organek

pozostałe atrakcje:
•  12.00-18.00 Animacje dla dzieci na placach zabaw przy ul. Żeglarskiej  

i ul. Podmurnej 
Wystawa „ Z archiwum F.C. Kopernik”, ul. Szeroka

IINNI ORGANIZATORZY

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

Spotkanie z Januszem Czarneckim, 15.09. (wtorek), godz. 18.00
Toruński kardiolog. Debiutował w 1993 r. opowiadaniem „Chłopiec z pociągu”, które zwyciężyło w ogólno-
polskim konkursie ogłoszonym przez „Gazetę Wyborczą”. Przez kolejne 17 lat nie opublikował nic więcej. Do 
pisania wrócił w 2010 r. Ma na koncie dwa tomy opowiadań: „Chłopiec z pociągu” (2013) oraz „Pudełeczko 
z serwetką” (2014). Większość tekstów z obu zbiorów została oparta na autentycznych wydarzeniach, choć  
imiona postaci oraz okoliczności opisywanych sytuacji zostały zmienione. Ostatnio Janusz Czarnecki został 
laureatem głównej nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Przychodzi wena do lekarza” za opowia-
danie o ośmioletnim Albercie Einsteinie („Gamoń”), które pochodzi z tomu „Pudełeczko z serwetką”. Obecnie 
pracuje nad kolejnymi opowiadaniami oraz debiutancka powieścią.

Filia nr 1, ul. Jęczmienna 23
Wystawa prac Janiny Voit, 1-29.09.
Artystka jest rodowita torunianką. Pokaże prace z ostatnich kilku lat. Będą to głównie pejzaże oraz martwa 
natura. Większość z nich została wykonana pastelami olejnymi, ale na wystawę trafią także prace w ołówku. 
Janina Voit zajmuje się również twórczością literacką; przy okazji ekspozycji autorka zaprezentuje widzom 
swoje dokonania poetyckie. Prace artystki będzie można oglądać w godzinach otwarcia biblioteki.

Filia nr 2, ul. Kościuszki 47
Tajlandia, 1.09.-30.11.
Bogactwo kolorów, drobiazgowość w narracji, a przede wszystkich znakomity warsztat plastyczny to główne 
atuty kolekcji prac dzieci z Tajlandii. W prezentowanym zestawie dominuje malarstwo, zaś wiodącą tematyką 
jest życie codzienne. Nie brakuje ujęć oddających piękno tajlandzkiej przyrody. Wiek autorów wystawianych 
prac, od 4 do 18 lat, daje ogólny pogląd na temat etapów rozwoju plastycznego. Prace pochodzą ze zbiorów 
Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu. 

Filie, ul. Okólna 169 i Łyskowskiego 29/35
Narodowe Czytanie „Lalki” B. Prusa, 5.09. (sob.), godz. 11.00-13.00
Do wspólnego czytania „Lalki” Bolesława Prusa zapraszają filie, w których fragmenty „Lalki” będą rozbrzmie-
wać przez dwie godziny.

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
ul. Szczytna 13

Dyskusyjny Klub Książki, 14.09. (poniedziałek), godz. 10.00  
Dyskusja nad książką Grażyny Jagielskiej „Korespondent”. Spotkanie poprowadzi Magdalena Gogulska-Dębska

Grota Massabielle – batalia o prawdę, 21.09. (pon.), godz. 10.00 
Prelekcja  –  Prof. Brunon Kamiński

Teatr wyobraźni, 29.09. (wtorek), godz. 11.00, do 13.11. 
Wystawa prezentująca dorobek zespołu teatralnego Bez Kurtyny ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy  
im. ks. Prof. Józefa Tischnera wchodzącej w skład  Zespołu Szkół nr 26  w Toruniu.  Zespół Bez Kurtyny  dzia-
ła od dziesięciu lat. Jest laureatem wielu konkursów i przeglądów teatralnych (w Grudziądzu, Krakowie, 
Bydgoszczy i Tczewie). Zespół tworzą dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie, a spektakle dotykają 
problemów dorosłości, wyborów życiowych i ich konsekwencji, relacji międzyludzkich, akceptacji i odrzuce-
nia. W skład zespołu wchodzi 10 uczniów z różnych klas. Zespół ewoluuje i rokrocznie formuje się na nowo,  
gdyż uczniowie kończą szkołę i odchodzą z teatru.

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

Nauczyć się malować, do 20.09 
Na wystawie można oglądać efekty ćwiczeń plenerowych, zrealizowanych na Zamku Bierzgłowskim w czerwcu 
br. pod fachowym okiem Wojciecha Ociesy. W zajęciach uczestniczyli członkowie IV grupy sekcji plastycznej 
Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Obrazy są wyrazem pasji i wieloletnich marzeń o malowaniu oraz 
przeświadczenia, że w każdym wieku można, a nawet trzeba się uczyć, szczególnie czegoś, co wcześniej 
wydawało się nieosiągalne. Prace zaprezentowane na wystawie są pokazem radości życia i twórczego zapału. 
Uczestnicy pleneru: Mirka Furmaniuk, Jadwiga Igielska-Wojak, Barbara Jarzębska, Alicja Kolańska, Jerzy Len-
ski, Urszula Macak, Bożena Reflińska, Mirka Szopa, Elżbieta Sylwestrowicz, Danuta Thorn, Telesfor Truchel, 
Ewa Wocalewska.

B

BIBLIOTEKI



6.09. (niedziela)
•  godz. 12.00-14.00 Warsztaty: francuska mazurka (Kasia Kostańska i Anton Czuprow)
•  godz. 15.00-19.00 DJ Wiktoria Dmuchowska – Litwa
•  godz. 19.00-23.00 DJ Hermann Schlösser – Niemcy
•  godz. 22.50-23.10 pokaz niespodzianka
•  godz. 23.00-2.00 DJ Piotr Kozołub – Polska
Miejsce: Pre-milonga: Kawiarnia Wejściówka, Plac Teatralny 1, Toruń, maraton: MDK, ul. Przed-
zamcze 11/15. Na festiwal obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Wstęp wolny na Flash Mob 5.09.

GRUPA N OBROTÓW
www.nobrotow.pl

Wrze wżdytańcówka, 19.09. (sobota), godz. 20.30
Potańcówka z tańcami tradycyjnymi. W programie: tańce polskie, szwedzkie, francuskie, portugal-
skie, tradycyjne tańce w parach, kole i korowodzie z różnych zakątków Europy, nośna ilość muzyki 
mocnej i żywej. Przed potańcówką (godz. 19.00) godzinny instruktaż taneczny dla niewtajemni-
czonych oraz wszystkich zainteresowanych (wstęp na instruktaż 10 zł).
Wstęp na potańcówkę wolny. Miejsce: Wejściówka, Plac Teatralny 1

Warsztaty tańców tradycyjnych w parach
19.09. (sobota), godz. 11.00
Tradycyjne tańce polskie (kujawiak) i szwedzkie (slängpolska), które łączy historia i odkrywany 
dziś na nowo urok. W programie: prezentacja tańca, technika taneczna, prowadzenie i podążanie 
w tańcu, podstawy taneczne oraz wskazówki, jak czerpać przyjemność z momentu tańca i jak uzy-
skać komfort długotrwałego tańczenia. Rozległa praktyka i wielokrotne rozpatrywanie szczegółów 
tańca pod kątem indywidualnym uczestników. Cel - świadomość taneczna oraz odwaga i przyjem-
ność wyjścia na parkiet. Prowadzenie: Dominik Wóltański i Małgorzata Baran
Koszt uczestnictwa: 40 zł/os. Obowiązują wcześniejsze zapisy: nobrotow@gmail.com

MAŁGORZATA BAKA-THEIS
tel. 695-297-142, www.sztukaafryki.umk.pl

Afryka: Sztuka społecznie zaangażowana, wrzesień-grudzień
Projekt jest cyklem spotkań i warsztatów mających na celu zapoznanie społeczności lokalnej 
z współczesnymi zjawiskami w sztuce afrykańskiej, dotyczącymi problemów kolonializmu, dys-
kryminacji rasowej, konsumpcjonizmu i równości płciowej. Poprzez twórcze działania, warsztaty 
i prelekcje podjęta zostanie próba przełamania stereotypów, które utrwaliły wyobrażenie o Afryce 
jako o monolicie kulturowym i źródle sztuki prymitywnej. Autorski projekt Małgorzaty Baka-Theis, 
historyczki sztuki i muzeolożki z UMK, skierowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej, studen-
tów, osób dorosłych, nauczycieli i seniorów. Realizowany będzie w kilku blokach tematycznych, 
dostosowanych pod względem formy do różnych grup wiekowych, w okresie od września do grud-
nia. W ramach projektu przewidziane są także trzy spotkania ze specjalistami w dziedzinie afryka-
nistyki, które odbywać się będą od września w Galerii Sztuki Wozownia. 
Szczegóły: strona www, zapisy: sztukaafryki@gmail.com, tel. 695 297 142 

FILIP MALINOWSKI, RENATA WYPIJ 
www.wolnyjarmark.pl

Wolny Jarmark Toruński, 6, 20.09. (niedziela), godz. 11.00-15.00
Jarmark produktów lokalnych - zdrowej żywności i rękodzieła. Promujemy lokalnych, małych wy-
twórców. Dla zwolenników tego co niebanalne, ekologiczne i zdrowe. Miejsce: Zamek Krzyżacki

JOANNA CIEŚLAK-OSPALSKA
www.positivemind.pl/z-biznesem-mi-do-twarzy

Z biznesem mi do twarzy – spotkania z kobietami biznesu
30.09. (środa), godz. 18.00
12 spotkań, których bohaterkami – mentorkami są kobiety odnoszące sukces w biznesie – za-
równo te, które prowadzą własną firmę, jak i te, które obejmują wysokie stanowiska w firmach 
innych osób. Celem spotkania jest motywacja kobiet do działania i pokazanie – na naszych, lo-
kalnych przykładach – że w Toruniu i w województwie również można odnieść sukces i zrobić 
karierę. Bohaterki spotkań opowiedzą, jaką drogę musiały przejść, by znaleźć się w tym właśnie 
miejscu swojej kariery. Co im pomogło, jak planowały swoją karierę, gdzie odniosły sukces, gdzie 
porażkę? Jak połączyły życie zawodowe z życiem prywatnym? Na spotkania zapraszamy kobiety, 
które: chcą posłuchać inspirujących opowieści innych osób, chcą dokonać zmiany w swoim życiu, 

KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA 
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
www.starforce.eu

StarForce, 18-20.09. (piątek-niedziela)
Ogólnopolski zlot miłośników „Gwiezdnych wojen”. Gościem tegorocznej imprezy będzie Jerome 
Blake, który wcielił się w rolę Masa Ameddy w pierwszej (według chronologii akcji) części cyklu, 
Mroczne widmo z 1999 roku oraz trzeciej, Zemsta Sithów z 2005.

ANDRZEJ ZIÓŁKOWSKI, www.copernicon.pl

Festiwal Gier i Fantastyki Copernicon, 18-20.09. (piątek-niedziela)
Copernicon jest wydarzeniem skierowanym do miłośników gier, fantastyki, literatury i nauki w każ-
dej postaci. Tegoroczna edycja będzie już szóstą odsłoną festiwalu. Początkowo niewielka, choć 
już od pierwszej edycji licząca się na arenie ogólnopolskiej impreza w ubiegłym roku gościła ponad 
2000 uczestników zaliczając się tym samym do grupy największych festiwali fantastyki w kraju.
Festiwal oferuje setki godzin programu podanego uczestnikom w najróżniejszych formach, takich 
jak prelekcje, panele dyskusyjne, pokazy, turnieje, konkursy, spotkania ze znanymi osobistościa-
mi ze świata literatury, popkultury czy gamedev’u. Fireshow, pokazy tańca, setki gier planszowych 
i video czy koncerty to tylko przykłady ciekawostek jakie czekają na odwiedzających Toruń.
Miejsce: Collegium Maius i Minus UMK

TOWARZYSTWO BACHOWSKIE, www.js-bach.pl

V Festiwal Cichej Muzyki: zespół Musica Graziosa
27.09. (niedziela), godz. 17.00
Repertuar: J.S. Bach i G.F. Händel - sonaty
Wykonawca: zespół Musica Graziosa - Konrad Górka, Paulina Tkaczyk. Słowo: Jakub Burzyński
Konrad  Górka – violoncello piccolo - absolwent krakowskiej Akademii Muzycznej. Studia pody-
plomowe odbywał w Hochschule für Musik w Würzburgu. Po ukończeniu studiów był współzało-
życielem i pierwszym wiolonczelistą zespołu Consortium Jagiellonicum - Uniwersyteckiej Orkiestry 
Barokowej, grającej na  dawnych instrumentach oraz Kwartetu i tria Św. Marcina. Zainteresowania 
muzyką  dawną  rozwijał  na  kursach  mistrzowskich. Ma na swoim koncie pierwsze polskie wy-
konanie VI Suity D-Dur Bacha w oryginalnej wersji przeznaczonej na barokową violoncello piccolo. 
Występował i nagrywał płyty z wieloma polskimi  zespołami muzyki  dawnej i współczesnej. Od  
1986  roku  jest  stałym  członkiem  orkiestry  kameralnej  Capella Cracoviensis, a od 1988  koncert-
mistrzem grupy wiolonczel. Jest laureatem nagrody ,Fryderyk 2006 w kategorii – Muzyka Kameral-
na za płytę z muzyką A. Piazzoli nagraną z Kevinem Kelnerem i zespołem Piazzoforte. 
Paulina Tkaczyk – klawesyn, doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalisty-
ka. Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Hochschule für Musik we Freiburgu (dyplo-
my z wyróżnieniem). Ukończyła również studia podyplomowe w Hochschule für Musik und Theater 
w Monachium. Studiowała także grę na flecie barokowym traverso. Swoje umiejętności rozwijała 
na wielu mistrzowskich kursach klawesynowych i fletowych. W 2002 roku założyła zespół Cantica 
Sacra, następnie Musica Graziosa (2008 r.) oraz Ad libitum (2010 r.). Współpracuje również z wie-
loma zespołami polskimi i zagranicznymi. Prowadzi kursy i wykłady poświęcone wykonawstwu 
muzyki barokowej. Miejsce: Ratusz Staromiejski. Wstęp wolny

COTANGO - FUNDACJA TERAPII TANGIEM
www.tangotyk.cotango.pl

Festiwal Tan(GO)tyk Maraton 2015
3.09. (czwartek)
•  godz. 19.00-23.00 DJ Mariola Golińczak -Toruń Pre-milonga (Kawiarnia Wejściówka); wejście 15 zł
4.09 (piątek)
•  godz. 19.00-23.30 DJ Luis Cono – Chile/Szwecja
•  godz. 23.10-23.30 mazurki show
•  godz. 23.30 -5.00 DJ Anthony Cronin- Irlandia
5.09. (sobota)
•  godz. 13.00-14.00 Flash Mob (plac przed Teatrem im. Wiliama Horzycy)
•  godz. 15.00-20.00 DJ Igoris Igoris Saburov – Litwa
•  godz. 20.00-1.00 DJ Mariola Golińczak – Toruń
•  godz. 22.00-22.40 Koncert zespołu „Cortina Tango”, część pierwsza
•  godz. 1.00-05.00 DJ Roberto Rampini – Włochy
•  godz. 0.20-1.00 Koncert zespołu „Cortina Tango”, część druga

szukają inspiracji do działania, zostały mamami, kończą urlop macierzyński i zastanawiają się,  
co dalej, chcą rozpocząć działalność i nie wiedzą, od czego zacząć, by odnieść sukces
Bohaterką wrześniowego spotkania jest Maria Minicz: Założycielka Feminarium, dyplomowana 
kosmetyczka, linergistka oraz wizażystka-stylistka. Absolwentka Quantum Leap, Szkoły Biznesu 
miliardera T. Harva Ekera oraz Akademii Biznesu Online. Członek Stowarzyszenia na rzecz Kosme-
tologii „Przyjazna Kosmetyka”. Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała najpierw 
w kompleksie dermatologiczno-kosmetycznym Pomorskiego Centrum Medycyny Estetycznej,  
a od 7 lat jest właścicielką Salonu Urody Feminarium PCME.
Prowadzenie: Joanna Cieślak – Ospalska. Miejsce: Hanza Cafe, ul. Piekary 28, wstęp wolny

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

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

Rozpoczęcie sezonu kulturalno-oświatowego
17.09. (czwartek), godz. 16.00
Prezentacja programu działalności oraz omówienie spraw organizacyjnych

Placówki opiekuńczo-lecznicze dla osób starszych
24.09. (czwartek)
Wizyta w zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Zapoznanie z zasadami i warunkami pobytu ludzi 
chorych.
Przyjmowane są zapisy osób chętnych do uczestnictwa w spotkaniach Klubu Zacisze. Informacje 
pod nr. tel. 698-194-471

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

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

Czynne codziennie w godz. 10.00-17.00
Dla odbiorców indywidualnych pokazy odbywają się, gdy zbierze się grupa min. 5-osobowa. 
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. 

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. 21.00
Przewodnicy w mundurach będą oprowadzali po kazamatach Fortu IV. Oprócz dawnych koszar 
zwiedzimy także prochownie, dowiemy się, po co w Forcie było „zwierciadło akustyczne” i za-
kręcimy 200kg kopułą. Bilety 8zł. Warto zabrać z sobą latarki lub zakupić na miejscu pochodnie 
(5zł/szt.)

Zwiedzanie indywidualne: 5 zł dzieci (4 zł grupa powyżej 15 osób) , 8 zł dorośli (7 zł grupa powyżej 
15 osób)
Codziennie w godz. 9.00-16.00 (październik-marzec), godz. 9.00-20.00 (kwiecień-wrzesień)
Codziennie w godz. ustalonych wcześniejszą rezerwacją:
Przewodnik po Forcie IV: grupa do 10 osób: 35zł, grupa 10-45 osób: 60 zł
Zwiedzanie Fortu nocą z pochodniami (z przewodnikiem): 60 zł od grupy
Zwiedzanie Fortyfikacji Pierścienia Zewnętrznego z przewodnikiem: 2-3 godz., transport własny, 
150 zł od grupy

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

Integracja w Forcie IV
Dla uczniów oraz nauczycieli (w szczególności klas pierwszych) zajęcia integracyjne. Dostępne są 
cztery pakiety: Pakiet Szeregowego, Pakiet Majora, pakiet Pułkownika oraz Pakiet Generała.

CENTRUM PRZEWODNICKIE 
TORUŃSKIEGO SERWISU TURYSTYCZNEGO
ul. Bankowa 14/16/16, tel. 56 621-02-32
www.turystyka.torun.pl

Weekendowe zwiedzanie regularne:
Średniowieczne Stare Miasto 
5, 12, 19.09. (soboty), godz. 11.45 
Czas zwiedzania: 3 godz. Koszt: 15 zł
Miejsce spotkania: Centrum Przewodnickie Toruńskiego Serwisu Turystycznego, ul. Bankowa 
14/16/16. Pierwszeństwo w udziale mają osoby, które dokonają wcześniejszego zgłoszenia.
Dla wszystkich tych, którym nie odpowiada oferta regularna oferujemy zwiedzanie indywidualne na 
zamówienie - dowolny dzień, dowolna godzina, dowolna trasa.

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

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

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

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

Zwiedzanie Bydgoskiego Przedmieścia 
26.09. (sobota), godz. 12.00
Czas trwania do 2 h. Miejsce spotkania: Pomnik J. Piłsudskiego, plac Rapackiego. Zapisy w Biurze 
Przewodnickiego Centrum Usługowego : telefonicznie lub mailowo. Grupa max do 45 osób. 
Koszt: 5 zł/os.



1.09. (wtorek)
   Wystawa prac Janiny Voit, do 29.09.,  Filia nr 1 Książnicy Kopernikańskiej, ul. Jęcz-
mienna 23
   Tajlandia, do 30.11.,  Filia nr 2 Książnicy Kopernikańskiej, ul. Kościuszki 47

2.09. (środa)
  godz. 20.00  Festiwal Lulu: Mariusz Lubomski, Tomek Organek, Adam Nowak, Adam 
Strug,  Lizard King Toruń

3.09. (czwartek)
  godz. 17.00  Tormiar: Oprowadzanie kuratorskie,  CSW
  godz. 17.00  Fotograficzne Pogaduchy,  Kawiarnia Wejściówka
  godz. 18.00  Wystawa fotograficzna Marka Grausza - Japońskie impresje, do 30.09., 
 Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 19.00  Festiwal Tan(GO)tyk Maraton 2015, do 6.09.,  Kawiarnia Wejściówka, MDK
  godz. 20.00  Na dużym ekranie, czyli Kino w Teatrze: Zapomniana melodia,  Impresaryj-
ny Teatr Muzyczny

4.09. (piątek)
  godz. 12.00  Festiwal Sztuki na Bilbordach „Art Moves”, do 7.10,  pl. Rapackiego i inne 
miejsca
  godz. 21.00  We Love Beats: Pham, Du:It i inni,  Klub NRD

5.09. (sobota)
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 11.00-14.00 i 14.00-17.00  Nowa wystawa stała: Idee – otwarcie, także 6.09., 
 Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”
  godz. 11.00-13.00  Narodowe Czytanie „Lalki” B. Prusa,  Filie Książnicy Kopernikań-
skiej, ul. Okólna i Łyskowskiego
  godz. 11.00-22.00  Święto Piernika, także 6.09.,  Muzeum Toruńskiego Piernika, Rynek 
Staromiejski i inne miejsca
  godz. 11.00-15.00 13. edycja Święta Latawca,  Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa
  godz. 11.45  Weekendowe zwiedzanie regularne: Średniowieczne Stare Miasto,  start: 
Centrum Przewodnickie Toruńskiego Serwisu Turystycznego
  godz. 12.00-14.00  Narodowe Czytanie,  Impresaryjny Teatr Muzyczny
  godz. 13.00-14.00  Flash Mob w ramach festiwalu Tan(GO)tyk,  plac przed Teatrem  
im. Wiliama Horzycy
  godz. 17.00  Kujawiak i rodzina,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 18.00-22.00  IV Toruńska Noc Muzealna, Muzeum Toruńskiego Piernika, Muzeum 
Historii Torunia,  dziedziniec Ratusza Staromiejskiego
   Ogólnopolska akcja Porozumienia Społeczeństwo i Nauka - SPiN Day 2015. ,  
także 6 i 12.09.,  Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”

6.09. (niedziela)
  godz. 11.00-15.00  Wolny Jarmark Toruński,  Zamek Krzyżacki
  godz. 16.30  Narodowe Czytanie „Lalki”,  Kawiarnia Wejściówka
  godz. 17.00  Kobranocka Koncert Jubileuszowy z okazji 30-lecia zespołu,  Arena Toruń

7.09. (poniedziałek)
  godz. 16.00  Inauguracja sezonu w Klubie Seniora,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 18.00  Filmowe poniedziałki,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Mark Olbrich Blues Eternity,  HRP Pamela

8.09. (wtorek)
  godz. 16.00  Wejście Do Gry,  Kawiarnia Wejściówka
  godz. 18.30  Bydgoski Plastyk - wernisaż, do 8.10.,  Dwór Artusa

9.09. (środa)
  godz. 19.00  Spektakl „Demakijaż”,  Lizard King Toruń

10.09. (czwartek)
  godz. 17.00  Toruń wieczorny, Toruń nocny – wystawa z okazji 5-lecia 
Toruńskich Spacerów Fotograficznych, do 26.09.,  Ratusz Staromiejski - 
dziedziniec
  godz. 17.30  Fotografie Macieja Kastnera - Ginące zawody województwa 
kujawsko-pomorskiego,  WOAK 
  godz. 19.00  Koncert Akademia Walki z Rakiem (Fundacja Światło),  Lizard 
King Toruń
  godz. 20.00  Na dużym ekranie, czyli Kino w Teatrze: Kinoteatr Witkacego 
i Demoniczne kobiety Witkacego,  Impresaryjny Teatr Muzyczny

   Boris Stoilov – Ilustracje, Wystawa prac irańskich ilustratorek, do 10.10., 
 Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka

11.09. (piątek)
  godz. 16.30  Obchody 15-lecia Świetlicy Środowiskowej,  Dom Muz,  
ul. Okólna
  godz. 18.00  Wernisaż wystawy fotografii Ewy Szczurek - miraże. drugi 
obraz,  Kawiarnia Wejściówka
  godz. 19.00  Inauguracja Sezonu Artystycznego 2015/2016 TOS,  Dwór 
Artusa

   Wystawa podsumowująca IX Ogólnopolskie Plenerowe Spotkania Foto-
grafików – Tatry 2015, do 8.10.,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczo-
ści Dziecka, ul. Kościuszki

12.09. (sobota)
  godz. 11.00-20.00  Podgórska sobota, Dom Muz,  ul. Poznańska i inne 
miejsca na Podgórzu
  godz. 11.00-14.00  Wolny Wjazd - drzwi otwarte/warsztaty,  OPP Dom 
Harcerza
  godz. 11.45  Weekendowe zwiedzanie regularne: Średniowieczne  
Stare Miasto,  start: Centrum Przewodnickie Toruńskiego Serwisu  
Turystycznego

  godz. 16.00, 17.00  Czas Dla Nas – Ptaszarnia,  Dwór Artusa 
  godz. 18.00  Moja muzyka dla pokoju - My music for peace,   
Muzeum Etnograficzne
   Kwadratura,  Klub NRD

13.09. (niedziela)
  godz. 15.00-18.00  Co fotoamator wiedzieć powinien, także 20.09.,  Mu-
zeum Etnograficzne

  godz. 16.00  Tormiar: Oprowadzanie kuratorskie,  CSW
  godz. 17.00  Premiera: Blondi, czyli wieczór u nieco starszych panów,   
Hotel Bulwar

  godz. 19.00  Koncert zespołu DuoCeltic,  Dom Muz, ul. Podmurna

14.09. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Dyskusyjny Klub Książki,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych 
i Niepełnosprawnych

  godz. 19.00  Ben Granfelt  Band,  HRP Pamela 

DZIEŃ PO DNIU 9WRZESIEŃ 2015
15.09. (wtorek)

  godz. 18.00  Spotkanie z Januszem Czarneckim,  Książnica Kopernikańska,  
ul. Słowackiego
  godz. 19.00  Wakarecy Piano Duo - koncert na dwa fortepiany,  Dwór Artusa

16.09. (środa)
  godz. 17.30  Sztuka fotografii: Cyfrowy zawrót głowy fotograficznej. Przełom XX 
i XXI wieku,  WOAK
  godz. 18.30  Świat i okolice - Nowa Zelandia - piękna kraina na krańcu świata, 
 Dwór Artusa

17.09. (czwartek)
  godz. 16.00  Rozpoczęcie sezonu kulturalno-oświatowego,  Klub Seniora  
„Zacisze”

  godz. 18.00-21.00  JaKobieta - wieczór tylko dla kobiet,  Centrum Nowoczesno-
ści „Młyn Wiedzy”
  godz. 19.00  Przełom / Architektura w Polsce po 1989 roku, do 22.11.,  CSW
   Witkacy na plakatach, do 30.10. ,  Impresaryjny Teatr Muzyczny

18.09 (piątek)
  godz. 12.00  Moja Przygoda w Muzeum, do 11.11.,  Ratusz Staromiejski
  godz. 19.00  Cisza Jak Ta – koncert,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Metal Covers Night - Tribute To AC/DC,  Lizard King Toruń
  godz. 19.00  S.I. Witkiewicz „Panna Tutli Putli” – premiera,  Impresaryjny Teatr 
Muzyczny
  godz. 19.00  Gwiezdne Wojny – koncert w ramach StarForce 2015,  Dwór Artusa
   StarForce, do 20.09.,  CSW
   Festiwal Gier i Fantastyki Copernicon, do 20.09.,  Collegium Maius i Minus UMK

19.09. (sobota)
  godz. 11.00  Dżdżownice noszą spódnice. Spotkanie z książką dla dzieci i rodzi-
ców,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 11.45  Weekendowe zwiedzanie regularne: Średniowieczne Stare Miasto, 
 start: Centrum Przewodnickie Toruńskiego Serwisu Turystycznego
  godz. 16.00  Europejskie Dni Dziedzictwa,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 18.00  Wystawa Dzieła Annale ZPAP Toruń 2014/15, do 16.10.,  Galeria 
ZPAP
  godz. 20.30  Wrze wżdytańcówka,  Kawiarnia Wejściówka
   Rave Magick w. ElectroMoustache,  Klub NRD

20.09. (niedziela)
  godz. 11.00-15.00  Wolny Jarmark Toruński,  Zamek Krzyżacki
  godz. 16.00  Warsztatowe zaWIRowania rodzinne,  Kawiarnia Wejściówka
  godz. 16.30  Premiera,  Teatr Baj Pomorski
  godz. 20.00  Festiwal Nada #6 HV/Noon,  Klub NRD

21.09. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Grota Massabielle – batalia o prawdę,  Ośrodek Czytelnictwa Cho-
rych i Niepełnosprawnych 
  godz. 18.00  Filmowe poniedziałki,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Louie Fontaine & Starlight Searchers,  HRP Pamela 

22.09 (wtorek)
  godz. 16.30  Oprowadzanie po Dworze Artusa,  Dwór Artusa
   Pocztówki kopernikańskie, do 8.02.2016 r.,  Dom Mikołaja Kopernika

23.09. (środa)
  godz. 14.00  Wystawa fotograficzna „100-lecie Bitwy Dardanelskiej”,  MDK

24.09. (czwartek)
  godz. 18.30  Czwartek z filozofią – „Mówić, to mówić do kogoś”,  Dwór Artusa

25.09. (piątek)
  godz. 17.00  Portret ze świata. Fotografie Edwarda G. Funke, do 1.11. ,  Muzeum 
Podróżników
  godz. 18.00  8. Międzynarodowe Triennale Grafiki „Kolor w Grafice” / Duety,  
do 31.10.,  Galeria Wozownia

  godz. 18.00  Stanisław Stasiulewicz - Obrazy Bydgoskie – prace różne,  
do 18.10.,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00-20.00, 20.00-22.00, 22.00-24.00  Noc Naukowców,  Centrum No-
woczesności „Młyn Wiedzy”
  godz. 19.00  Wieczór Mistrzów,  Dwór Artusa
   Live Underground,  Klub NRD

26.09. (sobota)
  godz. 10.00-18.00  60 + kultura, do 27.09.,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 11.00-17.00  Festiwal nauki w ramach Działalności Upowszechniającej 
Naukę, także 27.09.,  Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”
  godz. 12.00  Zwiedzanie Bydgoskiego Przedmieścia,  start: pomnik J. Piłsud-
skiego, plac Rapackiego
   Dancehall Nite Again,  Klub NRD
  godz. 19.00  Hanoch Levin „Dziwka z Ohio” – premiera prasowa,  Teatr im. Wi-
lama Horzycy

  godz. 21.00  The Ruts,  HRP Pamela

27.09 (niedziela)
  godz. 17.00  V Festiwal Cichej Muzyki: zespół Musica Graziosa,  Ratusz Staro-
miejski
  godz. 19.00  Janusz Yanina Iwański – Piosenki Krzysztofa Klenczona,   
Dwór Artusa 

28.09. (poniedziałek)
  godz. 15.30  Warsztaty „Pożegnanie lata”,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 19.00  OBIEKTYWnie o przyrodzie – Ryszard Sąsiadek,  Dwór Artusa

29.09. (wtorek)
  godz. 11.00  Teatr wyobraźni, do 13.11.,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Nie-
pełnosprawnych 
  godz. 12.00  W krainie trolli,  Muzeum Etnograficzne
   Dzień Kawy pełen kawowych niespodzianek,  Kawiarnia Wejściówka

30.09. (środa)
  godz. 17.30  Obchody Dnia Chłopaka,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 18.00  Gdzie w Toruniu szukać dobrej architektury?,  CSW
  godz. 18.00  Z biznesem mi do twarzy – spotkania z kobietami biznesu,  
 Hanza Cafe



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


