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

Forte Artus Festival

Artur Andrus na 20-lecie Dworu Artusa
7.10. (środa), godz. 19.00
Dwór Artusa skończył w tym roku 20 lat i z tej okazji przygotował kolejną niezwykłą niespodziankę. 
Będzie to koncert Artura Andrusa, który na rozpoczęcie Forte Artus Festivalu zaprezentuje swoje pio-
senki, okraszone niebanalną konferansjerką i inteligentnym poczuciem humoru! A wszystko pełne 
szacunku, klasy i najwyższej jakości artystycznej, która przez dwadzieścia lat zawsze była kojarzona 
z Dworem Artusa. Bezpłatne wejściówki do odbioru w Kasie Dworu Artusa od 2.10.

Spotkanie z Jowitą Budnik, 8.10. (czwartek), godz. 19.00
Uznana aktorka Jowita Budnik o przygotowaniach do pracy przed kamerą, o fizycznych i psychicz-
nych poświęceniach dla odtwarzanych kreacji, o roli w nowym filmie duetu Krauze i o ostatniej podró-
ży do Afryki z aktorką porozmawia toruńska dziennikarka Paulina Błaszkiewicz. Wstęp wolny

Wystawa BZ WBK Press Foto 2015
9.10. (piątek), godz. 18.30
Wernisaż najlepszych zdjęć reportażowych, nagrodzonych podczas konkursu fotografii prasowej  
BZ WBK Press Foto 2015. Nagrodzone w tym roku zdjęcia to unikatowy przekrój różnorodnych ob-
razów z Polski i świata. Łącznie nagrodzono 32 polskich zawodowych fotoreporterów. Wstęp wolny

Warsztaty BZ WBK Press Foto 2015
10.10. (sobota), godz. 10.00-15.00
11.10. (niedziela), godz. 11.00-15.00
Towarzyszące wystawie dwudniowe bezpłatne warsztaty fotograficzne, które poprowadzi juror kon-
kursu Waldemar Kompała. Informacje o warsztatach są dostępne na stronie internetowej konkursu 
www.bzwbkpressfoto.pl. Zgłoszenia: biuro@bzwbkpressfoto.pl, tel. 607 750 202. 
Wstęp wolny (zapisy)

Spotkanie z Tomaszem Sianeckim, 11.10. (niedziela), godz. 18.00
Tomasz Sianecki opowie nie tylko o tajnikach współczesnego dziennikarstwa, ale także o tym, jak 
został aktorem w filmach Kapitał, czyli jak zrobić pieniądze w Polsce, V.I.P. czy Teraz albo nigdy! 
Dowiemy się również co wiąże go z książką Kontaktowi czyli szklarze bez kitu, co kryje się za 
ukutym przez niego stwierdzeniem biegam bo nie lubię i dlaczego po biegu bolą go… włosy.
Wstęp wolny

Piotr Rogucki Solo – koncert, 16.10. (piątek), godz. 19.00
Piotr Rogucki odsłania drugą twarz prezentując swój akustyczny projekt zatytułowany Rogucki Solo. 
Będzie to niemal dwugodzinny występ o charakterze kameralnego spektaklu muzycznego z elemen-
tami narracji, charakteryzacją, scenografią i wizualizacjami. Usłyszymy zestaw utworów z solowych 
płyt Roguckiego w aranżacjach na gitarę akustyczną i instrumenty klasyczne, takie jak marimba 
i wiolonczela. Będzie poetycko, trochę rockowo i teatralnie. Bilety: 40 zł ulgowy, 45 zł normalny

Aga Zaryan - Piosenki Niny Simone, 23.10. (piątek), godz. 19.00
Aga Zaryan składa hołd wybitnej wokalistce. Usłyszymy największe przeboje z repertuaru Niny Simo-
ne, m.in. My Baby Just Cares For Me, Don’t Let Me Be Misunderstood, I Want a Little Sugar in My Bowl 
czy Lilac Wi-ne. Bilety: 55 zł ulgowy, 60 zł normalny

Wojtek Mazolewski Quintet, 25.10. (niedziela), godz. 19.00
Wojtek Mazolewski to na polskiej scenie jazzowej postać niezwykła. Gitarzysta basowy i kontraba-
sista jazzowy, jeden z współtwórców yassu. Zanim rozpoczął swoją przygodę z muzyką improwizo-
waną, grał punk rocka. Od wielu lat urzeka publiczność na całym świecie swoim niepowtarzalnym, 
muzycznym alfabetem. W Dworze Artusa artysta wystąpi ze swym kwintetem, którego muzyka udo-
wodnia, że jazzem wciąż można się bawić, a gatunek ten wbrew obiegowym opiniom cały czas ekscy-
tuje, szczególnie gdy wykonywany jest z taką pasją. Bilety: 40 zł ulgowy, 45 zł normalny

Klancyk gra Dziady, 29.10. (niedziela), godz. 19.00
Niezwykły występ mistrzów tzw. impro, grupy Klancyk. Zespół ten jest jedną z pionierskich grup im-
prowizacji komediowej w Polsce. Autorskie spektakle zawsze powstają na bieżąco, bez przygotowa-
nia – zainspirowane podpowiedziami publiczności, a także utworami zaproszonych gości (aktorów, 
pisarzy, muzyków). W Dworze Artusa artyści zaprezentują program Longplay, który tym razem po-
święcony będzie mickiewiczowskim Dziadom. Bilety: 25 zł ulgowy, 35 zł normalny

DWÓR ARTUSA

Repertuar
Inne wydarzenia:

Filmowe poniedziałki
5.10. (poniedziałek), godz. 18.00, Artus Cinema
W związku ze spotkaniem z Jowitą Budnik, która gościć będzie w Dworze Artusa w ramach 
Forte Artus Festivalu, film wyświetlony w Artus Cinema nie będzie niespodzianką. Zaprezento-
wany zostanie „Jeziorak”, wyreżyserowany przez Michała Otłowskiego thriller, przez krytyków 
porównywany do Fargo braci Coen.

19.10. (poniedziałek), godz. 18.00, Artus Cinema
Kolejny filmowy poniedziałek spędzimy z komedią… Ale jak zawsze w naszym wypadku, ko-
medią nietypową, która w barwny, czasem odrobinę niewyszukany sposób opowiada o kry-
zysie rodziny. Dziwaczna amerykańska rodzina wyrusza w podróż małym busem po Stanach 
Zjednoczonych, aby bezpiecznie dowieźć 7 letnią Olive do Kalifornii, gdzie odbywa się kon-
kurs na Małą Miss. 
Wstęp wolny. Bezpłatne wejściówki do odbioru pół godziny przed seansem

Oprowadzanie po Dworze Artusa
13.10. (wtorek), godz. 16.30, Sień Dworu Artusa 
Dwór Artusa to siedziba dwóch instytucji kultury, ale także zabytek historyczny i architekto-
niczny. 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. Oprowadzanie odbędzie się, gdy zbierze się grupa minimum 5 osób.
Bilety: 4 zł ulgowy, 6 zł normalny

OBIEKTYWnie o przyrodzie: Marek Trzeciak – spotkanie 
26.10. (poniedziałek), godz. 19.00, Artus Cinema
Spotkanie z Markiem Trzeciakiem - fotografem i miłośnikiem przyrody, który opowie o swo-
jej pasji fotografowania terenów podmokłych i wodnego ptactwa. Cykl spotkań jest częścią  
VIII Międzynarodowego Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Sztuka Natury” Toruń 
2015. Wstęp wolny 

Sztuka w Artusie – Caravaggio: między sacrum, a profanum
27.10. (wtorek), godz. 18.00, Artus Cinema
Nowy cykl spotkań-wykładów, w sposób popularny prezentujący najciekawsze zagadnienia 
historii sztuki dawnej. Zainauguruje go opowieść poświęcona jednemu z najwybitniejszych 
włoskich malarzy okresu baroku, jakim był Michalangelo Merisi da Caravaggio. Dlacze-
go uważano go za największego łotra wśród malarzy, czy prawdą jest, że zabił człowieka,  
czy rzeczywiście był gejem?  Wstęp wolny

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

Międzynarodowy Dzień Muzyki, 2.10. (piątek), godz. 19.00
Krzysztof Meisinger - gitara, Tomasz Bugaj - dyrygent, Toruńska Orkiestra Symfoniczna
W programie: F. Mendelssohn - Bartholdy - Uwertura do Snu Nocy Letniej, J. Rodrigo - Con-
cierto de Aranjuez, L. van Beethoven - VII Symfonia A-dur op.92. Bilety: 30/20 zł

Wieczór z Paganinim, 18.10. (niedziela), godz. 17.00
Vadim Brodski - skrzypce, Mirosław Jacek Błaszczyk - dyrygent, Toruńska Orkiestra Sym-
foniczna. W programie: N. Paganini - I Koncert skrzypcowy D-dur op. 6, L. van Beethoven 
- III Symfonia Es-dur op. 55 „Eroica”. Bilety: 30/20 zł

Czas dla nas - koncerty dla dzieci
„Preludium deszczowe, czyli spotkanie z fortepianem”
24.10. (sobota), godz. 16.00 i 17.00
Bilety: 10 zł dziecko, 20 zł dorosły, 40 zł rodzinny - 2 dorosłych + 1 dziecko, 100 zł karnet

 Klasyka horrorów, 30.10. (piątek), godz. 19.00 
Krzysztof Dobosiewicz - dyrygent, Toruńska Orkiestra Symfoniczna 
W programie muzyczne widowisko z arcydziełami muzyki z filmów grozy m.in.: Dracula, 
Lśnienie, Hannibal, Egzorcysta, Halloween, Miasteczko Twin Peaks. Bilety: 50/40 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.
Przełom / Architektura w Polsce po 1989 roku, do 22.11.
W 2014 roku, z okazji jubileuszu 20-lecia istnienia czasopisma „Architektura-murator” przygoto-
wano zbiór 25 makiet prezentujących najlepsze polskie realizacje budowlane ostatniego ćwierć-
wiecza. Po zorganizowanej w MSN w Warszawie wystawie modele przekazane zostały do kolekcji 
tegoż muzeum i stanowią obecnie zbiór unikatowy w skali kraju. Prezentowane w ramach kolek-
cji budynki niejednokrotnie dokonywały zmian w sposobie myślenia o architekturze w Polsce, 
wyznaczały nowe trendy, wyróżniały się na tle innych i stawały się zapisem historycznej dynami-
ki. Toruńska architektura ma swojego reprezentanta w postaci Sali Koncertowej na Jordankach 
(proj. Fernando Menis), która już niebawem otworzy swe podwoje. Oprócz niej, na wystawie znaj-
dują się również makiety takich budynków, jak: Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, 
Nowe Muzeum Śląskie, Muzeum Kantora w Krakowie, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki 
Akademickiej 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).

Doznania rzeczywistości. Praktyki konceptualne 1965-1980
16.10. (piątek), godz. 19.00, do 3.01.2016 Wystawa Jarosława Kozłowskiego

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
gr. 1. godz. 16.00-17.00, gr. 2. godz. 17.15-18.15
Warsztaty dla rodzin z maluchami od 1,5 roku do 4 lat. Zapisy: labsen@csw.torun.pl. Bilety: 9 zł 
dorosły, 9 zł dziecko do nabycia w kasach biletowych CSW przed rozpoczęciem zajęć.
• 7.10. Kasztaniaki - Zbudujemy ludziki, i grzybki, i samochodziki. Odtworzymy jesienny mikro-
świat - z faktur, kolorów, linii i krat.
• 21.10. Rycerze - ...i dzielne łuczniczki też! Przejrzymy się w lśniących żelaznych zbrojach,  
na głowy wdziejemy szyszaki. Zawalczymy z barwną tarczą, wycelujemy w nią farbowaną strzałą. 
Stworzymy pradawny papier i odciśniemy na nim nasze pieczęcie.
• 28.10. Łaziki - Łaziki marsjańskie i księżycowe wyruszą na przygodę! Dowiemy się: jaka w doty-
ku jest powierzchnia planet i czy księżyce lodowe mają śmietankowy smak. Dokręcimy w rakiecie 
śrubki i polecimy w Drogę Mleczną na dwie minutki.

Bezpłatne oprowadzanie z przewodnikiem po aktualnych wystawach
1.10. (czwartek), godz. 16.30

Dzień Na Plus 6.10. (wtorek), godz. 13.00
Spotkanie dla byłych i przyszłych uczestników spotkań dla seniorów. Wstęp wolny, bez zapisów

Wykład w ramach Festiwalu Tormiar 8.10. (czwartek), godz. 18.00
„Dość mamy porcelanowej dulszczyzny”, czyli historia polskiej powojennej ceramiki w zarysie 
- Bożena Kostuch, Kustosz Działu Rzemiosła Artystycznego Muzeum Narodowego w Krakowie.

Spotkanie z Marianem Buchowskim 9.10. (piątek), godz. 18.00
Autorem książek „Stachura. Biografia i legenda” oraz „Buty Ikara. Biografia Edwarda Stachury’
Prowadzenie: Paweł Tański

Filozofowanie z Dziećmi 10.10. (sobota), godz. 12.00
Spotkanie dla dzieci w wieku od 6 lat. Przeplatane zabawami rozmowy na trudne tematy.  
Tym razem pomyślimy, co to jest czas? Zajęcia realizowane wspólnie z Wydawnictwem Tako. 
Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl

Festiwal Tormiar: Kuratorskie oprowadzanie po wystawie 
„Wszechstronni Rzemieślnicy i Utalentowani Artyści”
11.10. (niedziela), godz. 16.00 Oprowadza Katarzyna Kluczwajd

Rozmowy o kinie 14.10. (środa), seans godz. 13.00, wykład godz. 14.30
Nowy cykl filmoznawczy dla dorosłych. Pokaz filmu : „Pilecki” i wykład Dariusza Brzostka
Podczas wykładów poznamy korelacje szeroko pojętej kultury i jej najnowszych zjawisk z językiem 
filmu. Spotkania raz w miesiącu, po seansie Kina dla seniora w Kinie Centrum. Wstęp bezpłatny,  
bez zapisów

SGALERIE Spotkanie z Fernando Menisem 15.10. (czwartek), godz. 18.00
Spotkanie z architektem Sali Koncertowej na Jordankach – w ramach programu wydarzeń towarzy-
szących wystawie Przełom / Architektura w Polsce po 1989 r.

Oprowadzanie autorskie 17.10. (sobota), godz. 12.00
Jarosław Kozłowski - oprowadzanie autorskie po wystawie Doznania rzeczywistości i praktyki kon-
ceptualne 1965-1980 i performance z cyklu Continuum. Wstęp wolny

Tradycja i nowoczesność 17.10. (sobota), godz. 18.00
Festiwal Tormiar: Tradycja i nowoczesność - oblicza polskiego wzornictwa mebli drugiej połowy  
XX wieku, dr Krystyna Łuczak-Surówka, ASP Warszawa

Ostatni gasi światło 18.10. (niedziela), godz. 16.00
Pożegnalne oprowadzanie kuratorskie. Po wystawie Wszechstronni Rzemieślnicy i Utalentowani  
artyści po raz ostatni oprowadzą jej kuratorzy Marta Kołacz i Cezary Lisowski.

Strunofonie - muzyczny eksperyment aktywny 21.10. (środa), godz. 12.00
Cykl warsztatów z muzyką na żywo i działaniem. Pierwsze spotkanie będzie prezentacją oraz za-
proszeniem do interakcji z dźwiękiem instrumentów strunowych: cymbałów, skrzypiec i kontrabasu. 
Zapraszamy wszystkie osoby dorosłe, które chcą aktywnie i twórczo spędzić czas. Warsztaty po-
prowadzą Marcelina i Jakub Mielcarkowie – etnolog i kontrabasista. Wstęp bezpłatny, bez zapisów

Między ideą a rysunkiem 22.10. (czwartek), godz. 16.00
Otwarte oprowadzanie po wystawie Jarosław Kozłowski. Doznania rzeczywistości – praktyki koncep-
tualne 1965–1980. Prowadzenie: Natalia Cieślak. Wstęp wolny. Zbiórka przy recepcji

Wyprawa w głąb sztuki 24.10. (sobota), godz. 12.00-14.00
Warsztaty rodzinne towarzyszące wystawie Przełom dla rodziców i dzieci od lat 8 do 12
Wstęp: 7 zł. Zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub nr tel. 56 610-97-16

Program zwiedzania 25.10. (niedziela), godz. 15.00
- kuratorskie oprowadzanie po wystawie Przełom / Architektura w Polsce po 1989 r.
- zwiedzanie Sali Koncertowej na Jordankach. Oprowadza kurator wystawy Marta Kołacz oraz Zuzan-
na Rachowska (CKK Jordanki). Zapisy: natalia.cieslak@csw.torun.pl

Spacer po wystawie 27.10. (wtorek), godz. 12.00
Spacer po wystawie „Jarosław Kozłowski. Doznania rzeczywistości”. Spotkanie dedykowane senio-
rom. Prowadzenie: Natalia Cieślak. Wstęp wolny. Zbiórka przy recepcji

Spójrz! Miejsce 28.10. (środa), godz. 12.00
Cykl spotkań skoncentrowanych wokół świadomego oglądania, przeżywania i współtworzenia 
przestrzeni miasta. Projekt skierowany do dorosłych zainteresowanych architekturą, wzornictwem, 
oraz działaniami w przestrzeni publicznej. Wielomiesięczny program podzielony jest na 9 spotkań 
raz w m-cu. W ramach każdego z nich przygotowaliśmy warsztaty, wykłady, prezentacje oraz akcje 
w przestrzeni miasta. Efektem spotkań będzie m.in. gra miejska, realizacje przestrzenne, które oży-
wią miasto i zachęcą mieszkańców do pozytywnego myślenia. 1. spotkanie - Ładne-nieładne (część 
1). Prowadzenie: Dorota Sobolewska. Wstęp bezpłatny, bez zapisów

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

8. Międzynarodowe Triennale Grafiki Kolor W Grafice / Duety, do 31.10.
Najstarsza międzynarodowa cykliczna impreza plastyczna Torunia. Jest imprezą włączoną na za-
sadach partnerskich w 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. 
Zaproszenia do udziału w imprezie kierowane są zazwyczaj do już znanych, wybitnych artystek/
artystów z całego świata. Zamierzeniem tegorocznej edycji jest otwarcie się na młodych twórców, 
stąd nieco zmieniona formuła triennale – każdy z zaproszonych uznanych grafików jest proszony 
o wskazanie wyjątkowo utalentowanego, jego zdaniem, artysty młodego pokolenia, z którym zapre-
zentuje w stworzonym w ten sposób duecie wybrane przez siebie prace. W efekcie pokazane zostaną 
najbardziej aktualne przemiany w obrębie dyscypliny i jej dalsze perspektywy.

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

Wydarzenia:

Architektura w Wozowni: Grzegorz Piątek „Modernizowanie modernizmu”
12.10. (poniedziałek), godz. 17.00
„Jeszcze niedawno architektura powojennego modernizmu wydawała się zbyt nowa oraz zbyt mocno 
związana z PRL, by zasługiwać na ochronę. Jednak spotyka się ona z coraz większym zainteresowaniem  
historyków architektury i obrońców zabytków, rzadziej – służb konserwatorskich. W swojej pre-
zentacji będę przekonywał, dlaczego warto zachować dziedzictwo powojennego modernizmu,  



nych, niekiedy szlachetnych technikach graficznych, nie brakuje również malarstwa, rysunku, 
prac wykonanych pastelami olejnymi, kolaży, oraz form przestrzennych, ceramiki. Wystawę 
można oglądać w obu budynkach galerii.

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

Filia przy ul. Kościuszki 41/47, tel. 56 645-15-88

Wystawa podsumowująca IX Ogólnopolskie Plenerowe Spotkania 
Fotografików – Tatry 2015, do 8.10.
Wystawa zorganizowana z okazji 60-lecia Tatrzańskiego Parku Narodowego i 20-lecia Fotoklu-
bu RP. Złożyło się na nią 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

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

Fotogaleria:
Piękno Gór Izerskich w obiektywie Andrzeja Woźniaka
8.10. (czwartek), godz. 18.00, do 31.10.
Autor prezentuje piękno krajobrazów Gór Izerskich. Na wystawie zobaczymy interesujące pejza-
że górskie i obrazy z rodzinnego Mirska koło Zielonej Góry. Andrzej Woźniak (ur. 1950) fotogra-
fią zajmuje się od 1970 r. W okresie 2005-2009 zorganizował regionalny konkurs fotograficzny 
„Skarby Izerów”. Jego pasją jest fotografia przyrodnicza. Członek grupy fotograficznej Fotoazyl. 
Jest członkiem Związku Polskich Fotografów Przyrody i wiceprezesem jego śląskiego oddzia-
łu. W 2014 zdobył wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Przyroda w obiektywie” podczas  
Poznańskich Dni Fotografii. Od 2014 członek rzeczywisty Fotoklubu RP.

Galeria Muz:
Stanisław Stasiulewicz - Obrazy Bydgoskie – prace różne, 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.

Z cyklu Pięć pracowni Zakładu Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych UMK – 
Pracownia Litografii, 23.10. (piątek), godz. 18.00, do 22.11.
Zobaczymy grafiki studentów i wykładowców pracowni, które przedstawią jak zróżnicowana, 
szczera i osobista może być ta alchemiczna i ciężka (dosłownie, bo największy kamień w pra-
cowni waży 180 kg) technika. W wystawie biorą udział: prof. Piotr Gojowy, dr Tomasz Barczyk, 
Agata Ciesielska, Marta Bindek, Dawid Majgat, Bogna Morawska, Joanna Jaszkowska, Patrycja 
Olejnik, Melania Majkowska, Ewelina Bratko, Karalina Shvaikouskaya.

Na wystawy wstęp wolny

GALERIA 011 I DWORZEC ZACHODNI
Od Nowa, ul. Gagarina 37a, tel. 56 611-22-66
www.odnowa.umk.pl

Galeria 011
Grafika Oksany Budnej, 5.10. (poniedziałek), godz. 18.00, do 16.10.
Oksana Budna – studentka IV roku Grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Obecnie kształcąca 
się w pracowni wklęsłodruku. Grafiki prezentowane na wystawie zostały wykonane w technice 
wklęsłodruku. Autorka w swoich pracach przedstawia głównie postać ludzką odnosząc się m.in. 
do relacji międzyludzkich. Środki wyrazu używane przez nią to grubo trawiona linia i płaska pla-
ma czerni z akcentami kolorystycznymi. Prace autorki prezentowane były na wystawach zbioro-
wych i indywidualnych.

jakie kryteria przyjąć, by wybrać to, co naprawdę zasługuje na ochronę, jak radzić sobie z koniecz-
nością przystosowania starych budynków do nowych czasów.” (Grzegorz Piątek). Grzegorz Piątek  
(ur. 1980) – krytyk architektury i kurator, współtwórca Fundacji Centrum Architektury, badacz archi-
tektury XX i XXI wieku. Wstęp wolny

„Projekt Dla …”: Paweł Grobelny Instalacje projektowe w przestrzeni 
publicznej 29.10. (czwartek), godz. 18.00
Wykład poświęcony przede wszystkim instalacjom projektowym w przestrzeni publicznej, które są 
realizacjami zbliżonymi do instalacji artystycznych, ale zakładają w sobie także działanie czysto 
użytkowe. Zaprezentowane zostaną m.in. projekty dla francuskiego miasta Mont de Marsan i Pary-
ża, ogrodu Albertine w Brukseli, ogrodu Zhongshan w Szanghaju, projekty dla przestrzeni publicznej 
Poznania i Warszawy, a także kino plenerowe, zrealizowane dla belgijskiego Centrum Sztuki Współ-
czesnej CCStromebeek. Paweł Grobelny (ur. 1979) projektant i kurator wystaw, wykładowca ASP 
w Warszawie i School of Form w Poznaniu. Studiował na ASP w Poznaniu, Lyonie i Paryżu. W 2009 r. 
wybrany w Brukseli do prestiżowego grona „100 Young Creative Talents”. Wstęp wolny

Afryka: Sztuka Społecznie Zaangażowana do grudnia
Cykl spotkań i warsztatów mających na celu zapoznanie z współczesnymi zjawiskami w sztuce afry-
kańskiej, dotyczącymi problemów kolonializmu, dyskryminacji rasowej, konsumpcjonizmu i równo-
ści płciowej. Poprzez twórcze działania, warsztaty i prelekcje podjęta zostanie próba przełamania 
stereotypów. Autorski projekt Małgorzaty Baka-Theis, historyczki sztuki i muzeolożki z UMK, skie-
rowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej, studentów, osób dorosłych, nauczycieli i seniorów. 
Realizowany będzie w kilku blokach tematycznych do grudnia.
W Wozowni odbywać się będą warsztaty dla młodzieży ponadgimnazjalnej. Na warsztaty obowiązują 
zapisy. Szczegóły: strona www.sztukaafryki.umk.pl, zapisy sztukaafryki@gmail.com, tel. 695-297-142.
20.10. (wtorek) Sztuka w świecie podziałów I – feminizm i artystki afrykańskie z udziałem Magdy 
Kołby. Spotkanie poświęcone problemowi feminizmu w Afryce Subsaharyjskiej i temu w jaki sposób 
artystki dają wyraz problemowi statusu kobiet w afrykańskim społeczeństwie w sztuce współczesnej.

GALERIA ZPAP, ul. Ducha Świętego 8

Wystawa Dzieła Annale ZPAP Toruń 2014/15, do 16.10.
Doroczna wystawa przeglądowa twórczości członków ZPAP. 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 foto-
grafii można będzie zobaczyć prace z projektowania graficznego, multimediów, obiekty i instalacje. 
Mogą pojawić się makiety, projekty i koncepcje, intermedia i performance. W dziale konserwacji i re-
stauracji głównie dokumentacyjnie przedstawione zostaną prace z konserwacji malarstwa, rzeźby, 
papieru i skóry, kamienia oraz konserwacji dzieł sztuki nowoczesnej.

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

Boris Stoilov – Ilustracje, do 10.10.
Po raz pierwszy w Toruniu swoje prace prezentuje ceniony i znany nie tylko w Bułgarii artysta. Two-
rzone przez niego ilustracje, ogromna wyobraźnia i doskonały warsztat wzbogacały teksty takich 
autorów jak Dickens, Andersen, Collodi, Stevenson czy Defoe. W swoim dorobku ma ponad 2000 
okładek oraz wiele całkowicie przez niego ilustrowanych książek, głównie dla dzieci i młodzieży. 

Wystawa prac irańskich ilustratorek: Zahra Asgari, Narges Asadzadeh, 
Nasibeh Dolatkhah, Tayyebeh Anjedani, do 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 poemat opo-
wiada o wyborze króla ptaków całego świata. Wystawioną kolekcję ilustracji cechuje różnorodność 
rozwiązań plastycznych i tak zobaczyć można będzie prace zarówno dekoracyjne, ekspresyjne, bo-
gate kolorystycznie jak i proste w formie przedstawienia idące w stronę grafiki. 

XVIII Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży 
„Zawsze zielono, zawsze niebiesko”
17.10.-5.12. Rynek Nowomiejski 17, do 1.12. filia przy ul. Kościuszki 41/ 47
Każda z edycji tego międzynarodowego wydarzenia jest nie tylko popularyzacją szeroko rozumianej 
ekologii wśród dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim projekt ma na celu pokazanie tendencji 
panujących w plastyce dziecięcej na świecie. Tegorocznej edycji po raz pierwszy towarzyszyły inter-
medialne, plenerowe zajęcia plastyczne. Tematem 18. przeglądu stała się podróż, rozumiana w sen-
sie dosłownym i metafizycznym. Na przegląd nadesłano 20915 prac z 54 krajów. Międzynarodowe 
jury zakwalifikowało 1267 prac do wystawy pokonkursowej. Wśród zestawu wystawowego znalazły 
się realizacje z tak egzotycznych miejsc jak, np.: Brunei, Maroko, Sri Lanka, Republika Południo-
wej Afryki, Korea Południowa, Filipiny. Przyznano 50 nagród i tyle samo wyróżnień indywidualnych  
w 5 kategoriach wiekowych. Wśród zestawu wystawowego znalazły się prace wykonane w tradycyj-

Daria Murawska - Paranoje, 28.10. (środa), godz. 19.00, do 20.11.
Daria Murawska - urodzona w 1992 r. w Brodnicy, studentka IV roku grafiki na UMK w pracowni 
wklęsłodruku. Zafascynowana technikami metalowymi, które poprzez szeroki wachlarz możli-
wości pozwalają na uzyskanie interesujących i często zaskakujących efektów. W swoich pracach 
najczęściej skupia się na człowieku i jego relacji z otoczeniem, ponieważ to właśnie sytuacje nie 
do końca jasne, odbywające się w przestrzeni niewypowiedzianych słów i nieporozumień bywają 
najbardziej intrygujące.

Galeria Dworzec Zachodni
Fotografie artystyczne Marcina Szpaka
2.10. (piątek), godz. 18.00, do 15.10.
Wystawa w ramach projektu „Jak to się stało, że zapomniałam o swoich piersiach”. Wystawa 
nawiązuje do problemu raka piersi w metaforyczny sposób, działając na wyobraźnię i emocje 
widza. Podczas wernisażu zaprosimy mieszkańców do zapoznania się z historią bohaterek zdjęć, 
a także mężczyzn, w życiu których rak piersi odegrał znaczącą rolę.

Wystawa towarzysząca festiwalowi Tofifest, 18.10.–30.10.

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

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

Galeria Rusz to grupa artystyczna (w składzie Joanna Górska i Rafał Góralski), która od 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”, do 7.10
Jedyny na świecie festiwal sztuki bilbordowej, który od 8 lat prezentuje i promuje tę kategorię 
sztuki publicznej. W przestrzeni miasta prezentowane są prace artystów z całego świata, poru-
szające ważne, aktualne tematy. W tym roku na bilbordach, citylightach i ekranach LED zapre-
zentowane 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 
międzynarodowy konkurs na najlepszą pracę bilbordową. Jury wyróżniło 10 prac, które zostaną 
pokazane na bilbordach w ramach festiwalu. Miejsce: plac Rapackiego i inne punkty miasta

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

99,965, do 25.10.
Artyści: Piotr Kmita, Paweł Olszczyński, Aleka Polis i Wiktor Paweł Zmysłowski, Justyna Scheu-
ring, Mikołaj Tkacz
Szkic poświęcony czerni. Zaprezentowane na wystawie prace próbują naświetlić mechanizmy, 
jakie sankcjonują kulturowe symbole. Zderzają prywatne gesty z kontekstem społecznym, ob-
nażając pola mitologizacji rzeczy, idei czy postaw. W języku potocznym czerń to najciemniejsza 
z barw, choć można też uznać, że nie jest to kolor. Pozostaje iluzją – czymś, czego nie jesteśmy 
w stanie spostrzec ze względu na niedobór światła. Wychodząc z założenia, że czerń to nie kolor, 
kierujemy się ku potencjalności tego pojęcia. Czerń pozwala spojrzeć na siebie jak na obszar, 
gdzie dochodzi do spajania wszelkich skrajnych idei, wyobrażeniowych antagonizmów, błędów 
ewolucji, przewartościowania rzeczywistości, wymknięć z granic naszego języka i świata, czy 
w końcu obszar, gdzie dominuje zdeterminowany radykalizm ukształtowany z przeżyć i emocji.
Organizator: Fundacja YouHaveIt. Wystawa czynna w każdy poniedziałek w godz. 13.00-19.00, 
lub po telefonicznym umówieniu 

GALERIA PRO ARTE

Wystawa fotograficzna, 8.10. (czw.), godz. 18.00, do grudnia
Wystawa ukazująca piękno a zarazem grozę najwyższych gór świata. Na 50 fotogramach pokaza-
ne zostaną doskonałe ujęcia z wypraw na Baturę (1986), Makalu (1988), Kangchenjunga (1990) 
i góry Alaski (1992). Autor zdjęć, Ryszard Długołęcki, lekarz-himalaista. Zdjęcia wykonane apa-
ratem analogowym.
Miejsce: foyer Hotelu Filmar, ul. Grudziądzka 37/45

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

„Barwy kosmosu”  (dla dzieci)
Na co dzień jesteśmy otoczeni barwami. Gdy jednak zapada zmrok, świat zdaje się tracić 
kolory. Niebo staje się czarno-białe. Nic bardziej mylnego! Kosmos jest bardziej kolorowy 
od Ziemi. Księżyc objawia się nam jako srebrny glob, Mars jest czerwoną planetą, gwiazdy 
wcale nie są białe, a dalekie mgławice to prawdziwe bogactwo barw. W przeciwieństwie 
do naszej planety, najmniej w kosmosie spotkamy zieleni. Dla widzów w wieku 8-10 lat.

„W poszukiwaniu życia”  
Popularno-naukowy seans dotyczący poszukiwania warunków do rozwoju życia na in-
nych obiektach w Kosmosie. Wiążemy to z faktem istnienia wody i tym tropem wyruszamy 
najpierw na Marsa, a potem ku wybranym księżycom Jowisza i Saturna. Przyglądamy się 
narodzinom Ziemi i kształtowaniu jej powierzchni. Opowiadamy, jak rodziło się życie na 
naszej planecie i jak zmieniał się jej krajobraz w dawnych erach, gdy kilka razy mieliśmy 
do czynienia z katastrofami i masowym wymieraniem gatunków. Na zakończenie udajemy 
się daleko, do nowo odkrytych planet poza Układem Słonecznym, zastanawiając się czy na 
nich również odnaleźć można warunki do rozwoju życia.
Seans przeznaczony dla młodzieży z gimnazjum, szkół średnich oraz dla osób dorosłych.

Pozostałe seanse w ofercie: dla dzieci „Cudowna podróż”, familijne „Mój kumpel Niko”, 
a także „Makrokosmos”, „Osiem planet ?”, „Znaki na niebie”, „Wirująca Ziemia” 

Godziny prezentacji seansów: od wtorku do piątku: 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00 
i 15.15; w soboty: 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.45, 18.00;  w niedziele: 11.30, 
12.45, 14.00, 15.15, 16.30

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 dla wszystkich widzów bilet ulgowy

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

Godziny wejść: od wtorku do piątku 9.30, 10.45, 12.00, 13.15, 14.30; w soboty 11.45, 
12.45, 13.45, 14.45, 16.00, 17.15;  w niedziele wejścia o godz. 12.00, 13;15, 14.30, 15.45

Bilety: grupowy szkolny 6 zł, ulgowy 7 zł;  normalny 9 zł
w weekendy dla wszystkich bilet ulgowy

wystawa interaktywna GEODIUM
Wystawa poświęcona Ziemi jako planecie. Jej centralnym elementem jest obracający się 
i odpowiednio oświetlony model kuli ziemskiej o średnicy 2,15 m. Dzięki grze świateł w 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: od wtorku do piątku 10.00, 11.15, 12.30, 13.45, 15.00; w soboty 12.30, 
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.45;  w niedziele wejścia o godz. 12.30, 13.45, 15.00, 16.15

Bilety: grupowy szkolny 6 zł, ulgowy 7 zł;  normalny 9 zł
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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.
•  Moja Przygoda w Muzeum. XXXVII Międzynarodowy Konkurs 

Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży, do 11.11.
•  Nauka – Sztuka – Edukacja. 140 lat działalności Towarzystwa 

Naukowego w Toruniu, 16.10. (piątek), godz. 17.00, do 14.02.2016 r.
W 2015 r. mija okrągła rocznica powstania jednej z najważniejszych instytucji badawczych 
w dziejach Torunia - Towarzystwa Naukowego. Założone w 1875 r., przede wszystkim w celu 
obrony nauki i kultury polskiej przed germanizacją, miało także za zadanie prowadzenie i popie-
ranie badań dotyczących Pomorza Gdańskiego i ziem historycznie z nim związanych. Wystawa 
obejmuje dwa tematy. Jeden przypomina dzieje Towarzystwa, jego cele, działalność i zasłużo-
nych członków. Drugi pokazuje niewielki fragment zbiorów, odtworzony na podstawie jedynego 
zachowanego zdjęcia z początku lat 20. XX w. Widoczne są zabytki archeologiczne i przyrodni-
cze, umieszczone w szafach, na ścianach malarstwo, grafika, a na postumentach rzeźby. Więk-
szość obiektów przetrwała okres wojny i nadal znajduje się w zbiorach Muzeum Okręgowego.

•  Ryte, kłute, odciskane…, 23.10. (pt), godz. 17.00, do 22.05.2016 r.

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

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

Kamienica pod Gwiazdą, Rynek Staromiejski 35
Świat Orientu

Wystawa czasowa:

Po jednym wierszu od stu poetów. Kaligrafia japońska 
16.10. (piątek), godz. 18.00, do 1.11.
Kaligrafia (shodō) zaliczana jest w Japonii do sztuk pięknych na równi z malarstwem. Często 
dzieła kaligraficzne stanowią dekorację tradycyjnych pomieszczeń w domach mieszkalnych oraz 
pawilonach herbacianych. Wystawa nie ukazuje słowa jako narzędzia przekazującego fakty hi-
storyczne. Jest raczej okazją do estetycznego przeżycia w obcowaniu z japońską kulturą, którą 
reprezentują dzieła sztuki, pełne bogactwa i ekspresji zawartych w nich słów i wyrażeń. Artyści 
japońscy wybrali wiersze z Ogura hyakunin isshu, czyli Zbioru z Ogura – po jednym wierszu od 
stu poetów, który to zbiór zna chyba każdy Japończyk. Obok wierszy ze Zbioru z Ogura, na wysta-
wie zostaną zaprezentowane prace z autorskimi wierszami kaligrafów, a także innych współcze-
snych autorów, m.in. Cesarzowej Michiko.

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

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

Wystawa czasowa: Pocztówki kopernikańskie, do 8.02.2016 r.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-16.00
Bilety:  Dom Mikołaja Kopernika, na sale ekspozycyjne: 11 zł, ulgowy 8 zł
na makietę Torunia: 13 zł, ulgowy 8 zł

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

Muzeum 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. Na chętnych czeka również degustacja pierników jadalnych. Warsztaty odby-
wają 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. 10.00-16.00

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

Pasja podróżowania 

Wystawa czasowa:

Portret ze świata. Fotografie Edwarda G. Funke, do 01.11.

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

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

Imprezy:
Warsztaty kaligraficzne, 16.10. (piątek), godz. 16.00 
Warsztaty w wykonaniu artystów z Japonii towarzyszące wystawie „Po jednym wierszu od stu po-
etów”. Spotkanie rozpocznie krótkie wprowadzenie do japońskiej kaligrafii. Uczestnicy wybiorą 
spośród przygotowanych przez mistrzów wzorów słowa – znaki, których kaligrafowanie najpierw 
będą ćwiczyć, a następnie pod okiem japońskich mistrzów wykonają samodzielnie kaligrafię. 
Wstęp bezpłatny. Zapisy: dkp@muzeum.torun.pl. Miejsce: Kamienica pod Gwiazdą 

w rozumieniu i postrzeganiu różnorodności odgrywają obrazy? Zmieniające się uwarunkowania 
społeczne, polityczne i gospodarcze sprawiają, że pytania te stale domagają się nowych odpo-
wiedzi. W dyskusji wezmą udział specjaliści m.in. z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Sala widowiskowa. Wstęp wolny.
Etnowyprawka Malucha: Ziemniak!
22.10. (czwartek), godz. 10.00 (dla dzieci od 6 do 20 m-cy); 
23.10. (piątek), godz. 10.00 (dla dzieci od 21 m-cy do 3 lat).
Zajęcia z cyklu Etnowyprawka Malucha adresowanego do małych dzieci i ich opiekunów. Je-
sień w kulturze ludowej była czasem wykopków, tym razem ruszymy więc tropem ziemniaczka.  
Poznamy jego barwy i kształty. Będziemy go turlać, kręcić i podrzucać do góry. Sprawdzimy jak 
wyglądają starte kartofle i co to takiego krochmal. Dowiemy się co to są ziemniaki w mundur-
kach i spróbujemy je zgnieść. Jak zwykle nie zabraknie elementów wokalnych. Prowadzenie:  
dr Olga Kwiatkowska. Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach, warto zabrać odzież dla 
dziecka i dorosłego na przebranie. Pawilon wystawowy. Opłata: 20 zł/1,5 godz. (dziecko  
+ 1 opiekun), obowiązują wcześniejsze zapisy (czekamy od 12 do 20 października, 
e-mail: edukacja@etnomuzeum.pl, tel. 56 622-89-43).
Gdy dusza z ciała ucieka, 28.10. (środa), godz. 18.00
24. spotkanie z cyklu Żywot pieśni, pieśni żywota. Tym razem, w bliskości dni, w których wspo-
minamy zmarłych, zanurzymy się w świecie ludowych pieśni o duszy i ciele. Ich niezwykle aktu-
alne treści ubrane są niekiedy w formę modlitwy, czasem wymownego memento dla żyjących. 
Dawniej przypominały o regułach moralnego postępowania, krytykowały odstępstwa od zasad, 
a także pomagały oswoić strach przed nieuniknionym. Dziś także z powodzeniem służyć mogą 
współczesnym. Ku przestrodze, zadumie i pokrzepieniu. W rozważania o doczesności i śmierci 
człowieka wprowadzą nas archiwalne nagrania oraz wspólny śpiew. Teksty zapewnia organiza-
tor. Sala widowiskowa. Wstęp wolny.

EDUKACJA
Dla przedszkoli:
• Tradycja w małym paluszku 
Warsztaty dla przedszkolaków pow. 4 lat. W programie elementy kultury ludowej w zabawach 
i działaniach plastycznych lub muzycznych. Materiały zapewnia organizator. Bilety: 9 zł/os. Jed-
norazowo grupa może liczyć do 25 os. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za przestrze-
ganie regulaminu zwiedzania wystaw i Parku Etnograficznego przez podopiecznych. Informacje 
i zapisy (z dwutygodniowym wyprzedzeniem): Dział Edukacji, tel. 56 622 89 43. 
Dla szkół podstawowych:
• Nastaw ostrość na tradycję - Zajęcia dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w scenerii wy-
stawy Fotografie od szewca. Roberta Pokory świat na szklanych negatywach poświęcone poszu-
kiwaniu treści związanych z dawnym życiem wsi kryjących się za wizerunkami osób z chłopskich 
fotografii. Dodatkowo prezentacja sylwetki Władysława Jagiełły – lwowiaka, przedwojennego ba-
dacza kultury ludowej Borów Tucholskich, żołnierza Armii gen. Andersa i bohatera spod Monte 
Casino. Polecamy jako lekcje historii z elementami regionalizmu. Promocyjna cena  biletu - 3 zł.
• W dawnej szkole wiejskiej - Zajęcia na wystawie stałej Tajemnice codzienności; poznanie sytu-
acji ucznia i nauczyciela w dawnej szkółce wiejskiej w okresie zaborów i po odzyskaniu niepodle-
głości, praktyczne działania, m.in. pisanie piórem ze stalówką i atramentem.
• A to płótno z ziemi wyrosło (od 13 października) - Opowieść o uprawie lnu z użyciem tradycyj-
nych narzędzi do jego obróbki oraz prezentacja wyrobów z lnianego płótna ze skrzyni prababci. 
Projekcja filmu, pokaz i działania praktyczne. 
• W to mi graj! - Zajęcia umuzykalniające z elementami śpiewu, tańca i gry na prostych instru-
mentach z wykorzystaniem folkloru wiejskiego. Formy działań i repertuar dostosowywane są do 
potrzeb uczniów na każdym poziomie edukacji. 
• Upiecz się nam chlebie (do 13 października) - Poznanie podstawowych zbóż, tradycyjnych spo-
sobów pozyskiwania i obróbki ziarna, zwyczajów ludowych towarzyszących tradycyjnemu wypie-
kowi chleba oraz bajki, przysłowia i zagadki. Degustacja wiejskiego chleba. 
• Folder - historia, plik – codzienność - Zajęcia na wystawie stałej Tajemnice codzienności...  
dla szkół ponadgimnazjalnych. Odkrywanie realiów życia codziennego dawnych mieszkańców 
regionów etnograficznych z obszaru woj. kujawsko-pomorskiego, problemów społecznych wyni-
kających z uwarunkowań historycznych, zbieranie przez uczniów słów kluczy do poszczególnych 
części wystawy, możliwość stworzenia fotoreportażu lub filmu, odgrywanie scen z życia przodków.
• Poznajemy Muzeum Etnograficzne. Poznanie struktury i zadań muzeum, pracy etnografa daw-
niej i dziś, narzędzi badawczych, podstawowych pojęć dotyczących kultury ludowej, kolekcji 
i ekspozycji. Czy ty też możesz być badaczem kultury w swoim środowisku?

Bilet na wszystkie zajęcia edukacyjne 5 zł/os. Jednorazowo grupa może liczyć do 25 os. 
Informacje i zapisy: Dział Edukacji, tel. 56 622-89-43.

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

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

Wystawy czasowe:

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

Fotografie od szewca. Roberta Pokory świat na szklanych negatywach
Wystawa poświęcona działalności fotograficznej Roberta Pokory – z wykształcenia i zawodu szew-
ca, z zamiłowania fotografa.  

Życie z rzeką. Wodniacy znad Wisły i Drwęcy – Park w Kaszczorku
Celem ekspozycji fotograficznej jest ukazanie znaczenia rzek dla mieszkańców terenów nadbrzeż-
nych. Uwagę koncentrujemy na Wiśle i Drwęcy, której ujście znajduje się w Kaszczorku i Złotorii. 
Wystawa prezentuje aspekty współistnienia człowieka i rzeki, niektóre tzw. wodne zawody oraz 
sceny z życia codziennego mieszkańców Złotorii. Ekspozycja dostępna dla zgłoszonych grup (min. 
10 osób), wtorek-niedziela, godz. 9.00-16.00. Zapisy: 56 622-80-91 w. 27.

godziny otwarcia: wtorek-piątek: godz. 9.00-16.00, sobota-niedziela: godz. 10.00-16.00

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

IMPREZY:
Jarmark żywności ekologicznej, 3.10. (sobota), godz. 10.00-14.00 
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie EKOŁAN. Wstęp wolny. 
Finisaż wystawy Mecenas i artyści, 3.10. (sobota), godz. 16.00 
Kuratorskie oprowadzanie przez autorkę Bożenę Olszewską oraz spotkanie z Maryą Nawrocką-
-Teodorczyk, córką Bolesława i Liny Nawrockich. To także okazja do podsumowania programu 
edukacyjnego towarzyszącego wystawie. Wstęp wolny.
Rozszyfruj PTL, 17.10. (sobota), godz. 17.00
Z okazji 120-lecia działalności Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego spotkanie z cyklu Kultura 
okolic – okolice kultury poświęcone genezie, historii i współczesnej działalności jednego z najstar-
szych polskich towarzystw naukowych zajmujących się badaniem szeroko pojętej kultury. O lwow-
skich początkach i toruńskiej kontynuacji rozwijania wiedzy z zakresu etnografii, etnologii i antro-
pologii kulturowej opowiadać będą członkowie Toruńskiego Oddziału PTL, etnolodzy: dr Hubert 
Czachowski, dr Olga Kwiatkowska, dr Artur Trapszyc oraz dr hab. Piotr Grochowski. Wstęp wolny.
Październik,  bo paździerze...  20.10. (wtorek), godz. 12.00
Z okazji Europejskiego Dnia Seniora zapraszamy do Muzeum na 46. spotkaniu z cyklu Muzeum-pa-
naceum dla osób z grupy wiekowej 55+.  W programie: wszystko o lnie, jego uprawie i tradycyjnej 
obróbce, o przędzeniu i tkaniu oraz o lnianych wyrobach. Podczas spotkania uczestnicy będą mo-
gli samodzielnie popracować używając tradycyjnych narzędzi do obróbki lnu i spróbować uprząść 
nici na kołowrotku. Pracy będą towarzyszyć opowieści o ludowych zwyczajach, przysłowia, wątki 
literackie, wspólny śpiew oraz degustacja lnianego oleju. Bilety: 3 zł.
Obrazy różnorodności kulturowej i dziedzictwa, 22.10. (czwartek), godz. 17.00
Pokaz filmów:
• Żyd na szczęście, real. Paulina Fiejdasz, Adam Uryniak: Film z cyklu „Szalom Polsko”. Amerykań-
ska etnolożka Erica Lehrer przyjeżdża do Polski, aby zbadać fenomen popularności drewnianych 
figurek przedstawiających Żydów.
• Tobacco, Truths and Rummikub, real. Steef Meyknecht: Akcja filmu rozgrywa się w Holandii 
w Schiedam. Antropolog Steef Meyknecht przez ponad rok obserwuje i filmuje cztery środowiska. 
Jego bohaterowie to mieszkańcy wielokulturowej dzielnicy Nieuwland. Choć żyją w tej samej okoli-
cy to praktycznie zamieszkują odrębne światy. Czy może dojść do spotkania i rozmowy?
Po pokazie odbędzie się dyskusja: Różnica i różnorodność dziś: o tym, co robią obrazy. Jak zmienia 
się rozumienie różnicy i różnorodności? Jak zmieniają się polityki wobec różnorodności? Jaką rolę 



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

MUZEUM UNIWERSYTECKIE
Collegium Maximum, plac Rapackiego 1

Świat wg „Baro”, cały październik
Piotr Baro – artysta grafik, filozof. Wyemigrował do Danii, gdzie przez czterdzieści lat 
był stałym prasowym rysownikiem-komentatorem kilku kopenhaskich dzienników. 
Podejmował zagadnienia etyczne, prawne i społeczno-polityczne, związane z ochroną 
środowiska, czy integracją przedstawicieli różnych kultur. Jego prace graficzne w Danii 
zyskały miano „filozofujących”. Jego unikalne, pełne symboliki, kompleksowe i sur-
realistyczne rysunki często skłaniają do pogłębienia tematów, które najczęściej mają 
ponadczasowy charakter.
Wystawa czynna: wtorki i środy w godz. 10.00-15.00, czwartki i piątki w godz. 10.00-18.00.

Wystawa plenerowa: Mocne karty UMK. Wiedza, która odkrywa 
przyszłość, cały październik
Ekspozycja złożona z osiemnastu plansz w formie nawiązującej do kart do gry, prezen-
tujących różnorodność wydziałów i oferty UMK. Na każdej karcie umieszczono kody QR 
odsyłające do oferty dydaktycznej poszczególnych wydziałów.
Miejsce: przy Collegium Maximum UMK, plac Rapackiego 1

MUZEUM DIECEZJALNE, ul. Żeglarska 7 
Wystawa czasowa:

Laboratorium papieru
Współcześnie wykorzystujmy wiele odmian papieru, każda z nich, w zależności od 
przeznaczenia, musi posiadać odpowiednie właściwości. Niektóre cechy (kolor, stopień 
miękkości, gładkość, sztywność) jesteśmy w stanie określić przy wykorzystaniu dotyku 
lub spojrzenia. Jednak dla przemysłowych odbiorców oraz dla wytwórców papieru, me-
tody organoleptyczne okazują się być zbyt mało dokładne. „Laboratorium papieru” to 
wystawa prezentująca zabytkowe urządzenia do badania właściwości papieru oraz pa-
pierniczych aparatów metrologicznych. Wiekowe urządzenia można uruchomić (dźwi-
gnią lub korbą) w celu sprawdzenia właściwości arkuszy wytwarzanych w XXI wieku.

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

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

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

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

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

T

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

Duża scena

„Kansas”, reż. Marcin Wierzchowski
1-2.10. (czwartek-piątek), godz. 19.00
Bilety: 25 zł, ulgowy 18 zł, szkolny 16 zł

Występ gościnny: Hanna Śleszyńska „Kobieta pierwotna”, 
reż. Arkadiusz Jakubik, 4.10. (niedziela), godz. 17.00
Sto twarzy Hani Śleszyńskiej – tak w skrócie można opisać sztukę. Poza tym to pełna humoru i uszczy-
pliwych komentarzy historia kobiety, która szuka w życiu tego jedynego. Bilety: 50-80 zł

„Rosencrantz i Guildenstern nie żyją”, reż. Cezary Iber
9-11.10. (piątek-niedziela), godz. 18.00
Bilety: 25 zł, ulgowy 18 zł, szkolny 16 zł

„Kwartet”, reż. Edward Wojtaszek
15-16.10. (czwartek-piątek), godz. 19.00
18.10. (niedziela), godz. 18.00 
Bilety: 25 zł, ulgowy 18 zł, szkolny 16 zł

„Pippi Pończoszanka”, reż. Adam Biernacki
22-23.10. (czwartek-piątek), godz. 9.30 i 12.00
Bilety: 25 zł, ulgowy 18 zł, szkolny 16 zł

Foyer II piętra

„Pięć róż dla Jennifer”, reż. Maria Spiss
17.10. (sobota), godz. 18.00
24-25.10. (sobota-niedziela), godz. 18.00
Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

Scena na Zapleczu

„Cyber Cyrano”, reż. Ula Kijak
2.10. (piątek), godz. 11.00 i 13.00
3-4.10.(sobota-niedziela), godz. 19.00
Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

„Bramy raju”, reż. Krzysztof Rekowski
17.10. (sobota), godz. 19.00 - premiera
18.10. (niedziela), godz. 19.00
23.10. (piątek), godz. 19.00 studencki piątek
24-25.10. (sobota-niedziela), godz. 19.00
Każda miłość jest trudna. Zwłaszcza ta pierwsza, niepojęta, niespodziewana. Niejednokrotnie wiąże 
się z samotnością, brakiem akceptacji i zrozumienia własnego wyboru. Uczucie nieodwzajemnione 
i skryte staje się balastem i cierpieniem. Wtedy też człowiek jest w stanie zrobić wszystko. Bohate-
rowie „Bram raju” Jerzego Andrzejewskiego, aby być blisko drugiej osoby, porzucają swoje rodziny 
i ruszają z misją wyzwolenia Ziemi Świętej z rąk muzułmańskich. Słynna krucjata dzieci z 1212 roku, 
wędrówka tysiąca dziewczyn i chłopców, dla niektórych w rzeczywistości okazuje się rozliczeniem 
z własnymi uczuciami. Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

„Dziwka z Ohio”, reż. Bartosz Zaczykiewicz
28-29.10. (środa-czwartek), godz. 19.00 
Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

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

22. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek „Spotkania”
2.10. (piątek)
•  godz. 9.00 XII Przegląd Teatrów Osób Niepełnosprawnych Innym Okiem
3.10 (sobota)
•  godz. 11.00-11.30 Parada teatralna (Teatr - Rynek Staromiejski - Teatr)
•  godz. 11.30-12.00 Uroczyste otwarcie XXII MFTL Spotkania (duża scena)
•  godz. 12.00 (duża scena) „Szczurołap” - Śląski Teatr Lalki i Aktora, Katowice
•  godz. 14.00 (mała scena) „ Koło Fortuny” - Lviv Theater „And people, and puppets”, Lwów (UKRAINA)
•  godz. 20.00 (duża scena) „Ślub” - Teatr „Baj Pomorski”, Toruń

TEATRY
4.10. (niedziela)
•  godz. 11.00 (duża scena) „Dzieci z Bullerbyn” – Teatr „Baj Pomorski”, Toruń
•  godz. 14.00 (sala konferencyjna) „Przetrwam. Opowieść Pani Durabo” - Teatr „Baj Pomorski”
•  godz. 16.00-19.00 (mała scena) Akcja Animacja
5.10. (poniedziałek)
•  godz. 11.00 (duża scena) „Rydygier - mój przyjaciel wampir” - Zdrojowy Teatr Animacji, Jelenia 

Góra
•  godz. 17.00 (duża scena) „Motyle” - Compagnia TPO, Prato (WŁOCHY)
•  godz. 19.00 (mała scena) Bartek Kulik & Orkiestra Późnego Lata, Disparates
6.10. (wtorek)
•  godz. 9.00 (duża scena) „Motyle” Compagnia TPO, Prato (Włochy)
•  godz. 13.00 (mała scena) „Calineczka” studenci PWST w Krakowie (filia we Wrocławiu)
•  godz. 20.00 (duża scena) „Jaśniepanienka” - Białostocki Teatr Lalek, Białystok 
7.10. (środa)
•  godz. 11.00 (duża scena) „Gdzie jest Lailonia?” - Teatr Pinokio, Łódź 
•  godz. 13.00 (mała scena) „Any-Body” - studenci Akademii Teatralnej w Białymstoku
•  godz. 16.00 (Rynek Nowomiejski) Piosenki do grania na nosie - koncert zespołu Teatru Pinokio 

z Łodzi
8.10. (czwartek)
•  godz. 10.00 (mała scena) „Legendy toruńskie” – Teatr Baj Pomorski
•  godz. 12.00 (duża scena) „Alicja” - De Stilte, Breda (Holandia) 
•  godz. 19.00-22.30 (Błonie Nadwiślańskie) „Mistrz i Małgorzata” - Teatro Tatro, Nitra (Słowacja) 
9.10. (piątek)
•  godz. 11.00 (duża scena) „Czarodziejski Flet” - Wrocławski Teatr Lalek, Wrocław 
•  godz. 13.00 (kawiarnia) Czytanie dramatu „NINA I PAUL” Thilo Refferta w ramach promowania 

współczesnej dramaturgii dla młodszej młodzieży - Centrum Sztuki Dziecka z Poznania 
•  godz. 18.00 (duża scena) „Białe małżeństwo” - Teatr Maska, Rzeszów 
10.10. (sobota)
•  godz. 11.00 (duża scena) „Gobo. Digital Glossary” - AKHE Theatre, Sankt Petersburg (ROSJA) 
•  godz. 13.00 (mała scena) „A niech to Gęś kopnie!” - Teatr Animacji, Poznań

„Legendy toruńskie” 13-14.10. (wtorek-środa), godz. 9.30 i 12.00

„Kopciuszek” 15-16.10. (czwartek-piątek), godz. 9.30 i 12.00

n.podst. H. Ch. Andersena „Słowik”
18.10. (niedziela), godz. 12.00 
19-20.10. (poniedziałek-wtorek), godz. 9.30 i 11.30
21.10. (środa), godz. 9.30 i 12.00
27.10. (wtorek), godz. 9.30 i 11.30

M. Parfieniuk-Białowicz, E. Soboczyńska, M. Wójtowicz „Przytulaki”
22.10. (czwartek) godz. 9.30 i 11.30 
23.10.(piątek), godz. 10.00 i 12.00

J. Korczak „Król Maciuś Pierwszy”
25.10. (niedziela), godz. 16.30 - premiera 
28-30.10. (środa-piątek), godz. 9.30 i 12.00

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

Piotr Lemańczyk Quartet North, 3.10. (sobota), godz. 19.00
Piotr Lemańczyk jest jednym z najbardziej uznanych polskich basistów jazzowych. Koncertuje 
i nagrywa z najwybitniejszymi nazwiskami światowego jazzu. Jego nowy projekt Baltic Dance 
to ciekawe linie melodyczne z bogatą harmonią i często zmieniającym się metrum. Skład: Piotr 
Lemańczyk – kontrabas, Szymon Łukowski – saksofon, Emil Miszk – trąbka, Sławomir Koryzno 
– perkusja. Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy

„Machiavelli”, 5-7.10. (poniedziałek-środa), godz. 19.00
Bilety: 40 zł, 35 zł ulgowy

Piotr Wyleżoł Quartet, 8.10. (czwartek), godz. 19.00
Zespół jednego z najlepszych polskich pianistów jazzowych, złożony z wybitnych jazzmanów:  
Michała Barańskiego (kontrabas), Michała Miśkiewicza (perkusja) i Roberta Majewskiego (trąbka 
i flugehorn). Podczas koncertu nie wykonywane wcześniej kompozycje lidera. Bilety: 35 zł, 30 zł 
ulgowy

„Kolega Mela Gibsona”, 11.10. (niedziela), godz. 19.00
Monodram napisany przez satyryka Tomasza Jachimka obnaża przed widzami słabości arty-
stów-aktorów, o nieograniczonych pokładach próżności. Bohaterem opowieści jest Feliks Rzep-
ka – „wybitny” aktor, który w związku z decyzją dyrektora, ze szczytów sławy spada na samo 
dno teatralnej hierarchii. Artysta ukazany został w niecodziennej sytuacji – przesłuchania na 
komisariacie. Na scenie: Mirosław Neinert. Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy. 

„Panna Tutli Putli”, 15.10. (czwartek), godz. 19.00 Bilety: 40 zł, 35 zł ulgowy

„Zupa Rybna w Odessie”, 17-18.10. (sobota-niedziela), godz. 19.00
Monodram Sebastiana Rysia upamiętnia postać Jana Karskiego – jednego z najbardziej zasłużo-
nych dla historii XX wieku ludzi. W spektaklu misja Karskiego kończy się powodzeniem, a sam 
emisariusz urasta do rangi ponadnarodowego bohatera. Bilety: 20 i 25 zł; dla grup szkolnych 15 zł

„Złoto i liście”
20.10. (wtorek), godz. 10.00, 12.00 i 18.30
21.10. (środa), godz. 10.00 i 12.00 
Bilety: dziecko 18 zł, dorosły 22 zł, grupy zorganizowane 15 zł

Laboratorium, 22.10. (czwartek), godz. 19.00
Koncert kultowego zespołu Laboratorium, którego początki sięgają lat 70. XX wieku, a niesłab-
nąca popularność przysparza mu wciąż nowych fanów. Powrót na scenę legendarnej grupy jazz-
-rockowej, spowodowany został ogromnym zainteresowaniem muzyką Laboratorium po wydaniu 
dziesięciopłytowego boxu Laboratorium Antolgy 1971-1988. Na scenie zobaczymy Janusza Grzy-
wacza (instrumenty klawiszowe, lider) Marka Stryszowskiego (saksofony, wokal), Krzysztofa Ście-
rańskiego (gitara basowa), Marka Raduli (gitara), Grzegorza Grzyba (perkusja) oraz występującego 
gościnnie Bernarda Maseli (wibrafon). Bilety: 50 zł, 45 zł ulgowy

The Nightwatchers, 23.10. (piątek), godz. 19.00
Grająca amerykański folk dwuosobowa formacja z Kanady. W jej skład wchodzą: wielokrotnie na-
gradzany za swoją twórczość gitarzysta i wokalista Rupert Wates, oraz pianista jazzowy, wirtuoz 
fortepianu Bartosz Hadała. Muzycy współpracują ze sobą od 2008 roku i mają w dorobku 3 albu-
my. Utwory, które usłyszymy pochodzą z ich ostatniej płyty.  Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy 

„Rosnę”, 24-25.10. (sobota-niedziela), godz. 11.00
Bilety: dziecko 14 zł, opiekun 20 zł, kolejny bilet dla opiekuna 15 zł

„Siostry Parry”, 24-25.10. (sobota-niedziela), godz. 19.00
Bilety w cenie: 45 zł, 35 zł ulgowy

„Lady Day w Emerson Bar & Grill”, 28-29.10. (środa-czw.), godz. 19.00
Bilety: 40 zł, 35 zł ulgowy. Studenckie Środy Teatralne – legitymacja studencka upoważnia  
do zakupu biletu z 50% zniżką

Piotr Nalepa Breakout Tour, 30.10. (piątek), godz. 19.00
Koncert poświęcony pamięci dwóch ikon polskiego rocka i bluesa: Tadeusza Nalepy i Miry Kuba-
sińskiej. Artyści wykonują najbardziej znane utwory zespołu Breakout i Tadeusza Nalepy we wła-
snych aranżacjach, nie odbiegających znacznie od oryginałów. Liderem zespołu jest Piotr Nalepa, 
syn Tadeusza Nalepy, który wraz z gitarzystą Robertem Luberą – twórcą krakowskiej grupy Nie-bo, 
z sukcesem przypominają twórczość Tadeusz Nalepy. Piosenki Kubasińskiej wykonuje Żaneta  
Lubera znana z programu The Voice of Poland. Bilety: 35 zł normalny, 30 zł ulgowy

Galeria Proscenium

Witkacy na plakatach, do 30.10.
Plakaty teatralne związane z realizacjami sztuk Witkacego w polskich teatrach na przestrzeni 
ostatnich kilkudziesięciu lat. Ich autorami są najwybitniejsi polscy graficy, m.in. Rosław Szay-
bo (autor słynnych okładek płyt na świecie, w tym „British Steel” grupy Judas Priest), Waldemar  
Świerzy, Daniel Mróz, czy Filip Iwański. Plakaty pochodzą z kolekcji Krzysztofa Dydo.

Wystawy czynne od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-16.00 oraz podczas imprez

TEATR IMPRESARYJNY AFISZ
www.teatrafisz.pl

Premiera: Blondi, czyli wieczór u nieco starszych panów 
25.10. (niedziela), godz. 17.00
Autorski program duetu toruńskich twórców Jacka Pietruskiego i Krzysztofa Zaremby. Tym razem 
autorzy próbują zbliżyć się klimatem do słynnego Kabaretu Starszych Panów. Zbliżenie 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 kulturą godną starszych panów.
W licznych piosenkach usłyszą państwo: Magdalenę Kamińską, Karolinę Liminowicz, Jacka Pietru-
skiego 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



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

(wystawy w dziale Galerie)

Jazzowa Akademia Kultury – Perkusja. Jazzowy rodowód
15.10. (czwartek), godz. 19.00
Koncert, w czasie którego wszechstronnie uzdolniony perkusista i pedagog Waldemar Franczyk zapre-
zentuje historię instrumentów perkusyjnych oraz różnych stylów w muzyce jazzowej i rozrywkowej. 
Waldemar Franczyk (perkusja), Igor Nowicki (fortepian) i Marcin Grabowski (bas). Wstęp: 12 zł

Dzień indyjski, 16.10. (piątek), godz. 18.30
Film z Bollywood „Bhaaag Milkha Bhaag” („Biegnij Milkha, biegnij”), oparty na biografii indyjskiego 
lekkoatlety Milkhi Singha, pokaz tańca Bharatnatyan, klasycznego tańca ze Stanu Tamil Nadu i degu-
stacja kuchni indyjskiej. Wstęp wolny

Sobie a Muzom – spotkanie fokusowe, 19.10. (poniedziałek), godz. 18.30
Chciałbyś działać w artystycznym zespole? Piszesz do szuflady? A może po prostu jest Ci bliski świat 
kultury? Przyjdź na spotkanie i wykreuj z nami nową przestrzeń twórczą w Domu Muz.
Propozycje tematów i zgłoszenia udziału proszę kierować na adres: dommuz@wp.pl

Eliminacje do Festiwalu Pejzaż bez Ciebie, 21.10. (środa, czwartek), godz. 
12.00-18.00
Ideą festiwalu jest prezentowanie i przypominanie twórczości najwybitniejszych polskich artystów, 
których już nie ma pośród nas. Konkurs jest otwarty, składa się z preeliminacji, eliminacji oraz finału 
konkursu. Wstęp wolny

Hulaj Dusza w jesiennym klimacie, 28.10. (środa), godz. 19.00
Koncert zespołu z udziałem zaproszonych gości. Wstęp: 10 zł

Zajęcia dla grup zorganizowanych:
• 8-18.10. A ja abstrakcja – kreatywne warsztaty wokół wystawy Stanisława Stasiulewicza „Obrazy 
Bydgoskie – prace różne”
W trakcie interdyscyplinarnych warsztatów będziemy pracować ze słowem i fakturą we wszystkich 
kolorach tęczy. Czas trwania warsztatów: 1,5h, wstęp: 5zł/os.
• od 26.10. Świat linorytu – kreatywne warsztaty wokół wystawy: Z cyklu Pięć pracowni Zakładu Gra-
fiki, Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu – Pracownia Litografii
Uczestnicy nie tylko zapoznają się z techniką linorytu. Będą mieli także szansę stworzenia własnych 
prac imitujących tę szlachetną formę sztuki. Czas: trwania warsztatów: 2h, wstęp: 10zł/os.
Zapisy i dodatkowe informacje: dommuz@wp.pl lub tel. 56 621-05-81

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

Wystawa powarsztatowa Podgórskie Anioły, 2-16.10. 
Podgórz w fotografii, 8-22.10.
Wystawa zdjęć ze zbiorów Marcina Orłowskiego, Mariusza Thomasa i Tadeusza Zakrzewskiego.  
Wystawa zorganizowana w ramach sesji poświęconej 460. rocznicy powstania Podgórza. Wstęp wolny

Podgórskie Anioły, 2.10. (piątek), godz. 17.45 
Warsztaty plastyczne wpisujące się w charakter „Dni Anielskich” w Toruniu. Uczestnicy zapoznają się 
z wizerunkami aniołów z różnych epok, w tym szczególnie chrześcijańskiej sztuki sakralnej, a następ-
nie wykonają własne anioły. Zostaną też one zaprezentowane na wystawie powarsztatowe – później 
„odfruną” do naszych domów. Wstęp wolny

Rodzinne warsztaty ceramiczne, 3.10. (sobota), godz. 11.00 Wstęp: 15 zł

Wokół sztuki – zakładki do książek, 6.10. (wtorek), godz. 10.00 
Zajęcia dla grupy dzieci niepełnosprawnych. Warsztaty manualne, podczas których uczestnicy wy-
konają zakładki na sklejce metodą decoupage i malowania. Wstęp: 8 zł (dla grup zorganizowanych)

460 lat Podgórza, 8.10. (czwartek), godz. 18.00
W programie m. in.: Otwarcie i powitanie gości – przedstawiciele To-Mi-To Koło Podgórz
Wstęp do sesji – prof. K. Mikulski, występ zespołu „Podgórski Walczyk” przy Klubie Seniora
Część konferencyjna:
 „Dr Tadeusz Zakrzewski – zasłużony obywatel Podgórza i założyciela To-Mi-To Koło Podgórz” – prof. 
K Mikulski, „Współpraca dra T. Zakrzewskiego z Domem Muz na Podgórzu”– J. Łagan, „Nieszawa 
w świetle badań archeologicznych” – L. Grześkiewicz-Kotlewska, „Nieszawa – nieinwazyjne wyniki 
badań lokalizacji osady” – P. Wroniecki, „Podgórz widmo – projekt Domu Muz i Akademii Orange”–  

DOMY KULTURY
K. Kluczwajd, A. Dąbrowska i M. Siwicka. Ogłoszenie wyników konkursu plastyczno-literackie-
go: „Co widziały buty na Podgórzu?” - J. Łagan,  „Bractwo kurkowe na Podgórzu” – M. Thomas. 
Sesji towarzyszyć będzie wystawa „Podgórz w fotografii”
Wstęp wolny

Podgórskie święto latawca 
9.10. (piątek), godz. 17.30 warsztaty latawcowe
Warsztaty tworzenia latawców dla rodzin. Wejście rodzinne 10 zł
10.10. (sobota), godz. 12.00 rodzinne puszczanie latawców
Próby lotów zrobionych wcześniej latawców oraz wspólna zabawa na terenie zielonym za trasą 
średnicową na Podgórzu. Spotkanie w Domu Muz na ul. Poznańskiej 52. Wstęp wolny

Poranek teatralny: Teatr Magma - Przygoda w kuchni
10.10. (sobota), godz. 11.00
Stary garnek uważa, że już nie nadaje się do pracy ze względu na starość i zużycie. Jego smut-
ny nastrój próbuje naprawić czajniczek oraz dzieci przebrane za jesienne warzywa. Wstęp: 8 zł

Podróże małe i duże – Osetyjskie pierogi, 17.10. (sob.), godz. 11.00
Spotkanie z podróżniczką Agnieszką Siejką. Wstęp wolny

Inspiratornia – ozdobne deseczki, 19.10. (pon.), godz. 17.30
Poznamy metodę transferu, przygotujemy swoje własne napisy, a następnie przeniesiemy je na 
wcześniej przygotowane i postarzone deseczki ozdobne. Zapisy: 56 66-44-912. Wstęp: 10 zł

Liściaki, 27.10. (wtorek), godz. 17.00
Warsztaty bazują na technice kompozycji z zasuszonych liści i kwiatów. Biletem wstępu są 
suche kwiaty, liście, trawy – Dom Muz także udostępnia swoje zbiory. Dla wszystkich od lat 5 
do 100. Najciekawsze prace będzie można zobaczyć w galerii. Wstęp wolny

Wernisaż ulotny, czyli drugie życie liści, traw i kwiatów
29.10. (czwartek), godz. 18.00
Zostaną zaprezentowane najciekawsze prace powstałe podczas warsztatów plastycznych wy-
korzystujących zasuszone rośliny, które ożywają w nowych odsłonach. Wstęp wolny 

Mały Czerwony Kapturek, 30.10. (piątek), godz. 18.00
Spektakl w wykonaniu grupy Janek Wędrowniczek z Wielkiej Nieszawki. ,,Mały Czerwony Kap-
turek’’ to oryginalny tytuł baśni napisanej przez Charlesa Perraulta. Teatr Janek Wędrowniczek 
ukaże widzom imponującą wędrówkę, jaką przez wieki przeszła baśń, dotrzymując kroku za-
równo młodemu, jak i dorosłemu człowiekowi. Wstęp wolny

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

Puk, puk! Kto tam? - gry i zabawy improwizacyjne 
13.10. (wtorek), godz. 16.00 
Zapraszamy dzieciaki do teatralnej przygody ze sztuką improwizowania, czyli radzenia sobie 
z zaskakującymi sytuacjami, dziwnymi przedmiotami i wyobraźnią bez granic. Wstęp wolny 

Filcowe broszki, 14.10. (środa), godz. 15.30
Warsztaty filcowania na sucho dla dzieci w wieku od 8 do 13 lat. Wstęp wolny.

Kobieca Manufaktura – świeczki, 27.10. (wtorek), godz. 17.30
Na warsztatach nauczymy się wykonywać warstwowe, pachnące świeczki, które umilą jesien-
ne wieczory. Wstęp: 10 zł. Zapisy pod numerem tel. 56 654-84-56

Podgórz widmo. Gra terenowa, 19-21.10. 
Miejska gra terenowa poświęcona historii Podgórza dla uczniów szkół gimnazjalnych. W cza-
sie gry wykorzystana zostanie aplikacja mobilna „Podgórz – widmo” oraz Instagram.
Wstęp wolny. Rezerwacja pod numerem tel. 56 66-44-912
Miejsce: Dom Muz, ul. Poznańska 52 i Okólna 169

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

X Anielskie Spotkania w Toruniu
2.10 (piątek), godz. 18.00 Koncert „Pieśni naszego wieku”
Ukraińska artystka Łada Gorpienko wykona pieśni tradycyjne oraz kompozycje artystów po-
kroju Bułata Okudżawy i Włodzimierza Wysockiego.
3.10. (sobota), godz.19.00 Koncert „Pieśni rosyjskich bardów”
Na scenie zobaczymy Bard’s Trio z Białorusi.
19.10. (poniedziałek), godz. 18.00 Benefis Lucyny Sowińskiej z okazji jubileuszu działalności 
artystycznej i pedagogicznej.

Wystawa fotograficzna „Zespół Ceinat”, 8.10. (czwartek)
Wystawa ukazuje tancerzy zepołu Ceinat działającego od 1992 r. Fotografie wprowadzają 
w świat ruchu, tańca  i wyobraźni.

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

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

Wystawy czasowe:

Gdzie wzrok nie sięga, Druk 3D – szkoła przyszłości, Więcej 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

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

Warsztaty 
Dla przedszkolaków: 
• wtorki: „Wesołe miasteczko prof. Młynka”, „Czarodziejska szafa gra!”, „Odkrywamy planetę”
• piątki: „Zmyślaki”
Przedszkolaki wezmą udział w wybranym warsztacie (60 min.), a pozostały czas będzie wyko-
rzystany na zwiedzanie wystaw z opiekunem. Zajęcia mają nie tylko rozwinąć kreatywność, chęć 
odkrywania, współpracę („Wesołe Miasteczko prof. Młynka”), umiejętności matematyczne i mu-
zyczne („Czarodziejska szafa gra!”), ale również umiejętność planowania, usprawnienie motoryki 
i współdziałania w grupie („Odkrywamy planetę”). W piątki dzieci wspólnie ze Zmyślakami dowie-
dzą się jak widzimy, czujemy i poznajemy. Jak rozpoznajemy kolory i poszczególne smaki.
Dla szkół podstawowych:
• wtorki: „Latający wiercipięta”. Wspólnie z animatorami CNMW uczestnicy dowiedzą się dlaczego 
ptaki latają, jakie inne umiejętności są potrzebne do wzbicia się w powietrze. Uczniowie przygotują 
model latającego ptaka, by zobaczyć które elementy uczestniczą w tej niezwykłej umiejętności. 
• czwartki: „Szafa zapachów”. Uczestnicy ze szkoły podstawowej samodzielnie przygotują dwa 
rodzaje odświeżaczy do powietrza i/lub szafy, a także kolorowe i pachnące ozdobne mydełka. 
Dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych:
• środy: „Grunt to nauka!” - uczniowie zapoznają się z analizą strąceniową, nauczą się badać skład 
chemiczny różnych rodzajów gleby oraz sprawdzą obecność metali ciężkich w pożywieniu. 
• piątki: „Magia liczb” - uczniowie poznają pojęcie figury magicznej oraz poszukają fałszywej mone-
ty. Dzięki temu będą mogli ukształtować umiejętność planowania i obierania efektywnej strategii.
Zajęcia w godz. 9.00-10.00 i 11.00-12.00 (wtorek-czwartek) oraz w godz. 11.00-12.00 (piątek)

Pracownia fizyczna
dla klas 4-6 szkoły podstawowej i gimnazjum - wtorki i środy godz. 9.00
dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - czwartki i piątki
Pracownia biologiczna
dla klas 4-6 szkoły podstawowej i gimnazjum - czwartki i piątki godz. 9.00
dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - wtorki i środy
W pracowni biologicznej dla uczniów podstawówek i gimnazjum przygotowano dwa zajęcia: „Czę-
ste mycie skraca życie… Zobacz, gdzie tkwi prawda” i „Co kryje się w jedzeniu? – sprawdź to pod 
mikroskopem”. W trakcie pierwszych zajęć uczestnicy dowiedzą się, m.in. co dzieje się złuszczo-
nymi resztkami naszej skóry, sprawdzą także ile bakterii żyje w jamie ustnej człowieka. „Jedzenie 
pod mikroskopem” to okazja do sprawdzenia co kryje się w warzywach, owocach, miodzie i mleku. 
W pracowni fizycznej zaplanowano zajęcia „Fizyka? To się przydaje!”. Uczestnicy wspólnie z pro-
wadzącymi odpowiedzą m.in. na pytania: jak sprawdzić czy prędkościomierz w samochodzie kła-
mie? Jak nie dać się oszukać w sklepie kupując ciastka na wagę? Czy da się zrozumieć elektryka? 
Czym jest częstotliwość stacji radiowej? Uczniowie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej wezmą 
udział w zajęciach: „Katalaza – enzym na stres”, „Jak zrobić idealne ciasto drożdżowe?”, „Kiełki 
na zdrowie” i „Zjedz bakterie – jogurt pod mikroskopem” (pracownia biologiczna) oraz „Badanie 
oporu elektrycznego oporników i żarówki”, „Badanie ciepła właściwego wody i oleju roślinnego”, 
„Wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego i badanie cech wahadła matematycznego”, „Wyznacza-
nie stałych siatek dyfrakcyjnych oraz gęstości i długości ścieżki na CD” (pracownia fizyczna). 

Imprezy: Naukowe Halloween „Straszny Młyn”, 30.10. (piątek), godz. 18.00-21.00 

WMŁYN WIEDZY
Poznaj Swojego Doradcę Kariery - Ogólnopolski Tydzień Kariery
19-25.10.
Nowa Scena Muzyczna: Akordeon Klasyczny
24.10. (sobota), godz. 18.00
Duet akordeonowy Vołodymyr i Iwan Gaidychuk. Bracia są laureatami wielu konkursów; 
koncertowali w wielu miastach Ukrainy, Niemczech, Włoch oraz Polski, wykonując jazz, 
muzykę klasyczną i awangardową.

Inspirowane poezją – konkurs plastyczny, 30.10. (pt), godz. 11.00
Otwarcie wystawy i ogłoszenie wyników XI edycji Konkursu plastycznego adresowanego 
do dzieci i młodzieży.. Termin nadsyłania prac mija 26 października 2015 

Zapisy na zajęcia przyjmują grupy: Korporacja Taneczna Baby Jagi – dzieci 5-8 lat, Zespół 
wokalno-taneczny Wesołe Nutki – dzieci 5-9 lat, Pracownia plastyczna Warsztat – mlo-
dzież 12-18 lat, Klub medialny „Kreatywny Toruń“ – dzieci i młodzież od 10 lat, Wolon-
tariat – młodzież 14-19 lat, Teatr Tańca Akro – dzieci 7-9 lat i 15-19 lat oraz inne grupy 
wokalne, teatralne i muzyczne.

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

Żyj zdrowo z artystycznie zakręconą głową
5, 12, 19, 26.10. (poniedziałki), godz.15.00-17.00
Warsztaty kreatywne. Miejsce: Piernikowe Miasteczko, ul. Podmurna 62/68. Wstęp wolny

Otwarty Turniej Szachowy w cyklu Grand Prix Torunia w Szachach 
Szybkich na rok 2016, 3.10. (sobota), godz. 10.00-15.00 Wstęp wolny

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

Film. Finał konkursu w ramach Konfrontacji Amatorskiej 
Twórczości Artystycznej Regionu, 10.10. (sobota), godz. 15.00
Miejsce: Artus Art Cinema. Wstęp wolny

Wykład z cyklu Sztuka fotografii, 14.10. (środa), godz. 17.30 
Wybitni fotografowie XIX wieku: Julia Margaret Cameron, Oscar Gustave Rejlander, Frank 
Meadow Sutcliffe. Prelekcję z prezentacją dzieł wygłosi Stanisław Jasiński. Wstęp wolny.

Pokazy spektaklu podsumowującego projekt „Teatralne 
przenikanie”, 15-18.10. (czwartek-niedziela)
Przedstawienia są pokazywane w świetlicach wiejskich w trzech wsiach gminy Chełmża: 
Bielczynach, Głuchowie i Skąpem. Wstęp wolny.

Warsztaty:
8-10.10. Warsztaty Animacji Poklatkowej Stop Motion. Zajęcia prowadzą: Sebastian Kwi-
dziński i Marcin Roszczyniała, cena 200 zł, termin zgłoszeń: 2.10.
10.10. Śpiewnik polski – śpiewamy polskie piosenki. Warsztaty muzyczne. Zajęcia prowa-
dzi Erwin Regosz, cena 80 zł
10-11.10. Pedagogika cyrku dziecięcego – spotkanie VII. Zajęcia prowadzą: Agnieszka 
Kwiatkowska (chusta wertykalna i trapez), Agnieszka Rak (hula-hop).
15-16.10. Zarządzanie instytucją w sieci i zarządzanie zespołem. Serwis www to nie 
wszystko, czego można się dowiedzieć z analizy statystyk internetowych w ramach cyklu 
Kulturalni-e!, zajęcia prowadzą: Dominik Pokornowski i Mateusz Osowski.
17-18.10. Event marketing w pigułce. Zajęcia prowadzi Piotr Lenkiewicz, cena 130 zł, ter-
min zgłoszeń: 9.10.
17-18.10. Magia głosu – twój dźwiękowy wizerunek. Warsztaty muzyczne. Zajęcia prowa-
dzi Erwin Regosz, cena 80 zł, termin zgłoszeń: 2.10.
23-25.10. Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i młodzieżą. Zajęcia prowadzi Alicja Uso-
wicz, cena 80 zł, termin zgłoszeń: 9.10.

Trwają Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie Teatru. 
Zgłoszenia (wraz z nagraniem całego spektaklu na DVD) przyjmowane są do 16.10. W Kon-
frontacjach mogą wziąć udział związane z regionem amatorskie zespoły teatralne oraz 
twórcy indywidualni.



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

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

Ostatni dancing na 70-lecie, 1.10. (czwartek), godz. 21.00
Wejście na podstawie zaproszeń.

Koncert zespołu Dikanda, 3.10. (sobota), godz. 20.00
W ich w całości akustycznym repertuarze słychać inspirację kulturą Orientu, folklorem bałkań-
skim – macedońskim i cygańskim. Bilety: 30 zł, 35 zł w dniu koncertu

Toruńska Grupa Improwizacyjna „Teraz”, 4.10. (niedziela), godz. 20.00
Bilety: 8 zł studenci, 12 zł – pozostałe osoby

Stand-Up Comedy – Abelard Giza, 7.10.(środa), godz. 19.00
Abelard Giza – komik, scenarzysta, szerszej publiczności znany z działalności w kabarecie Limo 
(1999-2014). Wystąpi z nowym programem „Proteus Vulgaris”. Program dla widzów dorosłych. 
Bilety: 35 zł, 45 zł w dniu koncertu

Otrzęsiny UMK 2015 – Twój Pierwszy Raz!, 8.10. (czw.), godz. 20.30
Wystąpią Bob One & Bas Tajpan, a jako suport Partyrockers (Dj Mike G Dj Paragraph51). 
Bilety: 5 zł studenci I roku, 8 zł pozostali studenci, 20 zł reszta świata

Koncert zespołu Kult, 9.10. (piątek), godz. 19.00 
Bilety: 55 zł, 60 zł w dniu koncertu

Koncert zespołu Mikromusic, 10.10. (sobota), godz. 20.00
Muzyka zespołu to fuzja jazzu, trip-hopu, rocka, czasem też muzyki ludowej. 
Bilety: 30 zł, 40 zł w dniu koncertu

Slam Poetycki, 12.10. (poniedziałek), godz. 20.00 Wstęp wolny

Jazz Club: Jachna/Urowski/Cichocki/Krawczyk 
14.10. (środa), godz. 20.00 
Skład: Wojciech Jachna – gitara, Jacek Cichocki – pianino, Paweł Urowski – kontrabas, gitara 
basowa, Mateusz Krawczyk – perkusja. Bilety: 5 zł studenci, 10 zł pozostałe osoby

Koncert Natalii Przybysz, 15.10. (czwartek), godz. 20.00
 Bilety: 40 zł, 50 zł – w dniu koncertu

Punk Fest Filmowo 
16.10. (piątek), godz. 20.00 Filmy o punkrocku przy piwku
Filmy: „Za to że żyjemy czyli punk z Wrocka” oraz „Ewolucja buntowników”. Wstęp wolny
17.10. (piątek), godz. 17.00 Dezerter, Bachor, Karcer, Lazy Class, Valery Mess, 747
Bilety: 45 zł przedsprzedaż, 55 zł w dniu koncertu

Wieczór Podróżnika: Nowa Zelandia – Kraina Długich Białych Obłoków. 
Spotkanie z dr. Zdzisławem Preisnerem, 28.10. (środa), godz. 20.00
Na spotkaniu dr Preisner opowie o Nowej Zelandii. Wstęp wolny

Forum Feminarum, 29.10. (czwartek), godz. 18.00, mała scena
Spotkania dla kobiet. Zapisy i zakup biletów: ForumFeminarum@gmail.com.

Aula UMK, ul. Gagarina 11

Imię – spektakl, 7.10. (środa), godz. 19.00
W domu Pierra (Szymon Bobrowski) i Elisabeth (Edyta Olszówka) panuje wesoła rodzinna atmos-
fera. Pierre i Vincent (Wojciech Malajkat), brat Elisabeth poprzekomarzają się trochę jak zwykle. 
Puzonista Claude (Marcin Hycnar) oddany przyjaciel rodziny pochwali smaczne dania. Anna (Dorota 
Krempa) jest w ciąży, więc to zrozumiałe, że trochę się spóźni... Bilety: 60-120 zł, www.adria-art.pl

Piaf! The Show, 8.10. (czwartek), godz. 19.00
Spektakl muzyczny, przygotowany w Paryżu z okazji 100. rocznicy urodzin wybitnej, francuskiej 
artystki Edith Piaf. Przedstawia życie i twórczość legendarnej piosenkarki, na przestrzeni całej 
jej kariery od początków po największe sukcesy. W programie znalazły się najsłynniejsze utwory 
Piaf brawurowo wykonane przez Anne Carrere. Bilety: 165, 145, 115, 85 zł dostępne w bileterach 
Empik, sklepach Media Markt i Saturn,  punktach sieci Ebilet.pl, Eventim.pl, Ticketpro.pl, 
Biletin.pl, Bilety24.pl oraz na www.goodmusic.pl

Spektakl „Klimakterium ... i już”, 18.10. (niedziela), godz. 16.00
Bilety: 50-80 zł

Pejzaż bez Ciebie 2015: Marek Grechuta, 22.10. (czwartek), godz. 19.00
(opis w dziale Inni organizatorzy)

Spektakl „Single i remiksy”, 24.10. (sobota), godz. 17.00 Bilety: 90 zł

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

T.Love Alternative, 1.10. (czwartek), godz. 20.00
Pierwszy, częstochowski skład zespołu, grający tylko kawałki z lat 80., kończy swoją działalność 
i chce pożegnać się z fanami mini-trasą po Polsce. Bilety: 30 zł przedsprzedaż w barze klubu, Sklep 
„Pamiątki przy Flisaku”, 35 zł Empik, Media Markt, ticketpro.pl, 40 zł – w dniu koncertu

Get Well Darcy, 7.10. (środa), godz. 18.00
Wystąpią: Zagadka, Butelka, CT, Minnesota, Baader Mainhof. Wstęp: 10 zł (pieniądze trafią do 
specjalnych puszek). W czasie imprezy będą zbierane fanty na aukcję.

John Porter Band, 12.10. (poniedziałek), godz. 20.00
John Porter zaprezentuje w pełnym składzie koncertowym zarówno swoje szlagiery jak i materiał 
z ostatniej solowej płyty. Bilety: 35 zł przedsprzedaż w barze klubu, Sklep „Pamiątki przy Flisaku”, 
40 zł Empik, Media Markt, ticketpro.pl, 45 zł w dniu koncertu

Percival Schuttenbach, 15.10. (czwartek), godz. 20.00
Ich muzyka to słowiański folk metal z wpływami folk-rocka i rocka progresywnego, a nawet prog-
-metalu. Bilety: 30 zł przedsprzedaż w barze, 40 zł w dniu koncertu

Fisz Emade Tworzywo, 22.10. (czwartek), godz. 20.00
Bilety: 40 zł przedsprzedaż w barze, Sklep „Pamiątki przy Flisaku”, 40 zł Empik, Media Markt, 
ticketpro.pl, 50 zł - w dniu koncertu

Kabanos + Vecordia, 29.10. (czwartek), godz. 20.00

HANZA CAFE, ul. Piekary 28

Spotkania podróżnicze
• 7.10. (środa), godz. 19.00 Dookoła świata w 974 dni - Władek Labuda

• 21.10. (środa), godz. 19.00 Włoskie przygody - Paulina Kapelska

Filmowe podróże
2, 16, 23, 30.10. (piątek), godz. 18.00 Wieczór Romantyczny
3, 10, 17, 24, 31.10. (sobota) godz. 12.00 Kino Familijne
3, 10, 17, 24, 31.10. (sobota) godz. 18.00 Kino dla dorosłych 15+
4, 25.10. (niedziela), godz. 12.00 Stare Kino
25.10. (niedziela), godz. 12.00 Stare Kino

Z biznesem mi do twarzy: Monika Wiśniewska, 28.10. (śr.), godz. 18.00 
(szczegóły w dziale Inni organizatorzy)

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

Koncert Alameda 5, 1.10. (czwartek) Wstęp 15 zł

We Love Beats pres. 5 urodziny U Know Me Rec., 2.10. (piątek)
Zagrają: Envee, Jonkpa, Groh, Buszkers

Residents NRD: Lista FB Free - Witamy studentów!, 3.10. (sobota)
StosunkowoDobry Waca, Chmielix oraz Cthulhu.

Festiwal Transgresje – imprezy towarzyszące
8.10. (czwartek) L.U.C. Bilety 20/30 zł.
9.10. (piątek) Zamilska 
Wstęp: 10 zł
10.10. (sobota) Margański Potrójne Pasmo Przenoszenia
11.10. (niedziela) Łona Webber

Klubowa Noc, 16.10. (piątek) Gość specjalny z Sonar Kollektiv. Wstęp: 10 zł

Faszyn from Raszyn II edycja, 17.10. (sobota)
Jeszcze więcej kiczu, brokatu, wybitnych kreacji i muzyki do której normalnie byście u nas nie 
potańczyli. Tego nie można przegapić. Wstęp: 10 zł

U

KLUBY
Tofifest – imprezy towarzyszące
18.10. (niedziela) Koncert Lilly Hates Roses
Koncert promujący płytę „Mokotów”. Bilety 20 zł/ 25 zł w dniu koncertu.
19.10. (poniedziałek) Nie lubię poniedziałku w. Dj Funktion
20.10. (wtorek) Wtorkowe We love Beats
21.10. (środa) NADA: Night Marks Electric Trio + Paulina Przybysz
NADA to nowy cykliczny festiwal, którego zadaniem jest zaprezentowanie nowych nurtów 
muzycznych w kulturze wysokiej. Na ostatnim w tej edycji koncercie zagrają panowie z Night 
Marks Electric Trio. Wspomagać ich będzie wokal Pauliny Przybysz. Po koncercie afterparty na 
którym zagrają niezawodni rezydenci. Bilety: 10 zł, 20 zł w dniu koncertu.

Kękę „Nowe Rzeczy” + Rezydenckie Afterparty, 23.10. (piątek).

Duża Sobota (Matt S., Soundscape Mirror live+vj, Delaplaya, 
Kruszytop), 24.10. (sobota)
Elektroniczne świętoi audiowizualna podróź. Będzie House, będzie techno. Wstęp: 10 zł 

Antigama + X + MOAFT, 25.10. (niedziela)
Koncert warszawskiej kapeli grindcorowej, która będzie promowała najnowsze wydawnictwo 
„The Insolent”. Dodatkowo będziecie mieli okazję usłyszeć X oraz MOAFT. Wstęp: 20 zł.

Otwarcie Galerii Mama, 29.10. (czwartek)
Wielkie otwarcie nowej galerii w klubie NRD. Wstęp wolny.

Die Antwoord Night, 30.10. (piątek)
Hałas : Halloween Edition, 31.10. (sobota)
Na Halloween będzie dużo Dj-ów i dużo MC. Dobre tańce gwarantowane

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

Fred Raspail, Bartas Szymoniak, 5.10. (poniedziałek), godz. 19.00 
Fred Raspail - Francja (akustyczny set solowy). Bartas Szymoniak (wokalista - Sztywny Pal 
Azji) w solowym projekcie (akustyczne trio). Wstęp wolny

Pierwsza część Toruńskiego Tryptyku Fotografii Koncertowej 
12.10. (poniedziałek), godz. 19.00 
Otwarcie wystawy fotograficznej Angeliki Plich. Koncert Will Wilde Band (U.K.) Wstęp wolny

Flatfoot 56, support 6’10’’, 14.10. (środa), godz. 19.00 biletowany

Wanda Johnson & Her Band, 19.10. (poniedziałek), godz. 19.00
W roli zespołu otwierającego koncert Sylwia Kwasiborska Trio. Wstęp wolny

Warsztaty wokalne, 20.10. (wtorek), godz. 17.00 
Warsztaty w ramach projektu „Jak wyrazić siebie poprzez śpiew”. Zajęcia poprowadzą: Asia 
Czajkowska - Zoń oraz Wanda Johnson z muzykami grupy Her Band. Wstęp wolny

Campus Hrp Pamela - warsztaty gitarowe
26.10. (poniedziałek), godz. 17.00
Prowadzący: Leszek Cichoński. Wstęp wolny

Recital solowy Leszka Cichońskiego 
26.10. (poniedziałek), godz. 19.00
Jako zespół otwierający wieczór Mike Greene Trio. Wstęp wolny

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

Wystawa „Miraże. drugi obraz”  Ewy Szczurek, do 6.10 Wstęp wolny

Fotograficzne Pogaduchy, 1.10. (czwartek), godz. 18.00
Gospodarz Wojtek Szabelski wraz z Andrzejem Skowrońskim i Jackiem Szczurkiem poprowa-
dzą rozmowy o fotografii. Tematem przewodnim wieczoru jest „Skyway”. Wstęp wolny

Warsztatowe zaWIRowania rodzinne 
4.10. (niedziela), godz. 12.00 Zrób sobie stworka ze starego worka
Godzinne zajęcia dla dzieci w wieku 4-8 lat z opiekunami z okazji Światowego Dnia Zwierząt. 
25.10. (niedziela), godz. 16.00 Dzień Kundelka 
Zabawy z użyciem techniki origami dla dzieci dla dzieci w wieku 5-7 lat. Godzinne zajęcia. 
Obowiązują zapisy (telefoniczne lub mailowe). Wstęp 10 zł dziecko+5 zł opiekun.

Wejście Do Gry, 6.10. (wtorek), godz. 19.00
Goście specjalni – ekipa specjalistów z Grajfera zaprezentuje i objaśni zasady paru wybra-
nych gier logicznych, układanek towarzyskich. Wiek dowolny. Wstęp wolny.

Obecność, 8.10. (czwartek), godz. 18.00
Wernisaż wystawy fotograficznej Łódzkiego Okręgu Związku Polskich Artystów Fotografików ZPAF. 
Wystawa towarzyszyła tegorocznemu Międzynarodowemu Festiwalowi Fotografii w Łodzi.

Potańcówka z tańcami tradycyjnymi, 17.10. (sobota), godz. 20.00
Od godz. 19 instruktaż taneczny. Wstęp wolny

Spotkania z współczesną prozą, 19.10. (poniedziałek), godz. 19.00
Udział biorą aktorzy Teatru Horzycy. Szczegółowe informacje pod nr tel. 512-221-900, na Facebooku 
lub w kawiarni

TiR czyli Teatr i Rodzina, 24.10. (sobota), godz. 18.00
Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, skoordynowane z pobytem rodziców na spektaklu. Zgłosze-
nie dziecka do udziału w bezpłatnych zajęciach jest możliwy po zakupieniu biletu na spektakl „Pięć 
róż dla Jennifer ” grany 24 października o godz. 18.00

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

Spotkanie z zespołem Paraliż Band, 2.10. (piątek)
premiera płyty „Na brzegu rzeki”, projekcja filmu o zespole

Koncert: Kontagion + Deathinition + Highlow + Exist 
8.10. (czwartek) thrash / industrial metal

Koncert: Brudne Dzieci Sida + Podeszfa + Granda
10.10. (sobota) punk rock

Koncert: Das Moon + Black Velvet Band
16.10. (piątek) electro / synthpop / industrial / alternative

Koncert: Kuba Knap + Zioło + Emil G + Dj Willy Mąka
17.10. (sobota) rap

Koncert charytatywny dla Pawełka
23.10. (piątek) Wystąpią: Absurd + Gość Specjalny + Eptomize (rock)

Electro Moustache - impreza DJ’ska
24.10. (sobota) italo disco / electro / house

Stand-up Toruń przedstawia: Czebańczuk, Kołecki, Chałupka
25.10. (niedziela)
8. urodziny Raissa Selecta + Reggaenerator (Vavamuffin)
30.10. (piątek) reggae / ragga / dancehall

TUTU JAZZ & WHISKEY CLUB
ul. Rabiańska 17, tel. 56 676-84-99
www.tutujazzclub.pl

Mike Parker’s Trio Theory, 7.10. (środa), godz. 20.00
Nowojorski basista i kompozytor, Mike Parker, dwukrotnie nominowany do nagrody Grammy perkusi-
sta Frank Parker (Kurt Elling Quartet) oraz saksofonista tenorowy Sławek Pezda (Kraków) . W formacie 
jazzowego tria zamknięto energię muzyki rockowej, wrażliwość klasyki, fakturę awangardy, oraz ryt-
miczną i harmoniczną różnorodność nowoczesnego jazzu.

Jachna/Tarwid/Karch, 11.10 (niedziela), godz. 20.00
Jeden z najlepszych polskich zespołów jazzowych zagra utwory z debiutanckiego albumu „Sundial”. 
Muzyka sięga do klasycznych korzeni, ale staje się aktualna i przejrzysta. Strukturę albumu ożywia 
improwizacja, wciągając słuchacza do świata romantycznej narracji i wielości muzycznych pejzaży.

Aga Derlak Trio, 15.10. (czwartek), godz. 20.00
W składzie poza Agą grającą na fortepianie są kontrabasista Tymon Trąbczyński i Bartosz Szablowski 
– perkusja. Wszyscy są studentami Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, 
a jednocześnie absolwentami Wydziału Jazzu Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie. Zespół wykonuje przede wszystkim autorskie utwory.

Basia Kawa, 25.10. (niedziela), godz. 20.00
Zgrabna mieszanka kilku stylów - m. in. jazzu, bluesa i poezji śpiewanej. Basia Kawa to przedstawi-
cielka piosenki autorskiej. Śpiewa i gra na skrzypcach, komponuje i pisze teksty.
Wstęp na wszystkie koncerty wolny



K

FUNDACJA BIURO KULTURY, www.tofifest.pl

13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest, 18-25.10.
Tofifest zaprezentuje cztery konkursy w których rozdane zostaną Złote Anioły. W konkursie głów-
nym On Air dominują debiuty. W pozostałych konkursach pokazywane są: Shortcut – krótkie me-
traże, From Poland – nowe kino polskie i Lokalizacje – najlepsze filmy stworzone w regionie rodzin-
nym Tofifestu, na Kujawach i Pomorzu. Podczas Tofifest zobaczymy też przeglądy kinematografii 
narodowych, pasma honorujące nieoczywistych Mistrzów Kina, często niesłusznie zapominanych. 
W paśmie Zjawiska pokazane zostaną filmy o postaciach zaliczonych do legendarnego Klubu 27. 
Lubianym przez widzów pasmem jest Forum, dzięki któremu mogą odrobić zaległości, oglądają kil-
kadziesiąt najlepszych filmów artystycznych mijającego sezonu. Miejsca: Od Nowa, Kino Centrum

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

Marsjanin, premiera: 2.10.
akcja , Si-Fi, USA 2015, reż. Ridley Scott, wyst. Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wig
Straszliwa burza piaskowa sprawia, że marsjańska ekspedycja, w której skład wchodzi Mark Wat-
ney, musi ratować się ucieczką z Czerwonej Planety. .

Praktykant, premiera: 2.10.
komedia USA 2015, reż. Nancy Meyers, wyst. Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene Russo
Robert De Niro gra w filmie Bena Whittakera, 70-letniego wdowca, który odkrył, że emerytura nie 
jest wcale taka wspaniała. Dlatego wykorzystuje nadarzającą się okazję, aby wrócić do aktywne-
go życia i zatrudnia się jako starszy stażysta w redakcji strony internetowej poświęconej modzie.

Chemia, premiera: 2.10.
dramat, Polska 2015, reż. Bartosz Prokopowicz, wyst. Agnieszka Żulewska, Eryk Lubos
Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o niezwykłej miłości dwójki młodych ludzi 
balansujących na granicy życia i śmierci, miłości i szaleństwa. Film na kanwie wydarzeń z życia 
Magdy Prokopowicz – założycielki Fundacji Rak’n’Roll.

Panie Dulskie, premiera: 2.10.
Komedia obyczajowa, Polska 2015, reż. Filip Bajon, wyst. Sonia Bohosiewicz, Krystyna Janda
Do Melanii, wnuczki pani Dulskiej, przyjeżdża Rainer Dulsky, profesor psychiatrii ze Szwajcarii. 
Czuje, że ma coś wspólnego z kamienicą, w której mieszkają Dulscy.

Hotel Transylwania 2, premiera: 9.10.
animacja, komedia, USA 2015, reż. Genndy Tartakovsky
Stary wampir - Vlad przybywa do hotelu na zaimprowizowane rodzinne spotkanie.

Legend, premiera: 9.10.
biograficzny, gangsterski, Francja, Wielka Brytania 2015
reż. Brian Helgeland, wyst. Tom Hardy, Emily Browning, David Thewlis
Oparta na faktach opowieść o narodzinach i upadku gangsterskiego imperium braci bliźniaków 
Rona i Reggie’go Kray, którzy w barwnych latach 60. terroryzowali Londyn.

The Walk. Sięgając chmur, premiera: 9.10.
dramat, USA 2015, reż. Robert Zemeckis, wyst. Joseph Gordon-Levitt, Ben Kingsley, Charlotte Le Bon
Historia francuskiego artysty Philippe’a Petita, który w 1974 r. przeszedł po linie między wieżami 
World Trade Center.

Crimson peak. Wzgórze Krwi, premiera: 23.10.
horror, USA 2015, reż. Guillermo del Toro, wyst. Mia Wasikowska, Jessica Chastain, Tom Hiddleston
Po rodzinnej tragedii młoda pisarka trafia do mrocznego domu, którego ściany pamiętają duchy 
przeszłości, a jej nowy mąż - sir Thomas Sharpe nie jest tym, za kogo się podawał.

Ugotowany, premiera: 23.10.
dramat, komedia, USA 2015, reż. John Wells, wyst. Bradley Cooper, Sienna Miller, Omary Sy
Adam Jones to charyzmatyczny szef kuchni, który w młodym wieku zyskał rozgłos jako guru pary-
skich restauratorów. Nie udźwignął jednak ciężaru sławy i rozpłynął się w powietrzu. Teraz, wolny 
od wszelkich uzależnień, próbuje swoich sił w sercu kulinarnego Londynu.

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

KINA
Kinodanie:
6.10. (wtorek), godz. 20.30 Timbuktu, reż. Abderrahmane Sissako, Francja/ Mauretania 2014
Akcja dzieje się w Mali, w którym władze przejęli dżihadyści, którzy narzucają mieszkańcom terro-
rystyczny reżim. Najbardziej poszkodowane są kobiety, całkowicie wyłączone z życia społeczne-
go. Kisane i jego rodzina jako nieliczni zostali oszczędzeni z chaosu zaprowadzonego przez nową 
władzę. Sytuacja zmienia się jednak drastycznie, kiedy mężczyzna nieumyślnie zabija sąsiada.
13.10. (wtorek), godz. 20.30 Nowa dziewczyna, reż. Francois Ozon, Francja 2014
Produkcja Ozona została uhonorowana Sebastiane Award dla Najlepszego Filmu w San Seba-
stian oraz zdobyła Nagrodę Publiczności na festiwalu w Petersburgu. Claire i Laura to najlepsze 
przyjaciółki od dzieciństwa. Pewnego dnia Laura zapada na ciężką chorobę i wkrótce potem 
umiera. Claire popada w depresję.
27.10. (wtorek), godz. 20.30 Lost river, reż. Ryan Gosling, USA 2014
Detroit. Przeklęte miejsce, w którym jedni próbują przetrwać, inni oddają się perwersyjnym 
fantazjom.

Kino Dla Seniora:
14.10. (środa), godz. 12.00 Pilecki, reż. Mirosław Krzyszkowski, Polska 2015
Polski fabularyzowany dokument przedstawiający historię rotmistrza Witolda Pileckiego od 
czasów jego młodości, poprzez działania w czasie II wojny światowej, aż do uwięzienia i śmierci 
w maju 1948 roku. Po filmie dyskusja prowadzona z dr hab. Dariuszem Brzostkiem

Wydarzenia:
Festiwal Kino Dzieci, do 5.10.
50 tytułów: animacji, filmów aktorskich, krótkich i długich metraży. Podzielone zostały na sek-
cje tematyczne o: przyjaźni, wyzwaniach oraz relacjach z rodzicami. To najlepsze filmy nakrę-
cone w ostatnich latach dla młodych widzów (5-12 lat), w większości niepokazywane dotąd 
w polskich kinach. 

Premiery
Chemia, reż. Bartosz Prokopowicz, Polska 2015
(opis wyżej)
Panna Julia, reż. Liv Ullmann, Norwegia, Wilka Brytania 2015
Dramat kostiumowy na podstawie słynnej sztuki Augusta Strindberga. Noc Świętojańska 1880 
roku. Arystokratka Julia (Chastain) zaczyna niewinny flirt z kamerdynerem Johnem (Farrell). 
Błaha miłostka przeradza się jednak w coś znacznie więcej – w niebezpieczną grę pożądania 
i namiętności.

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

„Chemia”, reż. Bartosz Prokopowicz, Polska 2015, 2.10. (piątek), 
godz. 19.00 (opis wyżej). Bilety: 15 zł 

„Mania. Historia pracownicy fabryki papierosów”, reż. Euglen Illès, 
Niemcy 1918, 5.10. (poniedziałek), godz. 19.00
Pokaz filmu z muzyką na żywo w wykonaniu zespołu Czerwie.

„Nieracjonalny mężczyzna”, reż. Woody Allen, USA 2015
6.10. (wtorek), godz. 19.00
Zdobywca czterech Oscarów i 20 nominacji do tej nagrody. Abe Lucas (Joaquin Phoenix) jest 
rozbity emocjonalnie i nie potrafi znaleźć sensu ani radości w swoim życiu. Podejmuje pracę 
w college’u w i w niedługim czasie angażuje się w romans z dwiema kobietami. 

„Żyć nie umierać”, reż. Maciej Migas. Polska 2015
12.10. (poniedziałek), godz. 19.00
Bartek (Tomasz Kot), niegdyś wzięty aktor, teraz zabawiacz publiczności w popularnym telewi-
zyjnym show, dowiaduje się, że jest nieuleczalnie chory.

„Love” 3D, reż. Gaspar Noé, Belgia, Francja 2015
13.10. (wtorek), godz. 19.00
Pod wpływem telefonu od matki byłej dziewczyny Murphy wspomina płomienny romans z Elec-
trą. Film wyłącznie dla widzów dorosłych. Zawiera śmiałe sceny erotyczne. 

„Amy”, reż. Asif Kapadia, Wielka Brytania 2015
26.10. (poniedziałek), godz. 19.00
Nieznana, prawdziwa historia wielkiej gwiazdy . Przejmująca opowieść o inteligentnej i skom-
plikowanej kobiecie, która chciała tylko, aby ją kochano.

„Młodość”, reż. Paolo Sorrentino, Francja/ Szewcja/ Wielka Brytania/ 
Włochy 2015, 27.10. (wtorek), godz. 19.00
Olśniewająca wizualnie, pełna emocji i błyskotliwego humoru opowieść o gościach luksusowe-
go hotelu u podnóża Alp.
Bilety: 10 zł studenci, 12 zł pozostałe osoby
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WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
KSIĄŻNICA KOPERNIKAŃSKA
ul. Słowackiego 8, www.ksiaznica.torun.pl

Moda w okupowanej Francji i jej polskie echa. Z odniesieniem do 
rejonów mody toruńskiej, 22.10. (czwartek), godz. 18.00
Prelegent: Dr Krzysztof Trojanowski. Kolejne spotkanie z cyklu Toruń Miasto Zabytków poświęco-
ne będzie zagadnieniom pozornie ulotnym, a tak naprawdę stanowiącym wymierne, w zwyczajnej 
codzienności czytelne odzwierciedlenie historycznych wydarzeń, zmian kulturowych i społecz-
nych – tych wielkich i mniejszych. Będzie poświęcone modzie w okupowanej Francji i jej wpływie 
na modę w ówczesnej Polsce. 
Dr Krzysztof Trojanowski jest autorem pierwszego naukowego opracowania na ten temat „Moda 
w okupowanej Francji i jej polskie echa” (PWN), uznanego za jedną z najlepszych książek histo-
rycznych 2014 roku. Doceniono ją m.in. za rzetelność i atrakcyjne pokazanie specyficznej dwu-
kierunkowej relacji: historia – moda, czyli „jak procesy historyczne wpływają na modę i co moda 
mówi o historii”. 
Autor gruntownie wykorzystał bogatą literaturę oraz źródła (m.in. artykuły prasowe, dokumenty, 
wspomnienia, co szczególnie cenne), aby zrekonstruować i pokazać w przystępny sposób zapo-
mniany świat mody i elegancji, trwający mimo wojny i okupacji. W książce jest mowa o ówczesnych 
kolekcjach mody, lansowaniu kreacji, o aktywności domów mody, prasie i reklamie, katalogach 
i pokazach mody. Omówiona została moda różnych grup społecznych, bo była zróżnicowana, 
a nawet… stosowane wówczas perfumy i kosmetyki. Kolejnym walorem książki są liczne ilustracje, 
pochodzące m.in. z ówczesnej prasy, katalogów, zbiorów muzealnych i prywatnych, bezpośrednio 
powiązanych z omawianymi kolekcjami, kreacjami czy projektantami, często publikowane są po 
raz pierwszy. To wielka gratka dla miłośników mody i badaczy kultury dnia codziennego.
Moda francuska zawsze inspirowała europejskich kreatorów i krawców, elegantki i ulicę, także 
podczas wojennej zawieruchy. Autor opowie o polskiej modzie okresu okupacji (w Generalnym 
Gubernatorstwie) i jej francuskich „prototypach” oraz o modzie lat powojennych – to mało znane 
zagadnienie. Będę tez odnośniki do modnych mieszkańców Torunia i kontekstu naszego miasta. 
Jak wydarzenia wojenne wpływały na modę, jak ta była postrzegana w tak zwanym towarzystwie 
i w świecie kultury, czy i co z niej przetrwało – w różnych formach – do dziś, będzie można dowie-
dzieć się podczas spotkania. 
Krzysztof Trojanowski – adiunkt w Katedrze Filologii Romańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Absolwent Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego (1996) i studiów pody-
plomowych z zakresu dwudziestowiecznego dramatu, teatru i filmu w Studium Filologii Polskiej 
UMK (2000). Miłośnik dawnego kina, kolekcjoner jego śladów (także w odniesieniu do gwiazd 
toruńskich, np. Heleny Grossówny).

Filia nr 2, ul. Kościuszki 47

Prace dzieci z Tajlandii, do 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 przy-
rody. Wiek autorów wystawianych prac, od 4 do 18 lat, daje ogólny pogląd na temat etapów roz-
woju plastycznego. Prace pochodzą ze zbiorów Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka 
w Toruniu. 

Filia nr 11, ul. Żwirki i Wigury 39/41

Spotkanie z Anną Karpińską, 22.10. (czwartek), godz. 18.00
Anna Karpińska (ur. 1959) – ukończyła politologię na Uniwersytecie Wrocławskim, uczyła studen-
tów, była dziennikarką, wydawała książki, prowadziła firmę zajmującą się szkoleniami i wdraża-
niem systemów jakości. Ma męża, trójkę dorosłych dzieci, synową, zięcia i – od niedawna – wnu-
ka. Mieszka w Toruniu, weekendy spędza na wsi, przynajmniej raz w roku podróżuje gdzieś dalej, 
by naładować akumulatory. Książki pisuje przy kuchennym stole. Jak sama mówi: „Nie żałuję 
niczego (…). Bez zdarzeń, ludzi, zajęć, wrażeń nie byłoby ani mnie, ani moich bohaterów”. Jest 
autorką kilku powieści, m.in. „Chorwackiej przystani”, „Przysługi”, „Sakramentu niedoskonałe-
go” i „Za jakie grzechy?”

B

BIBLIOTEKI
Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
ul. Szczytna 13

Dawna stolica Polski i okolice, 5.10. (poniedziałek), godz. 10.00
Prelekcja ze slajdami – dr Edward Świtalski

Dyskusyjny Klub Książki, 12.10. (poniedziałek), godz. 10.00 
Dyskusja nad książką „Mężczyzna, który zapomniał o swojej żonie” Johna O’Farrella. Spotkanie 
poprowadzi Magdalena Gogulska-Dębska

Spotkanie autorskie z Marią Ulatowską i Jackiem Skowrońskim
19.10. (poniedziałek), godz. 10.00
Maria Ulatowska – autorka bestsellerowych powieści obyczajowych („Sosnowe dziedzictwo”, 
„Pensjonat Sosnówka”, „Domek nad morzem”, „Przypadki pani Eustaszyny”, „Kamienica przy 
Kruczej”, „Całkiem nowe życie, „Prawie siostry”, „Rodzina z Sosnówki”). Lubi wyzwania, więc 
spróbowała swych sił w kryminale, pisząc – wspólnie z Jackiem Skowrońskim - powieść „Autor-
ka”. Jacek Skowroński  – współzałożyciel i zastępca redaktora naczelnego magazynu fantastycz-
no-kryminalnego Qfant, laureat Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu na Opowiadanie Kryminal-
ne. Autor wielu opowiadań i powieści sensacyjno-kryminalnych („Mucha”, „Był sobie złodziej”, 
„Zabić, zniknąć, zapomnieć”).

Magia przyrody - Namibia, 26.10. (poniedziałek), godz. 10.00
Prelekcja ze slajdami –  Mariusz Wiński

Teatr wyobraźni, 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 działa od dziesięciu lat. Jest laureatem wielu konkursów i przeglądów teatralnych 
(w Grudziądzu, Krakowie, Bydgoszczy i Tczewie). Zespół tworzą dorosłe osoby niepełnospraw-
ne intelektualnie, a spektakle dotykają problemów dorosłości, wyborów życiowych i ich konse-
kwencji, relacji międzyludzkich, akceptacji i odrzucenia. 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 UNIWERSYTECKA
ul. Gagarina 13, tel. 56 611-43-99, www.bu.umk.pl

Kolodiony, 5-30.10.
Fotografie wykonane techniką kolodionu mokrego, których autorami są studenci uczestniczący 
w projekcie „Okolice cyberkultury” i warsztatach prowadzonych przez Pawła Sokołowskiego oraz 
Michała Sitkiewicza. Kolodion mokry to jedna z najstarszych technik fotograficznych, polegająca 
na naświetlaniu w aparacie szklanej płyty pokrytej warstwą jodku srebra (kolodionem). Specy-
ficzne właściwości tej techniki, zwłaszcza mokra warstwa światłoczuła oraz długi czas naświetle-
nia, sprawiają, że wykonane w niej zdjęcia mają niezwykły klimat i swoistą głębię.

Atlas historyczny miast polskich
19.10. (poniedziałek), godz. 13.00, do 27.11.
Wystawa zorganizowana z okazji „Międzynarodowego Roku Mapy” ogłoszonego podczas  
27 Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej w Rio de Janeiro (Brazylia, 23-28.08.2015).  
Prezentuje reprodukcje map spośród 18 atlasów miast wydanych dotychczas w naszym kraju. 
Są to zarówno najważniejsze dla każdego miasta plany katastralne z okresu przedindustrialnego 
w skali 1:2500, plany rozwoju przestrzennego, historyczne mapy okolic miast, jak i reprodukcje 
najbardziej interesujących źródeł kartograficznych oraz widoków (wedut). 
Seria Atlas historyczny miast polskich wydawana jest z inicjatywy i pod patronatem Międzyna-
rodowej Komisji Historii Miast. Atlasy są wydawane w formie odrębnych zeszytów poświęconych 
poszczególnym miastom. Najważniejszym celem tego przedsięwzięcia jest utworzenie bazy źró-
dłowej do badań porównawczych nad urbanizacją Europy i przemianami przestrzeni miast.

UMK świętuje, 20.10. (wtorek), godz. 13.00, do 30.11.
Wystawa organizowana w ramach obchodów 70-lecia UMK. Ekspozycję tworzy zespół doku-
mentów ulotnych: fotografii, filmów, plakatów, pamiątek. Stanowią one głównie zbiory własne 
UMK oraz Archiwum Państwowego w Toruniu. Autorami fotografii zaprezentowanych na wysta-
wie są znani toruńscy fotograficy dokumentaliści m.in. A. Czarnecki, A. Dauksza-Wisniewska,  
B. Horbaczewski, Cz. Jarmusz. Pokaz filmowej składanki obejmuje produkcje: E. Renka, Amator-
skiego Klubu Filmowego „Pętla”, Polskiej Kroniki Filmowej, TV Toruń, TV UMK. Celem wystawy 
jest stworzenie opowieści, której głównym bohaterem są emocje jakie towarzyszyły 70. letniej 
tradycji świętowania na UMK. Wystawa ma przybliżyć młodemu pokoleniu atmosferę z minionych 
lat, dojrzałemu zaś przywołać czar ulotnych chwil i być może u niektórych wywołać uśmiech. 
Fabuła opowieści ujęta jest w sześć rozdziałów: Patrona Docenianie, Rocznic Pamiętanie, Gości 
Przyjmowanie, Balów Rautów Wydawanie, Żaków Świętowanie, Czaru Chwil Wspominanie. Pro-
wadzi ona widza po zatrzymanych w kadrach fotografów i operatorów kamer emocjach, przeży-
ciach, myślach, nastrojach, wyrażonych gestami, mimiką, spojrzeniem. Narracja konstruowana 
jest obrazami, a dramaturgię opowiadania tworzą komentarze i dialogi.



Propozycja dla osób, które potrzebują motywacji do rozpoczęcia ćwiczeń, chcą zwiększyć swo-
ją aktywność ruchową. 
Stowarzyszenie Pływackie NEMO, basen ZSMEiE, ul. Św. Józefa 26
• godz. 12.00 dzieci, młodzież i dorośli; godz. 13.00 dzieci, młodzież i dorośli: Pływaj pięknie 
bez wysiłku, szybciej i wydajniej
Lekcja pokazowa nauki pływania kraulem metodą TI. 
Społeczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, ul. Dziewulskiego 24a
Dzień Sportu u Słowackiego
• godz. 9.00-10.00 Biegowa gra planszowa
• godz. 10.00-10.30 oraz 10.30-11.00 - Zaczarowana chusta + Kręć, kręć; Biegnij, skacz, rzucaj 
+ Tour de Pologne; Piłka nożna; Koszykówka
Studio Tańca „Fantom”, ul. Słowackiego 79
• godz. 11.00, 16.00 Taniec na każdą okazję
Pokażemy Wam, na przykładzie najbardziej popularnych współcześnie tańców, idealnie pasu-
jących do współczesnej muzyki, jak taniec jest łatwy i przyjemny.
Bunkier51 – Laser Arena, ul. Wielki rów 40A
• godz. 10.00-12.00 Rozgrywki w laserowy paintball 
Utworzymy 4 drużyny 5 osobowe (łącznie zapiszemy 20 osób) rozegrany zostanie turniej – 
każda drużyna z pozostałymi (pojedyncza rozgrywka 15 minut) wyłoniona zostanie drużyna 
zwycięska oraz najlepszy zawodnik turnieju. 
Gabinet Bądź Zdrów, ul. Miła 19
• godz. 10.00-14.00 Darmowe zabiegi masujące na łóżku Ceragem
Gracja Lady Fitness, szosa Lubicka 137
• godz. 10.00-14.00 Dzień otwarty w klubie
Bezpłatne korzystanie z zajęć i siłowni harmonogram zajęć i zapisy 56 655-90-02, 
509-747-673
Champion Gym&Fitness, ul. Bema 73-89
• godz. 12.00-16.00 Trenuj z mistrzami
Trenuj w Klubie gdzie swoją kondycję zdobywają Mistrzowie (KS Toruń, Katarzynki, Angels i nie 
tylko).
MTKP Delfin Toruń Pływalnia MOSiR, ul. Bażyńskich 9/17, ul Hallera 79, ul. Wyszyńskiego 1/5
• godz. 8.30-9.30 Trening pływacki (dla dzieci i młodzieży)
Centrum Tańca Gabi, ul. Łyskowskiego 28 Szkoła Podstawowa nr 8 w Toruniu
• godz. 11.00 Zajęcia animacyjno-taneczne dla dzieci w wieku 5-12 lat
Jaskinia solna, ul. Lelewela 18
• godz. 16.00-18.00 Bezpłatne wejście na 45-minutowy seans 
Copernicus Toruń Hotel, Bulwar Filadelfijski 11
w wieku 5-12 lat godz. 11.00-22.00 Narodowy Dzień Sportu na basenie
20 nielimitowanych czasowo wejściówek na strefę basenową + saun. 

PRZEMYSŁAW WYCIECHOWSKI, www.transgresje.com.pl

Transgresje - interdyscyplinarny festiwal dźwięku
8.10. (czwartek)
• godz. 19.00 Wernisaż wystawy dźwiękowej, CSW (wystawę będzie można oglądać do 18.10.)
• godz. 21.00 Koncert L.U.C, NRD Klub
• Instalacje dźwiękowe w przestrzeni miejskiej (do 18.10.)
9.10. (piątek)
• godz. 19.00 Koncerty Lautbild i Throbbing Wafle, CSW
• godz. 21.00 Zamilska Live, NRD Klub
• Instalacje dźwiękowe w przestrzeni miejskiej
10.10. (sobota)
• godz. 18.00 Koncert multimedialny „Bunt maszyn”, Zakłady dawnej Elany, hala TORLEN III, 
ul Skłodowskiej-Curie
• godz. 21.00 Margański (Trójka Polskie Radio) – dj set
• Instalacje dźwiękowe w przestrzeni miejskiej
11.10. (niedziela)
• godz. 13.00 Spotkania z muzykami i artystami dźwięku: Jerzy Mazzoll, Paweł Kulczyński, 
Peter Votava, CSW 15.00 Polska premiera filmu Ellen Zweig „Heart Beat Ear Drum – a film about  
Z’EV” i spotkanie z Z’EV-em, CSW
• Instalacje dźwiękowe w przestrzeni miejskiej

TOWARZYSTWO BACHOWSKIE, www.js-bach.pl

V Festiwal Cichej Muzyki: Łukasz Kwiatkowski (fortepian)
18.10. (niedziela), godz. 17.00
Muzyka J.S. Bacha w fortepianowym opracowaniu Ferruccia Busoniego.
Łukasz Kwiatkowski urodził się w 1981 roku w Łodzi. W 2005 roku ukończył z wyróżnieniem 
studia i uzyskał tytuł magistra sztuki na Akademii Muzycznej w Łodzi. W 2013 r. uzyskał sto-
pień doktora sztuki muzycznej. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Fortepianu na macierzystej  

SOS MUSIC, www.pejzazbezciebie.pl

Festiwal Twórczości Niezapomnianych Artystów Polskich 
„Pejzaż bez Ciebie”: Marek Grechuta
21.10. (środa), godz. 16.00 konkurs na interpretację piosenek Marka Grechuty
Miejsce: Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny, ul. Żeglarska 8. Wstęp wolny
22.10. (czwartek), godz. 19.00 Koncert Galowy
Wystąpią: Kasia Kowalska, Anita Lipnicka, Grażyna Łobaszewska, Anna Wyszkoni, Krzysztof  
Cugowski, Grzegorz Hyży, Aro Kłusowski, Janusz Panasewicz, Andrzej Sikorowski. Kierownictwo 
muzyczne: Piotr Dziubek. Koncert poprowadzi: Agata Konarska. Miejsce: Aula UMK
Bilety: do 8.10: 60 zł, 70 zł; studenci: 40 zł, od 9.10.: 75 zł, 85 zł; studenci: 50 zł, do nabycia: 
Księgarnia Centrum Sztuki Współczesnej; klub OD NOWA, www.kupbilet.pl 

FUNDACJA ZWALCZ NUDĘ
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
www.narodowydziensportu.pl 

Narodowy Dzień Sportu, 3.10. (sobota)
Ideą akcji jest umożliwienie chętnym dostępu do nieodpłatnych treningów w różnych dyscyplinach 
sportowych. Wybrane szkolenia poprowadzą wybitni polscy sportowcy i olimpijczycy, a jedynym 
warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się na wybrany trening poprzez stronę www.
Arena Toruń, ul. Bema 73-89
•  3-4.10., godz. 7.00-22.00 Wspinaczkowy Puchar Polski
• godz. 12.00-16.00 Targi Klubów Sportowych
• godz. 12.00-16.00 Festiwal Sportu i Zdrowia
Trzy bloki tematyczne: „Spotkania ze znanymi sportowcami – toruńskimi gwiazdami sportu”;  
„Pokazy toruńskich klubów sportowych i udział mieszkańców w otwartych treningach”; „Warsztaty 
z udziałem specjalistów z zakresu psychologii sportu, fizjoterapii, rehabilitacji, zdrowego żywie-
nia”. Podczas Festiwalu przedstawią swoja ofertę toruńskie kluby sportowe, Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego, jednostki oświatowe prowadzące klasy sportowe, instytucje zdrowia, dietetycy, spe-
cjaliści udzielający porad z zakresu psychologii sportu. Dla najmłodszych dzieci będzie uruchomio-
na strefa dziecka z atrakcjami. Organizatorzy zadbali o konkursy z nagrodami, pokazy cheerleaders 
itp.
• godz. 12.00-16.00 Udostępnienie siłowni dla mieszkańców
Bezpłatne udostępnienie siłowni, bezpieczne korzystanie z urządzeń sportowych, demonstracja 
poprawności wykonywania ćwiczeń i porady instruktorów
Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży, ul. Łokietka 3
• godz. 10.00-11.00 Joga dla dzieci i rodziców
• godz. 12.00-13.00 Zumba fitness
• godz. 14.00-15.30 Rodzinny Turniej Sportowy
MOSiR Toruń, Hala Tenisowa, ul. Przy Skarpie 4
• godz. 14.00-18.00 Tenis dla najmłodszych
Nauka gry w tenisa dla najmłodszych, zajęcia poprowadzą trenerzy klubu tenisowego, możliwość 
zapisania dziecka do szkółki tenisowej
MOSiR Toruń, Miniaquapark, ul. Hallera 79
• godz. 10.00-18.00 Nauka pływania
Możliwość szlifowania umiejętności pływackich pod okiem wykwalifikowanych instruktorów 
(wszystkie grupy wiekowe)
MOSiR Toruń, Lodowisko Tor-Tor, ul. Bema 23/29
• Bezpłatna ślizgawka z możliwością nauki jazdy na łyżwach
Ślizgawka z konkursami i nagrodami, dla chętnych możliwość nauki jazdy na łyżwach (instruktorzy)
MOSiR Toruń, Stadion Miejski, ul. Bema 23/29
• godz. 11.00-14.00 trening lekkoatletyczny
Bieganie, skoki, konkurencje siłowe – trening z udziałem zawodników MKL (wszystkie grupy wie-
kowe).
MOSiR Toruń, Boisko Orlik 2012 ul. Przy Skarpie 4, ul. Armii Ludowej 47/61, ul. Gagarina 19, ul. Po-
lna 14a, ul. Rydygiera 1-7, ul. Świętopełka 15-25, ul. Świętopełka 15-25, szosa Bydgoska, ul. Ugory
• godz. 11.00-19.00 Gry i zabawy sportowe
Gry i zabawy z piłką – piłka nożna, koszykówka z nagrodami.
Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, lasek przy Szkole Podstawowej  
nr 7, ul. Bema 66
• godz. 8.30-11.00 Nordic walking i ćwiczenia wzmacniajace

IINNI ORGANIZATORZY
uczelni. Jest autorem książki „Muzyka Jana Sebastiana Bacha w twórczości fortepianowej Fer-
ruccia Busoniego”. W lipcu 2014 roku ukazała się jego płyta z utworami Bacha-Busoniego. Jest 
laureatem konkursów muzycznych, pianistycznych i kameralnych oraz zdobywcą szeregu na-
gród, m.in.: II nagrody na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Szafarni 
(1994), II nagrody i nagrody specjalnej na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Ko-
szycach na Słowacji (1995), „Grindea Award” dla najbardziej obiecującego młodego muzyka 
w Londynie (2001), IV nagrody na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Londynie (2003), 
I nagrody i nagrody specjalnej dla trio fortepianowego na Międzynarodowym Międzyuczelnianym 
Konkursie Kameralnym im. K. Bacewicza w Łodzi (2004), zwycięzcą Concerto Trials Finals w Car-
diff (2004). Brał udział w wielu koncertach jako solista i kameralista. Uczestniczył w wielu kursach 
pianistycznych krajowych i zagranicznych. Słowo: Jakub Burzyński. Miejsce: Ratusz Staromiejski. 
Wstęp wolny

POMORSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE
ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. K. SZYMANOWSKIEGO
Szosa Chełmińska 224/226

XIII Koncert Towarzyski, 15.10. (czwartek), godz. 16.30
Vivant profesores! na wesoło w wykonaniu nauczycieli: Magdaleny Cynk, Piotra Dołęgowskiego, 
Ewy Drzewieckiej, Pawła Dudzika, Roberta Matusiaka, Magdaleny Miszewskiej – Zasadnej, Rober-
ta Kamoli, Anny Poślednik, Andrzeja Wyrwickiego, Dariusza Zaleśnego. Prowadzenie: Magdalena 
Miszewska-Zasadna. Nierzadko profesorów zobaczyć  i usłyszeć można z drugiej strony sceny. 
Zawsze to oni słuchają i oceniają uczniów, teraz to uczniowie będą oklaskiwać swoich pedago-
gów. Koncert zorganizowany został z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a usłyszeć będzie można 
muzykę filmową, rozrywkową i standardy jazzowe. Miejsce: Sala Koncertowa ZSM. Wstęp wolny 

GRUPA N OBROTÓW, www.nobrotow.pl

OKtańcówka, 17.10. (sobota), godz. 20.00
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).
Miejsce: Wejściówka, Plac Teatralny 1. Wstęp wolny

Warsztaty tańców tradycyjnych w parach, 17.10. (sobota), godz. 11.00
Warsztaty przybliżają tańce polskie, szwedzkie, francuskie czy portugalskie, tańczone na dzisiej-
szych balach czerpiących z tradycyjnej potańcówki. W programie: prezentacja tańców, technika 
taneczna, prowadzenie i podążanie w tańcu, podstawy taneczne oraz wskazówki, jak czerpać 
przyjemność z momentu tańca i jak uzyskać komfort długotrwałego tańczenia. Rozległa praktyka 
i wielokrotne rozpatrywanie szczegółów tańca pod kątem indywidualnym uczestników.
Koszt uczestnictwa: 40 zł/os. Zapisy: nobrotow@gmail.com

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

Z biznesem mi do twarzy – spotkania z kobietami biznesu
28.10. (środa), godz. 18.00
12 spotkań, których bohaterkami – mentorkami są kobiety odnoszące sukces w biznesie – zarów-
no 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, lokalnych 
przykładach – że w Toruniu i w województwie również można odnieść sukces i zrobić karierę. 
Bohaterką październikowego spotkania będzie Monika Wiśniewska, dyrektorka Centrum Nowo-
czesności Młyn Wiedzy, doktor fizyki, absolwentka UMK, uczestniczka wielu badań naukowych 
w USA, Niemczech i Belgii. Była dziekanem Wydziału Lotnictwa i Kosmonautyki w Wyższej Szkole 
Środowiska w Bydgoszczy. Prowadzenie: Joanna Cieślak – Ospalska
Miejsce: Hanza Cafe, ul. Piekary 28. Wstęp wolny

EUROPEJSKA AGENCJA REKLAMOWA

Balet im. Igora Moisiejewa, 15.10. (czwartek)
Założony w 1937 r. zespół, jako pierwsza profesjonalna grupa taneczna, zajmuje się interpretacją 
artystyczną i promocją tańców nardów świata. Ekspedycje folklorystyczne pierwszych artystów 
baletu Moisiejewa tchnęły nowe życie sceniczne w ludowe obrazy, dzięki czemu do dziś zachwy-
cają widzów na całym świecie. Igor Moisiejew opracował około 200 widowisk baletowych. Tańce 
ludowe narodów Związku Radzieckiego łączył z baletem nowoczesnym i klasycznym, tworząc 

perfekcyjne formy baletowe. Układał również choreografię do wielkich światowych dzieł muzycz-
nych, głównie Piotra Czajkowskiego. Stworzył on młody zespół specjalizujący się zarówno w kla-
sycznym, jak i nowoczesnym repertuarze baletowym. Grupa prezentuje blok tańców narodowych 
wybranych regionów świata. W programie zobaczymy m.in. Tańce Narodów Świata.
Miejsce: Arena Toruń, ul. Bema. Bilety: www.ebilet.pl; www.ticketpro.pl; www.bilety24.pl; 
www.teatrwielki.pl; sieć salonów Empik

PARAFIALNE CENTRUM KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
„PIWNICA POD ŚWIĘTYMI JANAMI”, ul. Żeglarska 16

20. wieczór poetycki, 22.10. (czwartek), godz. 19.00
Zawód dozorca - spotkanie z poetą ks. Franciszkiem Kameckim z Gruczna. Wstęp wolny

KLUB SENIORA „ZACISZE", ul. Bema 38a, tel. 698-194-471
Klub prowadzi działalność kulturalno-oświatową głównie dla mieszkańców osiedli Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Kopernik”.

W krainie ceramiki, 8.10. (czwartek), godz. 16.00
Warsztaty ceramiczne prowadzone przez Swietłanę Pajanowską z Kazachstanu

Dzień Ludzi Starszych, 22.10. (czwartek), godz. 16.00
Koncert literacki „Białe kruki” w wykonaniu Sceny Młodych Studia P z MDK.

Wieczór zaduszny, 29.10. (czwartek), godz. 16.00
Wspomnienia o nieżyjących członkach Klubu „Zacisze”. Modlitwa o spokój ich duszy.

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. 

Imprezy:

Bal u kata i jego złych sióstr w świecie toruńskich niesamowitości 
25.10. (niedziela), godz. 17.00-19.00
Impreza rodzinna. Na śmiałków czekają legendarne, mrożące krew w żyłach opowieści, pokaz 
katowskiego rzemiosła, gry i zabawy dla odważnych. Konkursy z nagrodami dla dzieci i dorosłych 
przyprawią o dreszcze. Całości dopełni niezwykły stół pełen smakołyków i szalone tańce. Wyda-
rzenie poprowadzą doświadczeni animatorzy Domu Legend, którzy zadbają o rozrywki dla młod-
szych i starszych w iście mrocznym klimacie. 
Bilety do kupienia od 3 do 21.10.
Wstęp dla 2 osób: 50 zł, dla 3 osób: 70 zł, dla 4 osób: 90 zł, dla 5-6 osób: 100 zł.

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

I Kujawsko-Pomorskie Podróże Historyczne – wiek X-XV
29.10. (czwartek), godz. 10.00-11.00, do 10.12.
Konkurs dla szkół podstawowych, gimnazjów i liceów z Torunia oraz powiatu toruńskiego. Jego 
tematyka związana jest z historią średniowiecza na ziemiach polskich X-XV w. i obejmuje m.in. za-
bytki, sceny batalistyczne, sceny z życia codziennego oraz postacie historyczne. Oprócz rozwoju 
i prezentacji umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży celem konkursu jest też wzbogacanie 
wiedzy o dziejach średniowiecznej Polski. Wstęp w cenie biletu na zamek



1.10. (czwartek)
  godz. 16.30  Bezpłatne oprowadzanie z przewodnikiem po wystawach,  CSW
  godz. 18.00  Fotograficzne Pogaduchy,  Galeria Kawiarnia Wejściówka
  godz. 20.00  T.Love Alternative,  Lizard King Toruń
  godz. 21.00  Ostatni dancing na 70-lecie,  Od Nowa
   Koncert Alameda 5,  Klub NRD

2.10. (piątek)
  godz. 17.45  Podgórskie Anioły,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 18.00  Koncert „Pieśni naszego wieku”,  MDK
  godz. 18.00  Fotografie artystyczne Marcina Szpaka, do 15.10.,  Od Nowa
  godz. 19.00  Międzynarodowy Dzień Muzyki – koncert TOS,  Dwór Artusa
   22. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek „Spotkania”, do 10.10.,  Teatr Baj Pomorski 
   We Love Beats pres. 5 urodziny U Know Me Rec.,  Klub NRD
   Spotkanie z zespołem Paraliż Band,  Klub Dwa Światy

3.10. (sobota)
  godz. 10.00-15.00  Otwarty Turniej Szachowy w Szachach Szybkich,  OPP Dom Harcerza
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 11.00  Rodzinne warsztaty ceramiczne,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 16.00  Finisaż wystawy Mecenas i artyści,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 19.00  Koncert „Pieśni rosyjskich bardów”,  MDK
  godz. 19.00  Piotr Lemańczyk Quartet North,  Teatr Muzyczny
  godz. 20.00  Koncert zespołu Dikanda,  Od Nowa
   Narodowy Dzień Sportu,  różne obiekty sportowe Torunia

4.10. (niedziela)
  godz. 17.00  Występ gościnny: Hanna Śleszyńska „Kobieta pierwotna”,  Teatr Horzycy
  godz. 20.00  Toruńska Grupa Improwizacyjna „Teraz”,  Od Nowa

5.10. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Dawna stolica Polski i okolice,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepeł-
nosprawnych 
  godz.15.00-17.00  Żyj zdrowo z artystycznie zakręconą głową, także pozostałe ponie-
działki października,  Piernikowe Miasteczko
  godz. 18.00  Filmowe poniedziałki: „Jeziorak”,  Artus Cinema
  godz. 18.00  Grafika Oksany Budnej, do 16.10.,  Od Nowa
  godz. 19.00  „Mania. Historia pracownicy fabryki papierosów” z muzyką na żywo, 
 Od Nowa
  godz. 19.00  Fred Raspail, Bartas Szymoniak,  HRP Pamela
   Kolodiony – wystawa, do 30.10.,  Biblioteka Uniwersytecka

6.10. (wtorek)
  godz. 13.00  Dzień Na Plus,  CSW 
  godz. 19.00  Wejście Do Gry,  Galeria Kawiarnia Wejściówka

7.10. (środa)
  godz. 18.00  Get Well Darcy,  Lizard King Toruń
  godz. 19.00  Forte Artus Festival: Artur Andrus,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Stand-Up Comedy – Abelard Giza,  Od Nowa
  godz. 19.00  Imię – spektakl,  Aula UMK
  godz. 19.00  Dookoła świata w 974 dni - Władek Labuda,  Hanza Cafe
  godz. 20.00  Mike Parker’s Trio Theory,  Tutu Jazz & Whiskey Club

8.10. (czwartek)
  godz. 18.00  460 lat Podgórza,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 18.00  Wykład w tamach Festiwalu Tormiar,  CSW
  godz. 18.00  Piękno Gór Izerskich w obiektywie Andrzeja Woźniaka,  
do 31.10.,  Dom Muz
  godz. 18.00  Wystawa fotograficzna Ryszarda Długołęckiego, do grudnia, 
 Hotel Filmar 
  godz. 18.00  Obecność - wystawa,  Galeria Kawiarnia Wejściówka
  godz. 19.00  Transgresje - interdyscyplinarny festiwal dźwięku, do 11.10., 
 CSW, w sobotę budynki dawnej Elany
  godz. 19.00  Forte Artus Festival: Spotkanie z Jowitą Budnik,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Piaf! The Show,  Aula UMK 
  godz. 19.00  Piotr Wyleżoł Quartet,  Teatr Muzyczny
  godz. 20.30  Otrzęsiny UMK 2015 – Twój Pierwszy Raz!,  Od Nowa
   Podgórz w fotografii,  Dom Muz, do 22.10., ul. Poznańska
   Wystawa fotograficzna „Zespół Ceinat”,  MDK
   Koncert: Kontagion + Deathinition + Highlow + Exist,  Klub Dwa Światy

9.10. (piątek)
  godz. 17.30  Podgórskie święto latawca, także 10.10. godz. 12.00, 
 Dom Muz, ul. Poznańska 
  godz. 18.00  Spotkanie z Marianem Buchowskim,  CSW
  godz. 18.30  Forte Artus Festival: Wystawa BZ WBK Press Foto 2015, 
 Dwór Artusa
  godz. 19.00  Koncert zespołu Kult,  Od Nowa

10.10. (sobota)
  godz. 11.00  Poranek teatralny: Teatr Magma - Przygoda w kuchni,  Dom 
Muz, ul. Poznańska

  godz. 15.00  Film. Finał konkursu w ramach Konfrontacji Amatorskiej 
Twórczości Artystycznej Regionu,  Artus Art Cinema
  godz. 20.00  Koncert zespołu Mikromusic,  Od Nowa
   Koncert: Brudne Dzieci Sida + Podeszfa + Granda,  Klub Dwa Światy

11.10. (niedziela)
  godz. 16.00  Festiwal Tormiar: Kuratorskie oprowadzanie po wystawie 
„Wszechstronni Rzemieślnicy i Utalentowani Artyści”,  CSW
  godz. 18.00  Forte Artus Festival: Spotkanie z Tomaszem Sianeckim,  Dwór 
Artusa

  godz. 19.00  „Kolega Mela Gibsona”,  Teatr Muzyczny
  godz. 20.00  Jachna/Tarwid/Karch,  Tutu Jazz & Whiskey Club

12.10. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Dyskusyjny Klub Książki,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych 
i Niepełnosprawnych
  godz. 17.00  Architektura w Wozowni: Grzegorz Piątek „Modernizowanie 
modernizmu”,  Galeria Wozownia
  godz. 19.00  Toruński Tryptyk Fotografii Koncertowej,  HRP Pamela
  godz. 20.00  John Porter Band,  Lizard King Toruń
  godz. 20.00  Slam Poetycki,  Od Nowa

13.10. (wtorek)
  godz. 16.00  Puk, puk! Kto tam? - gry i zabawy improwizacyjne,  Dom Muz, 
ul. Okólna
  godz. 16.30  Oprowadzanie po  Dworze Artusa

DZIEŃ PO DNIU 10PAŹDZIERNIK 2015
14.10. (środa)

  godz. 13.00  Rozmowy o kinie,  CSW
  godz. 17.30  Wykład z cyklu Sztuka fotografii,  WOAK
  godz. 19.00  Flatfoot 56, support 6’10’’,  HRP Pamela
  godz. 20.00  Jazz Club: Jachna/Urowski/Cichocki/Krawczyk,  Od Nowa 

15.10. (czwartek)
  godz. 16.30  XIII Koncert Towarzyski: Vivant profesores!,  Sala Koncertowa ZSM
  godz. 18.00  Spotkanie z Fernando Menisem,  CSW 
  godz. 19.00  Jazzowa Akademia Kultury – Perkusja,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 20.00  Koncert Natalii Przybysz,  Od Nowa
  godz. 20.00  Percival Schuttenbach,  Lizard King Toruń
  godz. 20.00  Aga Derlak Trio,  Tutu Jazz & Whiskey Club
   Spektakl podsumowujący projekt „Teatralne przenikanie”, do 18.10.,  WOAK
   Balet im. Igora Moisiejewa,  Arena Toruń

16.10. (piątek)
  godz. 17.00  Nauka – Sztuka – Edukacja. 140 lat działalności Towarzystwa 
Naukowego w Toruniu, do 14.02.2016 r.,  Ratusz Staromiejski
  godz. 18.00  Po jednym wierszu od stu poetów. Kaligrafia japońska, do 1.11., 
 Kamienica pod Gwiazdą
  godz. 18.30  Dzień indyjski,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 19.00  Forte Artus Festival: Piotr Rogucki Solo,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Doznania rzeczywistości. Praktyki konceptualne 1965-1980,  
do 3.01.2016,  CSW
  godz. 20.00  Punk Fest, do 17.10,  Od Nowa 
   Koncert: Das Moon + Black Velvet Band,  Klub Dwa Światy

17.10. (sobota)
  godz. 11.00  Podróże małe i duże – Osetyjskie pierogi,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 12.00  Oprowadzanie autorskie,  CSW 
  godz. 17.00  Rozszyfruj PTL,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 18.00  Tradycja i nowoczesność,  CSW 
  godz. 19.00  „Zupa Rybna w Odessie”, także 18.10.,  Teatr Muzyczny
  godz. 19.00  „Bramy raju” - premiera,  Teatr Horzycy 
  godz. 20.00  OKtańcówka,  Wejściówka
   XVIII Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Za-
wsze zielono, zawsze niebiesko”, do 5.12.,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twór-
czości Dziecka
   Koncert: Kuba Knap + Zioło + Emil G + Dj Willy Mąka,  Klub Dwa Światy

18.10. (niedziela)
  godz. 16.00  Ostatni gasi światło,  CSW 
  godz. 16.00  Spektakl „Klimakterium ... i już”,  Aula UMK
  godz. 17.00  V Festiwal Cichej Muzyki: Łukasz Kwiatkowski (fortepian),  Ratusz 
Staromiejski
  godz. 17.00  Wieczór z Paganinim,  Dwór Artusa
   13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest, do 25.10,  Od Nowa, Kino Cen-
trum
   Koncert Lilly Hates Roses,  Klub NRD

19.10. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Spotkanie z Marią Ulatowską i Jackiem Skowrońskim,  Ośrodek 
Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
  godz. 13.00  Atlas historyczny miast polskich, do 27.11.,  Biblioteka Uniwer-
sytecka

  godz. 17.30  Inspiratornia – ozdobne deseczki,  Dom Muz
  godz. 18.00  Benefis Lucyny Sowińskiej,  MDK
  godz. 18.00  Filmowe poniedziałki,  Artus Cinema
  godz. 18.30  Sobie a Muzom – spotkanie fokusowe,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 19.00  Wanda Johnson & Her Band,  HRP Pamela
  godz. 19.00  Spotkania z współczesną prozą,  Galeria Kawiarnia Wejściówka
   Ogólnopolski Tydzień Kariery, do 25.10.,  MDK

20.10. (wtorek)
  godz. 12.00  Październik,  bo paździerze...,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 13.00  UMK świętuje, do 30.11.,  Biblioteka Uniwersytecka

21.10. (środa)
  godz. 12.00  Strunofonie - muzyczny eksperyment aktywny,  CSW 
  godz. 16.00  Festiwal „Pejzaż bez Ciebie”: Marek Grechuta – konkurs,  Impre-
saryjny Teatr Muzyczny
  godz. 19.00  Włoskie przygody - Paulina Kapelska,  Hanza Cafe
   NADA: Night Marks Electric Trio + Paulina Przybysz,  Klub NRD

22.10. (czwartek)
  godz. 16.00  Między ideą a rysunkiem,  CSW
  godz. 16.00  Dzień Ludzi Starszych,  Klub Seniora „Zacisze”
  godz. 17.00  Obrazy różnorodności kulturowej i dziedzictwa,  Muzeum Etnogra-
ficzne
  godz. 18.00  Moda w okupowanej Francji i jej polskie echa,  Książnica Koperni-
kańska, ul. Słowackiego 8
  godz. 18.00  Spotkanie z Anną Karpińską,  Książnica Kopernikańska,  
Filia nr 11, ul. Żwirki i Wigury 39/41
  godz. 19.00  Festiwal „Pejzaż bez Ciebie”: Marek Grechuta - Koncert Galowy, 
 Aula UMK
  godz. 19.00  20. wieczór poetycki,  Piwnica pod Świętymi Janami
  godz. 19.00  Laboratorium,  Teatr Muzyczny
  godz. 20.00  Fisz Emade Tworzywo,  Lizard King Toruń

23.10. (piątek)
  godz. 18.00  Z cyklu Pięć pracowni Zakładu Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych 
UMK – Pracownia Litografii, do 22.11.,  Dom Muz
  godz. 19.00  Forte Artus Festival: Aga Zaryan - Piosenki Niny Simone, 
 Dwór Artusa
  godz. 19.00  The Nightwatchers,  Teatr Muzyczny
   Kękę „Nowe Rzeczy” + Rezydenckie Afterparty,  Klub NRD 
   Koncert charytatywny dla Pawełka,  Klub Dwa Światy

24.10. (sobota)
  godz. 16.00 i 17.00  Czas dla nas - koncerty dla dzieci,  Dwór Artusa
  godz. 17.00  Spektakl „Single i remiksy”,  Aula UMK
  godz. 18.00  Nowa Scena Muzyczna: Akordeon Klasyczny,  MDK
   Duża Sobota,  Klub NRD
   Electro Moustache - impreza DJ’ska,  Klub Dwa Światy

25.10. (niedziela)
  godz. 15.00  Program zwiedzania,  CSW
  godz. 16.30  J. Korczak „Król Maciuś Pierwszy”- premiera,  Teatr Baj Pomorski
  godz. 17.00-19.00  Bal u kata i jego złych sióstr w świecie toruńskich niesamo-
witości,  Dom Legend Toruńskich
  godz. 17.00  Premiera: Blondi, czyli wieczór u nieco starszych panów,  Hotel 
Bulwar



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.dziendobrytorun.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

  godz. 19.00  Forte Artus Festival: Wojtek Mazolewski Quintet,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Basia Kawa,  Tutu Jazz & Whiskey Club
   Antigama + X + MOAFT,  Klub NRD 
   Stand-up Toruń,  Klub Dwa Światy

26.10. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Magia przyrody - Namibia,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych 
i Niepełnosprawnych
  godz. 19.00  OBIEKTYWnie o przyrodzie: Marek Trzeciak,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Recital solowy Leszka Cichońskiego,  HRP Pamela

27.10. (wtorek)
  godz. 12.00  Spacer po wystawie,  CSW
  godz. 18.00  Sztuka w Artusie – Caravaggio: między sacrum, a profanum, 
 Dwór Artusa

28.10. (środa)
  godz. 12.00  Spójrz! Miejsce,  CSW
  godz. 18.00  Z biznesem mi do twarzy: Monika Wiśniewska,  Hanza Cafe
  godz. 18.00  Gdy dusza z ciała ucieka,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 19.00  Hulaj Dusza w jesiennym klimacie,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 19.00  Daria Murawska - Paranoje, do 20.11.,  Od Nowa
  godz. 20.00  Wieczór Podróżnika: Nowa Zelandia - dr. Zdzisław Preisner, 
 Od Nowa

29.10. (czwartek)
  godz. 10.00  Wystawa I Kujawsko-Pomorskie Podróże Historyczne – wiek 
X-XV, do 10.12.,  Zamek Krzyżacki
  godz. 16.00  Wieczór zaduszny,  Klub Seniora „Zacisze”
  godz. 18.00  Wernisaż ulotny, czyli drugie życie liści, traw i kwiatów, 
 Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 18.00  „Projekt Dla …”: Paweł Grobelny Instalacje projektowe w prze-
strzeni publicznej,  Galeria Wozownia
  godz. 18.00  Forum Feminarum,  Od Nowa
  godz. 19.00  Forte Artus Festival: Klancyk gra Dziady,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Kabanos + Vecordia,  Lizard King Toruń
   Otwarcie Galerii Mama,  Klub NRD 

30.10. (piątek)
  godz. 11.00  Inspirowane poezją – konkurs plastyczny,  MDK
  godz. 18.00  Mały Czerwony Kapturek,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 18.00-21.00  Naukowe Halloween „Straszny Młyn”,  CN Młyn Wiedzy
  godz. 19.00  Piotr Nalepa Breakout Tour,  Teatr Muzyczny
  godz. 19.00  Klasyka horrorów,  Dwór Artusa
   Die Antwoord Night,  Klub NRD 
   8. urodziny Raissa Selecta + Reggaenerator (Vavamuffin) ,  Klub Dwa Światy

31.10. (sobota)
   Hałas : Halloween Edition,  Klub NRD


