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

Świat i okolice. Iran: kraina tysiąca i jednej nocy
2.12. (środa), godz. 18.30
Co takiego sprawia, że Iran to miejsce magiczne? Czy to prawda, że w Teheranie jest 1800 parków? 
Dlaczego Iran jest krajem bezpiecznym? Jak się dobrze bawić na weselu w Teheranie? Czy w metrze 
można się wyspać? Na te i inne pytania odpowie Krzysztof Kropisz – podróżnik i pasjonat Bliskiego 
Wschodu. Bilety: 2 zł (emeryci, renciści, uczniowie, studenci, niepełnosprawni - wstęp wolny)

Jacek Kaczmarski w świecie baśni - Mateusz Nagórski Solo
3.12. (czwartek), godz. 19.00
Artysta zaprezentuje piosenki z nowej płyty „Jacek Kaczmarski w świecie baśni”. Podczas koncertu 
zabrzmią  evergreeny poety oraz oparte na motywach legend, baśni i mitów, utwory, które tworzą 
spójną i nastrojową całość. Jako specjalny dodatek usłyszymy też kilka kolęd, które wprowadzą nas 
w czas zbliżającego się Bożego Narodzenia. Bilety: 15 zł ulgowy, 20 zł normalny

Mikołajki Jazzowe - Fours Collective, 5.12. (sobota), godz.  18.00
Fours Collective to okrzyknięci następcami Możdżera finaliści popularnego Mam Talent i twórcy mu-
zyki i piosenek, które łączą ze sobą drum’n bass i muzykę klasyczną, jazz i etno, funk i elektronikę, 
melodykę z absolutnie porywającym wokalem Staszka Plewniaka. Usłyszymy materiał z ich debiu-
tanckiego albumu, a także zupełnie nowy materiał zwiastujący nową płytę. 
Bilety: 30 zł ulgowy, 35 zł normalny

Filmowe poniedziałki
7.12. (poniedziałek), godz. 18.00
Film z gatunku kina popularno-naukowego. Jak zawsze będzie to jednak produkcja nietypowa, której 
bliżej do melodramatu. Samotny pisarz kupuje nowy system operacyjny, po uruchomieniu którego 
słyszy ciepły, kobiecy głos, należący do niezwykle intrygującej „osoby”. W miarę upływu czasu ich 
przyjaźń pogłębia się i przeradza w miłość. 
14.12. (poniedziałek), godz. 18.00
Projekcja filmu opartego na autentycznej historii z czasów I wojny światowej, utrzymanego w bożo-
narodzeniowym klimacie. W Wigilię świąt Bożego Narodzenia w 1914 r. w okopach żołnierzy niemiec-
kich, francuskich i angielskich doszło do spontanicznego zawieszenia broni… Ale przecież rozejm nie 
może trwać wiecznie, wszak wojna to nie wymysł szeregowców…
Wstęp wolny. Bezpłatne wejściówki do odbioru pół godziny przed seansem.

Zwiedzanie Dworu Artusa, 8.12. (wtorek), godz. 16.30
Dwór Artusa to siedziba dwóch instytucji kultury, ale także zabytek historyczny i architektoniczny. 
Raz w miesiącu, pod okiem przewodnika, wszyscy chętni mogą obejrzeć niedostępne na co dzień 
zakamarki budynku, posłuchać historii, opowieści i legend związanych z Dworem Artusa. Oprowa-
dzanie odbędzie się, gdy zbierze się grupa minimum 5 osób. Bilety: 4 zł ulgowy, 6 zł normalny

Przy nadziei – charytatywny koncert adwentowy
8.12. (wtorek), godz. 19.00
Schola Świętej Rodziny, Kwartet Aquarta, Tomek Kamiński – gość specjalny. Artyści wykonają au-
torskie utwory Tomasza Bojarczuka inspirowane ewangelią. Publiczność wysłucha m. in. piosenek 
o pięknie świata, przyrody i nadziei. Gościem specjalnym koncertu będzie Tomek Kamiński. W trak-
cie wydarzenia przeprowadzona zostanie zbiórka pieniędzy oraz licytacja pióra Marszałka Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego i gadżetów przeznaczanych na leczenie dla chorego na TRAPS 
Pawełka Górniaka. Wstęp wolny

Dziewczyny na start – spotkanie z Katarzyną Karpą
9.12. (środa), godz.19.00
Trzy dni po Półmaratonie Świętych Mikołajów w Dworze Artusa gościć będzie Katarzyna Karpa, która 
promować będzie nietypową książkę o bieganiu: „Dziewczyny, na start!” Autorka napisała tę pozycję 
razem ze swoją mamą Anną, która biegać zaczęła przed sześćdziesiątką. Obie panie przekonują,  
że bieganie zarówno to amatorskie, rekreacyjne, jak i to bardziej profesjonalne, fantastycznie działa 
na organizm, uzależnia, daje mnóstwo energii i poczucie mocy. Wstęp wolny

Czwartek z filozofią – Czym jest godność?
prof. dr hab. Mirosław Żelazny – wykład, 10.12. (czwartek), godz. 18.30
Prof. Żelazny przypomni źródłowe znaczenie godności jako wartości równocześnie etycznej i este-
tycznej. Będzie to również swego rodzaju apel, ażeby każdorazowo, gdy słyszymy jakieś pojęcie 
wartościujące, którego sens powinien być rozumiany sam przez się, zadać sobie pytanie o jego sens 
źródłowy i historyczny. Wstęp wolny

DWÓR ARTUSA

Repertuar
Mój Bałtyk – spotkanie z Markiem Rissmannem 
Bogdan Hołownia – gość specjalny, 11.12. (piątek), godz. 19.00
Marek Rissmann to doświadczony żeglarz, który przez ostatnie 30 lat przeżeglował po Bałtyku 
ok 13 tys. mil morskich, przeżył setki przygód i niesamowitych historii. Podczas spotkania 
opowie historię swojej wielkiej pasji: od pierwszych rejsów śródlądowych, po długodystan-
sowe wyprawy do Szwecji i Finlandii. Zaprezentuje też swoją najnowszą książkę Mój Bałtyk. 
Spotkaniu towarzyszyć będzie koncert Bogdana Hołowni, który prócz jazzowych evergreenów, 
zagra żeglarskie standardy w zupełnie nowym ujęciu. Wstęp wolny

Sztuka w Artusie – Gdzie jesteś Rafaelu?
15.12. (wtorek), godz. 19.00
Tym razem wykład dotyczyć będzie jednego z najwybitniejszych dzieł, jakie znajdowały się 
w polskich zbiorach – Portretu młodzieńca pędzla Rafaela. Obraz ten w czasie drugiej wojny 
światowej został zrabowany przez nazistów i nigdy już nie wrócił na swoje miejsce w krakow-
skim Muzeum Czartoryskich. Jaka jest historia malowidła? Jak doszło do kradzieży? Gdzie dziś 
może się ono znajdować? To wszystko będzie tematem ostatniego w tym roku wykładu z hi-
storii sztuki. Wstęp wolny

Dni Ciechowskiego 
17.12. (czwartek), godz. 17.30 My lunatycy. Rzecz o Republice
Spotkanie z Anną Sztuczką i Krzysztofem Janiszewskim, autorami książki „My lunatycy. Rzecz 
o Republice”. Ppowiedzą jak powstał zapis rozmów, będący hołdem złożonym nie tylko zespo-
łowi Republika, ale także ogromnej rzeszy jej fanów. Wstęp wolny
20.12. (niedziela), godz. 18.00 Dobrawa Czocher i Hania Rani: „Biała Flaga” czyli Ciechowski 
klasycznie
Biała flaga to debiutancka płyta z klasycznymi aranżacjami utworów lidera Republiki. Pod-
chodząc w zupełnie nowy sposób do piosenek Ciechowskiego, w bezpretensjonalny sposób 
młode artystki nadały doskonale znanym utworom drugie muzyczne życie. 
Bilety: 15 zł ulgowy, 20 zł normalny

VIII Międzynarodowy Festiwal Fotografii i Filmu Przyrodniczego 
Sztuka Natury, 1-6.12. (program w dziale Inni organizatorzy)

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

Koncertowe otwarcie Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki
12.12. (sobota), godz. 17.00 (Więcej w dziale CKK Jordanki)

Dni Grzegorza Ciechowskiego, 17-18.12. (Więcej w dziale TAK)

Czas Dla Nas: Adeste fideles, czyli spotkanie z kolędą w tle
19.12. (sobota), godz. 16.00 i 17.00
Kończąc ten rok, zapraszamy w podróż w odległe czasy przełomu renesansu i baroku.  
Na koncercie rozbrzmiewać będzie muzyka dawna. A ponieważ zbliżają się Święta, zanucimy 
też najstarsze, mające kilkaset lat kolędy. 
Bilety: 20 zł normalny, 10 zł ulgowy, 40 zł rodzinny. Miejsce: Dwór Artusa

Koncert sylwestrowy, 31.12. (czwartek), godz. 20.00
gość specjalny - Krzysztof Kiljański; Wioletta Białk – sopran, Adam Zdunikowski – tenor,  
Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent, Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Zaproszeni artyści zaprezentują mozaikowy repertuar - usłyszymy solowe arie m.in. Lehara, 
Straussa i Kalmana, duety z największych operetek i musicali, a także utwory muzyki rozryw-
kowej i popularnej. Krzysztof Kiljański zaczaruje standardami z repertuaru Presleya, Sinatry 
czy Armstronga. Czy Artyście uda się nakłonić sopranistkę do wspólnego wykonania jego 
największego hitu – „Prócz Ciebie nic”? Wszystko okaże się na koncercie. Solistom towarzy-
szyć będzie Toruńska Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją ulubieńca toruńskiej publiczności 
- Maestro Mirosława Jacka Błaszczyka – dyrektora Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja 
Góreckiego w Katowicach.
Bilety: 120 zł
Miejsce: CKK Jordanki

TOS

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

Za ścianą, 11.12. (piątek), godz. 19.00, do 17.01.2016
artyści: Ewa Axelrad, Sharon Balaban, Cezary Bodzianowski, Karolina Breguła, Marcelina Gunia, 
Elżbieta Jabłońska, Zuzanna Janin, Zbysław M. Maciejewski
Wystawa stworzona w oparciu o prace pochodzące ze zbiorów CSW Znaki Czasu. Większość 
z nich to realizacje nigdy wcześniej niepokazywane toruńskiej publiczności oraz najnowsze na-
bytki, pozyskane do kolekcji w ostatnim roku. Główną osią ekspozycji są filmy i prace wideo 
trzech artystek: Karoliny Breguły, Zuzanny Janin i Sharon Balaban. Uzupełniają je obrazy, insta-
lacje, obiekty i fotografie spójne z nimi pod kątem tematyki. Mimo że zgromadzone na wystawie 
prace z pozoru są różnorodne i utrzymane w zupełnie odmiennych poetykach, łączy je kameralny 
wymiar. Z jednej strony wiąże się on z aspektem przestrzeni – domowej lub studyjnej, często 
zamkniętej i niedostępnej dla osób postronnych, z drugiej – objawia się w operowaniu banalnym 
przedmiotem codziennego użytku, wykorzystanym w bardzo osobisty i indywidualny sposób. 
Prace interpretować można także w dużo szerszym kontekście, jako wypowiedź odnoszącą się 
do zagadnień związanych m.in. pozycją i rolą współczesnych artystów wizualnych, pytaniami 
o postawy, jakie mogą oni przyjmować, kwestią ich społecznego wycofania lub zaangażowania, 
a także warunków tworzenia.

Jarosław Kozłowski - Doznania rzeczywistości. Praktyki konceptualne 
1965-1980, do 3.01.2016
Wystawa monograficzna czołowego polskiego konceptualisty. Obejmuje ona przede wszystkim 
wczesne prace artysty, nigdy dotąd nie eksponowane – wyłania się z nich swoisty „portret artysty 
z czasów młodości”, naszkicowany na tle polityczno-społecznych wydarzeń tamtego okresu. Mo-
żemy także zobaczyć rysunki, fotografie oraz zrekonstruowane na potrzeby pokazu instalacje od-
noszące się do kluczowych dla twórcy problemów, związanych z artystyczną interpretacją języka.
W przestrzeni CSW zrekonstruowana została jedna z pierwszych instalacji artysty pt. Sytuacja, 
zrealizowana w 1968 r., tak jak i dwie inne instalacje z lat 70., wcześniej w Polsce nie pokazywa-
ne – Terytorium I i Terytorium II. Zaprezentowane zostały również zbiory rysunkowe oraz prace 
fotograficzne związane, z jednej strony, z dekonstrukcją zużytych form artykulacji, z drugiej, 
z radykalnym poszukiwaniem nowego języka sztuki, a także prace badające różnego rodzaju re-
lacje między obiegowymi pojęciami a rzeczywistością, między słowem a tym, co widzialne i tym,  
co możliwe tylko w wyobraźni.

Bryan Adams - Exposed, do 31.01.2016
Wystawa fotografii składająca się z dwóch cykli. To pierwsza ekspozycja prac artysty w Europie 
Środkowo-Wschodniej i jedyna okazja, by zobaczyć je w Polsce. 
Exposed - Pierwszy z cykli składa się z serii portretów największych sław pop-kultury, między 
innymi Sir Bena Kingsleya, Mickeya Rourke`a, Sir Micka Jaggera, Lany Del Rey, Kate Moss, Tildy 
Swinton oraz Amy Winehouse. To zbiór stu trzydziestu intrygujących portretów znanych osobi-
stości. Wounded: The Legacy of War - Okaleczeni: Świadectwo wojny - nazwa cyklu pochodzi 
od książki o takim samym tytule. Składa się na niego seria poruszających zdjęć okaleczonych 
brytyjskich weteranów wojen w Iraku i Afganistanie. Fotografie eksponują zabliźnione rany i ka-
lectwo złonierzy, stanowiąc wstrząsające świadectwo współczesnych działań wojennych.
Wystawa w ramach Międzynarodowego Festwalu Filmowego Camerimage. 
Organizatorzy: Fundacja Tumult i Fundacja Sztuki Świata.

Ex Digitalis Salon 2015, do 31.12.
W 2016 r. będziemy obchodzić 500-lecie polskiego ekslibrisu, dlatego wystawa pokazuje histo-
rię gatunku, przybliża twórczość jednego z jego mistrzów oraz prezentuje plon konkursu ogło-
szonego przez toruńskiego twórcę ekslibrisów Marka Głowackiego oraz CSW. Na zaproszenie do 
udziału w konkursie ekslibrisu cyfrowego odpowiedziało 42 artystów z całej Polski. Większość 
z nadesłanych 411 prac pokazano na wystawie. Ekspozycja jest też okazją do zapoznania z twór-
czością zmarłego cztery lata temu wybitnego twórcy ekslibrisów i farmaceuty Krzysztofa Kmiecia. 
Wstęp wolny.

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:
Dzień na plus: warsztaty i wykłady dla seniorów: 
Rozmowy o Kinie, 9.12. (środa), seans: godz. 12.00 (płatny-10 zł), 
wykład: godz. 14.00 (wstęp wolny)

SGALERIE
Podczas wykładów, prowadzonych przez dra hab. Dariusza Brzostka poznamy korelacje szeroko po-
jętej kultury i jej najnowszych zjawisk z językiem filmu. Na spotkania zapraszamy raz w miesiącu,  
po seansie Kina dla seniora w Kinie Centrum. W grudniu seans filmu „Makbet”
Strunofonie, 10.12. (czwartek), godz.12.00
Brzmienie strun spotka się z brzmieniem instrumentów dętych. Gościnnie weźmie udział Jacek Miel-
carek – saksofonista i klarnecista poruszający się w obrębie projektów z pogranicza jazzu i muzyki 
kreatywnej. Spotkanie będzie miało formę otwartego, improwizowanego koncertu. Warsztaty po-
prowadzą Marcelina i Jakub Mielcarkowie – etnolog i kontrabasista. Wstęp bezpłatny, bez zapisów
Spacer po wystawie kolekcji CSW „Za ścianą”, 16.12. (środa), godz. 12.00 
Spacer w towarzystwie jej kuratorki, Natalii Cieślak. Wstęp bezpłatny; bez zapisów

Dla dzieci:
Rodzinne Mikołajki w CSW, 6.12. (niedziela), godz. 12.00-14.00
godz. 14.00 „Św. Mikołaj dla wszystkich” - darmowy seans w Kinie Centrum
Niespodzianki i atrakcje nie tylko dla przedszkolaków i starszych dzieci, ale także przyjazne prze-
strzenie dla maluszków. Użyjemy wszystkich zmysłów, czyli będziemy łapać świetlne koła, zaglą-
dać oczyma zwierząt do pudełka z niespodzianką i wysłuchiwać tajemniczych dźwięków zza ściany. 
Weźmiemy też pod lupę przeróżne stworzenia o najdziwniejszych kształtach, a przede wszystkim 
- poczujemy zapach i atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. W szukaniu smaku świąt pomoże nam 
„Paleta smaku” ze swoimi pysznościami, a w Czytelni pohasamy do dźwięków pianina. „Głośno/
cicho – zabawy z dźwiękiem” w Czytelni - co 20 minut rozpoczyna się nowa sekwencja zabaw rucho-
wych przy akompaniamencie pianina, naprzemiennie dla grup wiekowych 5-7 lat i 8-10 lat. Seans 
w Kinie Centrum: rezerwacja i odbiór darmowych wejściówek w recepcji CSW od 1.12.
Filozofowanie z dziećmi, 12.12. (sobota), godz. 12.00
Spotkania skierowane do dzieci w wieku od 6 lat. Przeplatane zabawami rozmowy na trudne tematy. 
Tym razem pomyślimy wspólnie nad tym, co to jest przyjaźń. Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl
Bajki z Rzutnika - warsztaty literacko-plastyczne, 19.12. (sobota), godz. 12.00
Zaprosimy dzieci i rodziców do cofnięcia się w czasie. Dla rodziców będzie to podróż sentymental-
na, bo sięgniemy po rzutnik Ania, który służył nam do wyświetlania bajek 30 lat temu, a dla dzieci 
zupełna nowość, bo dziś już nikt nie wyświetla bajek na ścianie. Zaczynamy od literackiego wstępu, 
który przygotuje dzieci na odbiór wybranej bajki zastanowimy się co jest głównym motywem i kto 
jest głównym bohaterem, po nim następuje „projekcja” a na koniec zapraszamy dzieci i rodziców do 
części praktycznej, czyli warsztatów plastycznych. Wiek uczestników: 5-8 lat. 
Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl tel. 56 610-97-24

Wydarzenia:
Wystaw się w CSW - konkurs fotograficzny, zbiórka fotografii: od 1.12. do 15.01.2016
Zapraszamy na konkurs, w którym nagrodą jest udział w zbiorowej wystawie w CSW. Tematyka i for-
mat prac jest dowolny. Wydrukowane, nieoprawione prace (do 6 sztuk) należy przynieść lub przesłać 
do recepcji CSW. Konkurs skierowany do osób pełnoletnich. Otwarcie wystawy nagrodzonych prac 
odbędzie się 28.01.2016. Regulamin konkursu na stronie www.
Plakatobranie z Kinem Centrum, 1.12. (wtorek), godz. 19.00
Nagromadziło się nam dużo makulatury, którą z chęcią się z Wami podzielimy, szczególnie, że skła-
dają się na nią piękne kinowe plakaty.
Miłosz jest jak kontynent, 2.12. (środa), godz. 18.00
Spotkanie z autorką książki „Miłosz w Krakowie” Agnieszką Kosińską. Prowadzenie: dr hab. Mał-
gorzata Klentak-Zabłocka – Katedra Filologii Germańskiej UMK, dr hab. Wacław Lewandowski,  
prof. UMK – Instytut Literatury Polskiej UMK. Wstęp wolny
Bezpłatne oprowadzanie z przewodnikiem po aktualnych wystawach, 3.12. (czwartek), godz. 16.30 
Wstęp wolny, zbiórka przy recepcji
WyOBRAZ sobie – spotkanie z artystką Agatą Zbylut, 3.12. (czwartek), godz. 18.15
Interdyscyplinarne rozmowy o sztuce. Spotkanie dotyczyć będzie prac z kolekcji CSW.
Spotkanie z Jackiem Dehnelem, 4.12. (piątek), godz. 16.30
Spotkanie wieńczące konferencję „NIE(hetero)NORMAtywność. Narracje – praktyki – przedstawienia”. 
O wątkach genderowych (między innymi w powieściach Saturn czy Matka Makryna), pozycji kobiet na 
rynku literackim i trendach w polskiej poezji współczesnej porozmawia z autorem Anna Dwojnych.
X-Mas Kram – przedświąteczne targi prezentów, 5.12. (sobota), godz. 12.00-18.00
Biżuteria, ciuchy, zabawki, książki, plakaty, inne cuda hand-made. Zaprosiliśmy kilkudziesięciu wy-
stawców z całej Polski, tworzących zabawki, autorskie akcesoria dla małych i dużych, designerskie 
ciuchy, pięknie wykonaną biżuterię i oryginalne, nowoczesne gadżety, które wymykają się sklepo-
wym definicjom. Wstęp wolny. W tym czasie dzieci (z opiekunem) mogą o godz. 14.00 obejrzeć film 
w Kinie Centrum „Magiczne święta Kacpra i Emmy”. Wejściówki w recepcji CSW od 1.12.
Literaci Po Godzinach: spotkanie z Pawłem Tańskim, 15.12. (wtorek), godz. 19.00
Paweł Tański (1974) – poeta, badacz literatury i kultury, krytyk literacki, animator kultury. Pracownik 
naukowo-dydaktyczny UMK, redaktor serii „Forma 21”. Laureat wielu konkursów poetyckich. Publi-
kował w czołowych czasopismach literackich. Autor sześciu tomów poetyckich. W przygotowaniu 
tom poetycki „Kreska”. Spotkanie dotyczyć będzie najnowszej książki Pawła Tańskiego –„spod 
siódmego żebra”. Prowadzenie: Szymon Szwarc.
WyOBRAZ sobie – spotkanie z artystką Zuzanną Janin, 17.12. (czwartek), godz. 18.15
Spotkanie dotyczyć będzie prac z kolekcji CSW.



przez mistrzów w rodzaju Irvinga Penna, Diane Arbus, Richarda Avedona, Berta Sterna, Herba 
Rittsa, Andy’ego Warhola, Roberta Mapplethorpe’a czy Dorothei Lange. W ramach wystawy pre-
zentowane są również trzy krótkometrażowe filmy w reżyserii Sandro Millera, z udziałem Johna 
Malkovicha.
 Wstęp wolny, godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 12.00-18.00

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

XVIII Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci 
i Młodzieży „Zawsze zielono, zawsze niebiesko”, do 5.12. 
Tematem 18. przeglądu stała się podróż, rozumiana w sensie dosłownym i metafizycznym. Na 
przegląd nadesłano 20 915 prac z 54 krajów. Wśród zestawu wystawowego znalazły się realiza-
cje z tak egzotycznych miejsc jak, np.: Brunei, Maroko, Sri Lanka, Republika Południowej Afryki, 
Korea Południowa, Filipiny.

Światłopodgląd, 10.12.–19.01. 
Podsumowanie realizowanych przez Galerię warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży 
Program „Światłopodgląd”, w którym wzięło udział ponad 1000 osób ze szkół i przedszkoli 
regionu kujawsko-pomorskiego. Dzieci i młodzież z różnych środowisk poprzez własne reali-
zacje plastyczne poznawały rolę światła w percepcji i ekspresji artystycznej, jego znaczenie 
w komunikacji wizualnej oraz możliwości wykorzystania go w procesie twórczym. Dla uczestni-
ków warsztatów światło było inspiracją, narzędziem i tworzywem w realizacji oryginalnych prac 
intermedialnych obejmujących m.in. instalację, asamblaż, performance, fotografię, heliografię 
lub kolaż.
galeria czynna: poniedziałek – piątek, godz. 8.00-18.00, sobota, godz. 10.00-14.00

Filia przy ul.Kościuszki 41/47

Na całej połaci – śnieg, 4.12.–16.01.2016
12 grudnia mija 100. rocznica urodzin Jeremiego Przybory – współtwórcy Kabaretu Starszych Pa-
nów. Jego twórczość nadal inspiruje, a słowa piosenki „ Na całej połaci – śnieg ” stały się mottem 
wystawy. Na wystawie można zobaczyć ponad osiemdziesiąt dziecięcych prac malarskich, grafik 
i rysunków, których głównym motywem jest „w przeróżnej postaci śnieg”.
filia czynna: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-16.00

GALERIA DOM PLASTYKA ZPAP, ul. Ducha Świętego 6 

Płowęż - dwa światy, 10.12. (czwartek), godz. 17.00 - wernisaż
czynna: 4.12.– 16.01.2016
Malarstwo i rzeźba Edyty Matejkowskiej i Jakuba Matejkowskiego
Edyta Matejkowska - absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Oprócz malarstwa 
i rzeźby tworzy instalacje przestrzenne, zajmuje się również rysunkiem, fotografią i tkaniną ar-
tystyczną. „W swojej twórczości poszukuję przede wszystkim harmonii.  Jest to dla mnie pewien 
rodzaj medytacji”. Prace noszą tytuł „Pomarańczowo-niebieski świat mojego macierzyństwa”.
Adam Jakub Matejkowski - ukończył Liceum im. Antoniego Kenara w Zakopanem, a następnie 
z wyróżnieniem Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. „Tematy? Różne, ja ich nie wymyślam, 
same do mnie przychodzą, jak życie i to co mnie w nim spotyka.” 
Galeria czynna codziennie oprócz niedziel i dni świątecznych w godz. od 8.00 do 20.00

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

Fotogaleria:
Oblicza natury, 3.12. (czwartek), godz. 18.00, do 31.12.
Wystawa fotografii w ramach 8. Festiwalu Sztuka Natury. Wystawa obrazuje różnorodne spoj-
rzenie na świat przyrody poszczególnych członków Okręgu Pomorsko-Kujawskiego Związku Pol-
skich Fotografów Przyrody. Znalazło się tu 30 fotografii przedstawiających malownicze pejzaże, 
momenty z życia dzikich zwierząt, a także świat roślin i owadów.

Galeria Muz:
Wystawa grafiki Emmy Kwiatkowskiej
11.12. (piątek), godz. 18.00, do 9.01.2016

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

Urszula Kluz-Knopek – Wiosennie, do 3.01.2016
„Gdy patrzę na fotografie i filmy Urszuli Kluz-Knopek (…) mam nieodparte wrażenie, że – niczym 
Alicja w Krainie Czarów – przeszłam na drugą stronę lustra. Nagle znajduję się bowiem w świecie, 
w którym zacierają się klarowne podziały na podmioty i przedmioty oraz na naturę i kulturę." 
Urszula Kluz-Knopek - ur. w 1985 roku w Ustroniu. Artystka intermedialna wykorzystująca w swoich 
działaniach instalację, wideo oraz fotografię. Doktorantka na UAP w Poznaniu. Absolwentka Uniwer-
sytetu Artystycznego w Poznaniu oraz inżynier informatyki

Paweł Maciak - Fotografia materii, 4.12.-3.01.2016
Tworzony od ponad dziesięciu lat czarno-biały cykl klasycznych srebrowych makrofotografii Prze-
miana materii, został obecnie wzbogacony o wiele nowych prac, a jego realizacja w archaicznej już, 
klasycznej technologii, zdaniem artysty nabrała głębszego wyrazu w dobie zalewu nowych mediów.
Paweł Maciak - fotograf, malarz, grafik, twórca wideo, autor tekstów krytycznych, okazjonalnie mu-
zyk. Absolwent Wydziału Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi, dyplom w 1996 roku. Paweł Maciak poza 
udziałem w przedsięwzięciach kuratorskich, stara się także samodzielnie wyszukiwać miejsca od-
powiadające klimatem jego twórczości. 

Laboratorium Sztuki 2015. Artysta jako antropolog.
Bogna Morawska - Lewozręczność, 4.12.-3.01.2016
Artystka zainspirowana przez różne fakty i przesądy dotyczące leworęczności, podjęła naukę posłu-
giwania się lewą ręką. Swoje postępy dokumentuje wykonując serię rysunków lewą ręką. Na wysta-
wie znajdą się też ćwiczenia na lewą rękę przygotowane dla zwiedzających.
Bogna Morawska – absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Słuchaczka Policealnej 
Szkoły Projektowania i Konfekcjonowania Ubioru w Toruniu. Artystka multimedialna, działa w wielu 
obszarach sztuki: litografia, performance, instalacja, malarstwo. Zajmuje się również projektowa-
niem graficznym, współpracuje z projektantką mody Jolie su.

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:
Afryka: Sztuka społecznie zaangażowana
Cykl spotkań i warsztatów mających na celu zapoznanie z współczesnymi zjawiskami w sztuce afrykańskiej, 
dotyczącymi problemów kolonializmu, dyskryminacji rasowej, konsumpcjonizmu i równości płciowej.
8.12. (wtorek) Sztuka w świecie podziałów II – Mit tęczowego społeczeństwa (RPA) z udziałem dr 
hab. Anety Pawłowskiej (Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego). Spotkanie dotyczyć bę-
dzie współczesnej sztuki wieloetnicznego społeczeństwa w Republice Południowej Afryki, problemu 
rasizmu, podziałów społecznych, postkolonialnej i postaparthaidowskiej historii.
Projekt dla … Cykl wykładów o roli współczesnego designu
10.12. (czwartek), godz. 18.00 Hubert Bilewicz
Historyk sztuki, nauczyciel akademicki. Pracuje w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskie-
go. Skończył historię sztuki (UW) i muzealnictwo (UMK). Jest także absolwentem podyplomowych 
studiów pedagogiki zdolności i twórczości UMK w Toruniu, gender studies na UJ oraz queer studies. 
Interesuje go problematyka polskiej sztuki użytkowej i designu w XX wieku.
Sztuka prostoty szuka - warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży
Zajęcia odbywają się w przestrzeni Galerii Sztuki Wozownia i swoim tematem nawiązują do aktu-
alnych wystaw. Spotkania dzielą się na dwie części – teoretyczną oraz praktyczną (warsztatową). 
15.12. (wtorek), godz. 14.00 Poszukiwanie natury (sztuki)
W nawiązaniu do czarno-białego cyklu makrofotografii „Przemiana materii” Pawła Maciaka, dzieci 
zabawią się w poszukiwaczy i obserwatorów natury. Jednocześnie zapoznają się ze jednym z spo-
sobów tworzenia sztuki – z przypadkiem. Tworząc własne obrazy spróbują wykorzystać rozlane na 
papierze farby. Zajęcia adresowane są dla grup zorganizowanych jak i osób indywidualnych. Wstęp 
na podstawie biletu do galerii. Zapisy: 56/622-63-39, 791-358-556

GALERIA TUMULT
Rynek Nowomiejski 28, www.camerimage.pl

Sandro Miller - Malkovich Malkovich Malkovich. Homage To Photographic 
Masters, do 15.01.
Wystawa prac, które zrodziły się z fascynacji klasycznymi dziełami mistrzów fotografii oraz współ-
pracy z aktorem Johnem Malkovichem. Sandro Miller (ur. 1958) jest amerykańskim fotografem, któ-
remu sukces komercyjny pozwolił na realizowanie własnych projektów artystycznych. Składający 
się z 41 fotografii, barwnych i czarno-białych, cykl bazuje na zainscenizowaniu przez Millera i ode-
graniu przez Malkovicha ikonicznych zdjęć znanych z podręczników historii fotografii i wykonanych 

Autorka jest laureatką Nagrody im. prof. Edmunda Piotrowicza za wyjątkowe osiągnięcia arty-
styczne w roku akademickim 2014/2015. Jest studentką V roku specjalności Grafika Warsztato-
wa w Pracowni Wklęsłodruku Zakładu Grafiki WSZP UMK. Zajmuje się głównie grafiką warsztato-
wą - wklęsłodrukiem i linorytem, ale również książką artystyczną, ilustracją i animacją. W swoich 
pracach próbuje pokazać człowieka, jako istotę niedoskonałą, kruchą, pełną wad i zmagającą 
się z codziennymi dylematami.

Na wystawy wstęp wolny

GALERIA NAD WISŁĄ, ul. Przybyszewskiego 6

Magdalena Gryska - Substancja transformująca - malarstwo
12.12. (sobota), godz. 15.00, do 31.12.
Artystka jest wykładowcą w Instytucie Sztuk Wizualnych w Uniwersytecie Zielonogórskim.

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

Galeria 011

Rysunek i grafika Joanny Klepadło - Połączenia, do 18.12.
Studentka grafiki warsztatowej (Pracownia Wklęsłodruku) na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. 
Główne środki wyrazu: rysunek, malarstwo, grafika warsztatowa. Wystawa prezentuje głównie 
prace rysunkowe i graficzne (wklęsłodruk). 

My lunatycy. Rzecz o Republice w czarno-białej fotografii
19.12.– 11.01.2016
Wystawa zdjęć Republiki oparta na wydanej niedawno książce „My lunatycy. Rzecz o Republice” 
Anny Sztuczki i Krzysztofa Janiszewskiego. Fotogramy wykonane przez członków rodziny, przy-
jaciół i przede wszystkim fanów zespołu ukazują niezwykły fenomen toruńskiej legendy oraz 
czasów, w których świeciła największe tryumfy.

Galeria Dworzec Zachodni

Wystawa malarstwa Włodzimierza Iwanka, do 3.12.
Włodzimierz Iwanek - studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, a następnie w war-
szawskiej ASP w pracowni A. Nacht-Samborskiego i w pracowni A. Kobzdeja, gdzie w 1970 roku 
uzyskał dyplom z malarstwa wraz z aneksem malarstwa ściennego. Miał ponad 20 wystaw indy-
widualnych oraz brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych , w tym także za granicą.

BIOsfera – wspólne dziedzictwo
5.12. (sobota), godz. 11.00, do 13.01.2016
Plon pleneru fotograficznego, który odbył się na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego 
w 2015 r. Autorami prac są: Liliana Cieszyńska, Anna Zwolińska, Jarosław Jeleński, Michał Lu-
dwiczak, Piotr Olkiewicz, Dariusz Sarnowski, Piotr Szumigaj, Piotr Tamborek, Marek Trzeciak, 
Wojciech Wójcik, Adam Adamski.
Wstęp wolny

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.

Republika naszych marzeń, od 1.12.
Działania w przestrzeni publicznej Torunia. Na projekt składa się m.in. wystawa prac Joanny Gór-
skiej i Rafała Góralskiego inspirowanych życiem i twórczością Grzegorza Ciechowskiego. Prace 
eksponowane na 2 bilbordach przy Szosie Chełmińskiej i na Bulwarze Sztuki przy CSW „Znaki 
Czasu” w Toruniu i 5 bilbordach usytuowanych w różnych punktach Warszawy oraz od 7 grudnia 
na pojazdach komunikacji miejskiej w Toruniu. Tytuł nawiązuje do płyty i utworu zespołu Repu-

blika „Republika marzeń”. Projekt polega na zderzeniu tego, o czym marzyliśmy, gdy byliśmy 
zniewoleni w czasach komunizmu ze współczesnością. 

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

Habitat, 8.12. (wtorek), godz. 12.00, do 9.01.
Ludność świata tłoczy się w miastach, a budowniczowie i projektanci pakują ludzi we wznoszo-
ne pionowo pudełka biur i domów mieszkalnych. […] Ludzie mogą być skrępowani przestrzenią, 
w której muszą żyć, pracować. Mogą, co więcej, czuć się wpędzeni w zachowania, więzi i reakcje 
emocjonalne, które okazują się dla nich ponad miarę stresujące. 
Wystawa jest wynikiem interpretacji przez autorów prac tematu habitat, oscylującego zarówno 
w sferze przestrzeni fizycznej jak i mentalnej. Prezentowane prace powstały pod kierunkiem prof. 
Adama Romaniuka w Pracowni Grafiki Cyfrowej Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Uczest-
nicy wystawy: Anna Aderek, Dagmara Cieślica, Danuta Tojka, Dominika Staniaszek, Magdalena 
Fudała, Mariusz Maślanka, Mateusz Kokot, Michał Cygan, Monika Sojka, Natalia Pietsch
Galeria czynna codziennie oprócz niedziel i dni świątecznych w godz. 8.00-20.00

GALERIA 9,36
Zakład Rysunku, Wydział Sztuk Pięknych UMK
Szosa Bydgoska 50/56

Wiesław Smużny – Zaczęło się…we Wrocławiu
15.12. (wtorek), godz. 15.00, do 17.01.
Tytuł wystawy historycznych już prac Wiesława Smużnego parafrazuje tytuł słynnego dzieła kon-
ceptualnego Zbigniewa Gostomskiego, powstałego na Sympozjum Wrocław 1970, a brzmiącego 
„Zaczyna się we Wrocławiu”. We Wrocławiu - zdaniem Jerzego Ludwińskiego: „…Wiesławowi 
Smużnemu zdarzył się cud.” Cud nabycia biletu tramwajowego o numerze 111110 i kupna u kon-
duktora biletu następnego o numerze 111111, na bazie którego powstała „Magia liczb” - cykl 
dziesięciu programów zapisu 10. obszarów liczbowych po 11111 pięciocyfrowych i sześciocyfro-
wych liczb. Każdy z tych obszarów zapisu Magii liczb od I. do X., którą zamknie prowokacyjna licz-
ba sześciu jedynek: 111111, jest mega formatowym, odręcznym zapisem pięciomilimetrowych 
cyfr zajmujących kwadrat ok. 2 m x 2m. Zrealizowane w latach 70. XX. wieku i zrekonstruowane 
w latach 92/93 „Magie liczb” obejmują pięć pierwszych zapisów. Wystawa w Galerii 9,36 mo-
głaby mieć tytuł „Liczenie czasu” jako, że otwiera ją plakat subiektywny Smużnego pt. Dni moje, 
dni Twoje, dni, których jeszcze nie znamy…, którym debiutował on na wystawie Plakat autorski 
w Galerii Współczesnej w Warszawie w maju 1972 r. Cudowne bilety we wrocławskim tramwaju nr 
8, spod PDT-u na Kowale, trafiły się Smużnemu miesiąc później. Poza pracami programowanego 
zapisu liczbowego z cyklu „Magia liczb”, część hallowej i korytarzowej przestrzeni Galerii 9,36 
„na Rysunku” wypełnią rekonstrukty 11. Kątowników zakotwiczenia się Smużnego w Lucimiu od 
38. lat. Także zainstalowane zostaną 10. metrowe w długości i 4. metrowe w wysokości „kotylio-
nowe” firany „Barw 777. lecia Torunia” i „Barw 650. lecia Lucimia”, które powstały dla przestrze-
ni Galerii S na Żeglarskiej 8 w Toruniu.

GALERIA PRO ARTE

Wystawa fotograficzna, do 8.12.
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.

Podaruj sobie kawałek sztuki pod choinkę 
10.12. (czwartek), godz. 18.00, do 10.02.2016
Malarstwo oraz grafika artystów znanych i lubianych: tworzących w Toruniu oraz innych miastach 
kraju. Wszystkich tych twórców można zaliczyć do artystów, którzy swoim kunsztem i talentem 
osiągnęli sukces. Wśród prac pokazywanych na wystawie będą dzieła artystów kiedyś tworzą-
cych oraz tych, którzy tworzą do dziś. Zobaczymy m.in. dzieła profesora Macieja Świeszewskiego 
z Gdańska, profesora Bogdana Przybylińskiego (twórcy pracowni serigrafii na UMK), Piotra Turka 
z Łodzi, grafiki Jacka Yerki, nie zabraknie również grafik Rafała Olbińskiego i Edwarda Dwurnika 
oraz innych twórców.

Miejsce: foyer Hotelu Filmar, ul. Grudziądzka 37/45



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 31.12.
•  Nauka – Sztuka – Edukacja. 140 lat działalności Towarzystwa 

Naukowego w Toruniu, do 14.02.2016 r.
•  Ryte, kłute, odciskane…, do 22.05.2016 r.
•  Stanisław Lackowski – malarstwo, rysunek, grafika, do 21.02.2016
•  Stanisław Skalski – as toruńskiego lotnictwa, do 13.12.

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:

Utagawa Kuniyoshi i jego uczniowie. Wizerunki wojowników 
w drzeworycie japońskim, do 28.02.2016

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 nowo-
żytnych
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: na sale ekspozycyjne: 11 zł, ulgowy 8 zł, na makietę Torunia: 13 zł, ulgowy 8 zł

Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów, ul. Łazienna 16
Toruń i jego historia: Od pradziejów do zakończenia II wojny światowej 

Toruń i jego historia. Cz. IV: Lata powojenne 
4.12. (piątek), godz. 17.00 – otwarcie IV części wystawy stałej 
Księga Toruń 3D – pokazy makiety historycznej Torunia 

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

Muzeum Toruńskiego Piernika, ul. Strumykowa 4
Ekspozycja prezentująca historię toruńskiego piernikarstwa, warsztaty wypieku pierników, biesia-
dy piernikowe 
godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-16.00

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

Pasja podróżowania 

Wystawa czasowa:

Po drugiej stronie lustra. Podwodny świat w obiektywie Piotra Stósa
4.12. (piątek), godz. 16.00, do 10.01.
Wystawa towarzysząca VII Międzynarodowemu Festiwalowi Przyrodniczemu „Sztuka natury”

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:
Rodzinna wyprawa Łopacińskich dookoła świata, 4.12. (piątek), godz. 18.00
Spotkanie z czteroosobową rodziną, która przebyła 114 tysięcy kilometrów, prawie trzy razy okrą-
żając kulę ziemską. Przy pomocy samochodów, samolotów, kolei i statków przemierzyli takie kra-
je, jak: Meksyk, Peru, Laos, Macao, Chiny, Bangladesz, Ekwador czy Kolumbię. Łącznie w podróży 
spędzili 393 dni, zdobywając 2 sześciotysięczniki oraz Kilimanjaro - najwyższy szczyt Afryki.
Miejsce: Ratusz Staromiejski. Wstęp wolny
Mikołajki w Muzeum, 4.12. (piątek)
Zajęcia połączone z prezentacją multimedialną na temat wizerunków św. Mikołaja i innych świę-
tych, a także charakterystycznych dla nich atrybutów. Legenda o św. Mikołaju, szukanie i analiza 
obrazów z wizerunkiem świętego oraz ćwiczenia rozpoznawania świętych na podstawie ich cech 
charakterystycznych. Dla uczestników drobne upominki „od św. Mikołaja”.
Świąteczna Aukcja Charytatywna, 6.12. (niedziela), godz. 12.00
Aukcja charytatywna wybranych prac plastycznych nadesłanych na XXXVII Międzynarodowy Kon-
kurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”. Zebrane fundusze tradycyjnie 
przeznaczone będą na organizację zajęć edukacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz 
uczniów z małych miejscowości regionu kujawsko-pomorskiego. Miejsce: Ratusz Staromiejski
Boże Narodzenie Piernikiem Pachnące, 26.12.– 6.12.
Zwiedzanie wystawy z mieszczką toruńską, interaktywne poznawanie zagadnień związanych 
z piernikarstwem. Wypiek pierników w różnorodnych kształtach - serca, gwiazdy, święty Mikołaj, 
szopka bożonarodzeniowa, anioły, karety itp. Po wypieczeniu pierników malowanie ich farbami – 
tworzenie ozdób choinkowych.

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

Słodkich Świąt, 15.12. (wtorek), godz. 12.00
48. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób z grupy wiekowej 55+. W programie: spotka-
nie z Grażyną Szelągowską – autorką nowootwartej wystawy „Burak z cukrem. Historia i kontek-
sty”. Wśród opowieści o historii uprawy buraka cukrowego nie zabraknie wątków kulinarnych 
przydatnych na czas zbliżających się Świąt, a także słodkich akcentów degustacyjnych. Warto 
pamiętać o okularach do czytania. Bilet 3 zł/os.  

Etnowyprawka Malucha: Papierowe cudeńka!
• 16.12. (środa), godz. 10.00 (edycja dla dzieci od 6 do 20 m-cy)
• 17.12. (czwartek), godz. 10.00 (edycja dla dzieci od 21 m-cy do 3 lat)
Zajęcia z cyklu adresowanego do małych dzieci i ich opiekunów. Ruszymy tropem papierowych 
ozdób i to nie tylko choinkowych. Sprawdzimy jak i na ile sposobów można było za pomocą 
papieru upiększyć dom. Będziemy podziwiać feerię barw wycinanek. Poznamy ich kształty i fak-
tury. Sprawdzimy jak wygląda świat przez papierowe firanki. Będziemy badać, gnieść, zwijać 
i rozwijać kolorowe kwiaty z bibuły. Będziemy też przyglądać się pająkom i to wcale nie tym od 
pajęczyn. Jak zwykle będzie czas na pieśń. Prowadzenie: dr Olga KwiatkowskaPawilon wystawo-
wy. Bilety: 20 zł/1,5 godz. (dziecko + 1 opiekun), zapisy od 7 do 14.12., 
e-mail:edukacja@etnomuzeum.pl).
Eko-Wigilia, 19.12. (sobota), godz. 11.00-14.00
W programie: kiermasz produktów ekologicznych i świątecznego rękodzieła, zwiedzanie wzno-
wionej wystawy Przewodnik po Bożym Narodzeniu, Odżywiajmy się zdrowo – prelekcja Mieczy-
sława Babalskiego przewodniczącego Stowarzyszenia EKOŁAN, Korowód kolędników w wyk. 
uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu, wspólne śpiewanie kolęd ludowych, które poprowadzi 
Marta Domachowska, degustacja potraw wigilijnych z produktów ekologicznych. Wstęp wolny.

EDUKACJA
Dla przedszkoli:
Tradycja w małym paluszku
Warsztaty dla grup przedszkolnych (dzieci powyżej 4 lat). W programie elementy kultury ludowej 
w zabawach i działaniach plastycznych, muzycznych lub parateatralnych, a także tradycyjne pio-
senki i zabawy dzieci wiejskich. Podczas zajęć, dzieci odwiedzą świąteczną aranżację w chałupie 
Wigilia na Kujawach a w scenerii wystawy Przewodnik po Bożym Narodzeniu wykonają trady-
cyjne ozdoby choinkowe. Materiały zapewnia organizator. Bilety: 9 zł/os. Jednorazowo grupa 
może liczyć do 25 os. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie regulaminu 
zwiedzania wystaw i Parku Etnograficznego przez podopiecznych. Informacje i zapisy (z dwuty-
godniowym wyprzedzeniem): Dział Edukacji, tel. 56 622-89-43. 

Dla szkół:
Od Adwentu do Trzech Króli, od 8.12.
Zajęcia na wystawie Przewodnik po Bożym Narodzeniu. Uczestnicy poznają zwyczaje świąteczne 
wybranych regionów Polski i świata, wspólnie wykonają ludową kolędę lub stworzą tradycyjne 
ozdoby świąteczne. Co ma Gwiazdor do Mikołaja? Skąd się wzięła choinka? Czy kolęda to tylko 
piosenka? 
W to mi graj! 
Zajęcia umuzykalniające. Uczestnicy poszukują dźwięków i wątków muzycznych na wysta-
wach, poznają tradycyjne piosenki i zabawy dziecięce, próbują gry na instrumentach ludowych.  
Co słychać na wsi? Skąd się biorą rytm i melodia? Czy można grać bez instrumentów? Wspólnie 
udowodnimy, że aby muzykować nie trzeba być profesjonalistą.

Bilet na 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

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

Skarby Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
Ekspozycja prezentuje najcenniejsze zbiory będące własnością UMK: od dawnej broni i średnio-
wiecznej ceramiki, poprzez kolekcję malarstwa europejskiego od XVI do XVIII w. (m. in. obrazy 
z warsztatu Jana Brueghela Starszego) po dzieła kultur pozaeuropejskich z XVII-XIX w. 

Wystawy czasowe:

Życie z rzeką. Wodniacy znad Wisły i Drwęcy – Park Etnograficzny 
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. Jeszcze do połowy XX wieku rzeki w Polsce sta-
nowiły niezwykle ważną przestrzeń kultury. Były szlakiem komunikacyjnym, magazynem wody 
i żywności, miejscem zabawy i wypoczynku. Rzeki dawały pracę rybakom, flisakom, piaskarzom, 
przewoźnikom i szyprom. Nad ich brzegami toczyło się życie wielu pokoleń, naszych rodziców, 
dziadków i pradziadków. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów prywatnych mieszkańców Złotorii, Archi-
wum Muzeum Etnograficznego w Toruniu i Archiwum Państwowego w Toruniu. Autorzy wystawy: 
Dorota Kunicka, Artur Trapszyc. 
Ekspozycja dostępna dla zgłoszonych grup (min. 10 osób), wtorek-niedziela, godz. 9.00-16.00. 
Zapisy: 56 622-80-91 w. 27.

Burak z cukrem. Historia i konteksty
1.12. (wtorek), godz. 18.00 - wernisaż
Głównym tematem wystawy będzie historia cukru i jego wykorzystanie, historia uprawy buraków 
cukrowych oraz historia polskiego cukrownictwa. Na ekspozycji pokazane zostaną narzędzia do 
uprawy buraków cukrowych, przedmioty użytkowe związane z cukrem (m.in. cukiernice, łyżeczki 
do cukru) oraz wiele innych zabytków i materiałów ilustracyjnych związanych z „cukrową” tema-
tyką. Wystawa potrwa do końca maja 2016 roku. Autorką ekspozycji i jej kuratorem jest starszy 
kustosz Grażyna Szelągowska, oprawę plastyczną przygotowuje Barbara Górka.

Przewodnik po Bożym Narodzeniu – Spichlerz, od 8.12.
Ekspozycja wznowiona. Wystawa różni się od standardowych ekspozycji o zwyczajach świątecz-
nych. Opowieść o świętach odchodzi od kalendarzowego porządku, jest natomiast skupiona na 
wyjaśnianiu haseł – bożonarodzeniowych symboli, które chociaż wydają się wszystkim czytelne, 
to kryją w sobie wiele sensów całkowicie obcych, zapomnianych, tajemniczych. W kolejnych czę-
ściach ekspozycji, poświęconych najbardziej rozpoznawalnym świątecznym pojęciom i zjawiskom, 
takim jak Wigilia, szopka, choinka, św. Mikołaj, wyjaśniona jest ich geneza, znaczenia i przemiany. 
Wystawa pokazuje, jak tradycyjne symbole związane z Bożym Narodzeniem funkcjonują w polskiej 
kulturze ludowej, a także w innych krajach i różnych dziedzinach kultury, np. w sztuce, muzyce, 
literaturze, reklamie. Niewątpliwą atrakcją ekspozycji jest prezentacja najstarszego znanego wi-
zerunku choinki z 1509 roku autorstwa Łukasza Cranacha Starszego, pochodzącego ze zbiorów  
The British Museum w Londynie. 

Wigilia na Kujawach – Park Etnograficzny, od 8.12.
Aranżacja świąteczna w chałupie z Rakutowa z pocz. XIX w. Prezentacja izby paradnej przygotowa-
nej do wieczerzy wigilijnej w domu zamożnych gospodarzy wiejskich na początku XX w.

godziny otwarcia:
wtorek-piątek: godz. 9.00-16.00
sobota-niedziela: godz. 10.00-16.00
24-25, 31.12., 1.01. Muzeum nieczynne
26.12. Muzeum czynne w 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, 5.12. (sobota), godz. 10.00-14.00 
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN. 
Dziedziniec Muzeum. Wstęp wolny. 
Ubierz choinkę, obdaruj rodzinkę, 5.12. (sobota), godz. 16.00-18.00 
Rodzinne warsztaty wykonywania tradycyjnych ozdób choinkowych i świątecznych podarków. 
Sala widowiskowa. Bilety: 9 zł, ulgowy 6 zł, rodzinny 20 zł.
Kiermasz świąteczny. Sztuka i rękodzieło ludowe, 13.12. (niedziela), godz. 10.00-15.00
Na kiermaszu ponad 100 twórców z różnych regionów Polski zaprezentuje m.in. tradycyjne ozdoby 
choinkowe, hafty i koronki, rzeźby, wyroby rzemieślnicze z drewna i ceramiki, zabawki, obrazki 
malowane na szkle, świece i figurki z wosku, regionalne przysmaki oraz produkty z gospodarstw 
ekologicznych. Kiermasz jest idealną okazja do zapoznania się z tradycyjną sztuką i rękodziełem 
ludowym, a także zakupu niebanalnych prezentów pod choinkę. W trakcie kiermaszu o godz. 
11.00, 12.00, 13.00 i 14.00 pracownicy Muzeum oprowadzą chętnych po wystawie „Przewodnik 
po Bożym Narodzeniu” (w cenie biletu). Bilety: 4 zł, 2 zł ulgowy, 10 zł rodzinny.  



Gabinet reprezentacyjny JM Rektora UMK 
Możliwość zwiedzenia pomieszczeń, w których przyjmowani są najważniejsi 
goście uniwersyteccy.

Wystawa czynna: wtorki i środy w godz. 10.00-15.00, czwartki i piątki 
w godz. 10.00-18.00.

MUZEUM DIECEZJALNE
ul. Żeglarska 7, tel. 56 622-11-15
facebook.com/muzeumdiecezjalnetorun

Wysokiej klasy artystycznej dzieła sztuki sakralnej od gotyckich po XIX-
-wieczne, stanowiące część dziedzictwa kulturowego Pomorza, w tym de-
pozyty przechowywane do tej pory w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie. Są 
to, m.in. bogato zdobione gotyckie kielichy mszalne, monstrancja, rzeźby 
polichromowane oraz obrazy, z których najmłodszy to słynne dzieło Jerzego 
Kossaka „Cud nad Wisłą”. Ciekawy jest również sam budynek. Na jego ścia-
nach znajdują się odrestaurowane fragmenty gotyckiej i renesansowej po-
lichromii. Atrakcją dla zwiedzających są także elementy dawnego wystroju 
funkcjonalnego kamienicy, takie jak przeszklona winda umieszczona w go-
tyckim, okopconym przewodzie kominowym, zachowana gotycka umywalka 
czy bogato dekorowany drewniany strop.

Muzeum czynne: wtorek-niedziela, godz. 10.00-16.00
Wstęp wolny

Imprezy:
Architektura klasztorna w Irlandii wczesnośredniowiecznej
17.12. (czwartek), godz. 18.00
Drugie spotkanie z cyklu wykładów o sztuce Irlandii z dr hab. Ryszardą Bu-
las, prof. KUL-u. Studia w zakresie historii sztuki odbyła na KUL w latach 
1976-1981. Grant badawczy, realizowany w latach 1997-2000, umożliwił 
jej opublikowanie w roku 2002 rozprawy habilitacyjnej „Symbole pogańskie 
na celtyckich krzyżach. Mity - symbole – obrazy”. Specjalizuje się w zagad-
nieniach dotyczących sztuki celtyckiej, późnoantycznej i wczesnośrednio-
wiecznej. Jest autorką m.in. takich publikacji jak: Irlandia – między epoką 
kamienia a średniowieczem, Od Amergina do Book of Kells. Piśmiennictwo 
w Irlandii wczesnośredniowiecej czy Spirala – symbol celtyckiej peregrina-
tio. Wstęp wolny

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

Muzeum, w którym można samemu wykonać piernik: od zebrania składni-
ków, 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 zorgani-
zowane - do 60 osób, indywidualni zwiedzający. Czas trwania – 1-1,5 godz. 
Cena - 16 zł/os., w soboty 18 zł/os. Wiek - 3-103 lat. 
Rezerwacja: tel. 56 674-92-00, edukacja@grebocin.pl

T

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

Spotkanie z Mają Komorowską, 2.12.(środa), godz. 18.00
„Pytania, które się nie kończą” to tytuł najnowszej książki poświęconej wybitnej aktorce Mai Komorowskiej. 
Publikacja ma formę rozmowy z artystką, którą przeprowadził znany krytyk filmowy Tadeusz Sobolewski.  
Czytelnicy będą mieli okazję przyjrzenia się postaciom scenicznym i filmowym Mai Komorowskiej z bliska, 
w trakcie tworzenia, i poznają z nowej strony sylwetkę aktorki. Wstęp wolny

Toruń miasto zabytków
Tomasz Stochmal - Zapomniane miejsca kujawsko-pomorskiego
9.12. (środa), godz. 18.00
Zrujnowane pałace, zamki i dwory, dworce kolejowe, budynki fabryczne, opuszczone kościoły, synagogi 
i cmentarze, fortyfikacje, grodziska, dziwne pomniki, zabytki techniki. Województwo kujawsko-pomorskie bo-
gate jest w wiele takich miejsc – mało znanych lub w ogóle nieznanych, zamieszkałych lub opuszczonych, znaj-
dujących się na uboczu lub, wręcz przeciwnie, tuż obok naszych domów. To w dużej mierze zabytki młodszego 
pokolenia (z XIX i XX w.), o których mówimy w ramach ogólnodostępnych konferencji. Przewodnik „Zapomniane 
miejsca. Kujawsko-pomorskie” odkrywa przed Czytelnikami 124 takie punkty.
Tomasz Stochmal, z wykształcenia socjolog, od zawsze admirator zabytków, od niedawna – społeczny opiekun 
zabytków, wielbiciel podróży, pasjonat fotografowania. Od ponad czterech lat prowadzi blog (www.stotom.pl), 
na którym prezentuje zdjęcia i opisuje zabytki Polski.

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
ul. Szczytna 13

20 lat Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych w Toruniu, 
7.12. (poniedziałek), godz. 10.00, do 22.01.2016
Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych w Toruniu rozpoczęły swoją działalność w 1995 r.  
Początkowo skierowane były tylko do osób niewidomych i słabowidzących, a obecnie są również dostępne dla 
osób z innymi niepełnosprawnościami. Na wystawie zobaczyć można prace wykonane ze sznurka sizalowego 
przy wykorzystaniu różnych technik, gobeliny tkane na płótnie igłą tkacką, prace z drewna zdobionego tech-
niką decoupage. Wszystkie wytwory realizowane są pod kierunkiem instruktorów - specjalistów. Uczestnicy 
WTZ są laureatami licznych wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów zarówno plastycznych, jak i rękodzieła 
artystycznego. Poprzez swoje prace wyrażają emocje, udowadniają, że są w pełni sprawnymi ludźmi.

Świat oczami dziecka, 14.12. (poniedziałek), godz. 10.00 
O Astrid Lindgren  opowiada Ewelina Dymek.

Dyskusyjny Klub Książki, 21.12. (poniedziałek), godz. 10.00
Dyskusja nad książką E.E. Schmitta „Małe zbrodnie małżeńskie”. Prowadzenie: Magdalena Gogulska-Dębska

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

UMK świętuje, do 20.12.
Wystawa organizowana w ramach obchodów 70-lecia UMK. Ekspozycję tworzy zespół dokumentów ulotnych: 
fotografii, filmów, plakatów, pamiątek. Celem wystawy jest stworzenie opowieści, której głównym bohaterem 
są emocje jakie towarzyszyły 70. letniej tradycji świętowania na UMK. Fabuła opowieści ujęta jest w sześć 
rozdziałów: Patrona Docenianie, Rocznic Pamiętanie, Gości Przyjmowanie, Balów Rautów Wydawanie, Żaków 
Świętowanie, Czaru Chwil Wspominanie.

Zagłada dworów w województwie białostockim po 1939 roku, do 20.12.
Ekspozycja prezentuje straty ziemiaństwa polskiego poniesione na Kresach Wschodnich w wyniku II wojny 
światowej oraz działalności Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego po 1944 r. Na planszach przedsta-
wiono zarówno dane zbiorcze, jak i losy wybranych rodzin ziemiańskich. 

Kulinaria ze zbioru Janiny Mazurkiewicz komilitona Bibliofilów Toruńskich, 7.12. 
(poniedziałek), godz. 13.00
Ekspozycja prezentuje kolekcję ok. 150 książek kucharskich wydanych w wieku XIX i do lat 30. XX w. ze zbiorów 
Janiny Mazurkiewicz. Organizatorzy: Towarzystwo Bibliofilów im. Joachima Lelewela, Biblioteka Uniwersytecka

B

BIBLIOTEKI

T

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

Duża Scena

„Pippi Pończoszanka”, reż. Adam Biernacki
2-4.12. (środa-piątek), godz. 11.00
6.12. (niedziela), godz. 15.00 spektakl mikołajkowy
Kolorowe i magiczne widowisko adresowane do młodszej publiczności. Bilety: 25 zł, ulgowy 18 zł, 
szkolny 16 zł

„Kansas”, reż. Marcin Wierzchowski
10-12.12. (czwartek-sobota), godz. 18.00
Akcja spektaklu rozpoczyna się na trzy dni przed… No, właśnie, przed czym? Wszyscy wiedzą,  
że wkrótce nastąpi COŚ, co na zawsze odmieni ich życie. Bilety: 25 zł, ulgowy 18 zł, szkolny 16 zł

„Koncert życzeń”, opieka artystyczna: Iwona Kempa, Jacek Bończyk
18-20.12. (piątek-niedziela), godz. 18.00 
Przegląd przebojów z lat 60., 70., 80. i 90. Bilety: 30 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 22 zł

„Noc w Kosmosie”, reż. Łukasz Czuj
30.12. (środa), godz. 19.00 spektakl z niespodzianką
31.12. (czwartek), godz. 20.00 spektakl sylwestrowy
W tej muzycznej opowieści Hotel Kosmos zamienia się w wehikuł czasu, za pomocą którego jego 
dawni pracownicy i bywalcy restauracji zabiorą widzów w podróż do świata wspomnień przełomu 
lat 70. i 80. ubiegłego wieku. Bilety na spektakl z niespodzianką: 40 zł, na spektakl sylwestrowy:  
I miejsca: 120 zł, II miejsca: 100 zł

Scena Na Zapleczu

„Cyber Cyrano”, reż. Ula Kijak
1.12. (wtorek), godz. 11.00, 13.00
2-3.11. (środa-czwartek), godz. 19.00
Zsuzsi, Mati i Heni to trójka nastolatków, którzy świat Internetu znają jak własny pokój. Także jego 
niesamowitą moc… Moc sprawiania przyjaźni, miłości i tworzenia drugiego, wirtualnego „ja” – dru-
giego profilu. Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

„Bramy raju”, reż. Krzysztof Rekowski
6.12. (niedziela), godz. 19.00
8-9.12. (wtorek-środa), godz. 18.00
10.12. (czwartek), godz. 11.00
Bohaterowie, aby być blisko drugiej osoby, porzucają swoje rodziny i ruszają z misją wyzwolenia Zie-
mi Świętej z rąk muzułmańskich. Słynna krucjata dzieci z 1212 roku dla niektórych w rzeczywistości 
okazuje się rozliczeniem z własnymi uczuciami. Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

„Bóg mordu”, reż. Bożena Suchocka
15-17.11. (piątek-niedziela), godz. 19.00
Rodzice dwóch jedenastoletnich chłopców spotykają się w sprawie bójki, w której udział wzięli ich 
synowie. Małżeństwa chcą dojść do porozumienia w cywilizowany sposób. Stopniowo każda z posta-
ci odkrywa swoje frustracje. Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

Foyer

„Pięć róż dla Jennifer”, reż. Maria Spiss
5.12. (sobota), godz. 18.00 (TiR)
Akcja sztuki rozgrywa w mieszkaniu transwestyty Jennifer, która od trzech miesięcy czeka na telefon 
od Franca, inżyniera z Genui. Jej frustrację potęguje jeszcze bardziej, powtarzająca się co chwilę 
w radiu, informacja o maniaku mordującym transwestytów. Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

„Między nami”, reż. Grzegorz Wiśniewski
13.12. (niedziela), godz. 19.00
15.12. (wtorek), godz. 19.00
Recital, koncert albo montaż słowno-muzyczny, a przede wszystkim spotkanie z poezją dwóch bar-
dów – Jacka Kaczmarskiego i Marcina Świetlickiego. Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

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

„Kopciuszek”, 1.12. (wtorek), godz. 9.00
Znana opowieść w zaskakującej formie lalek muppetowych. Bilety: 16 zł 

TEATRY
„Opowieść wigilijna”
2-4.12. (środa-piątek), godz. 9.30 i 12.00 
7.12. (poniedziałek), godz. 12.00
8-11.12. (wtorek-piątek), godz. 9.30 i 12.00
13.12. (niedziela), godz. 16.30
14-18.12. (poniedziałek-piątek), godz. 9.30 i 12.00
20.12. (niedziela), godz. 12.00 i 16.30
21.12. (poniedziałek), godz. 9.30 i 12.00
Opowieść o Scrooge’u, człowieku skąpym, nieczułym na ludzkie potrzeby. W wigilijnym czasie, 
kiedy świat realny może przenikać się z rzeczywistością pozaziemską, dane mu zostaje prze-
żyć spotkanie z trzema duchami. Bilety: 20 zł, w niedzielę 22 zł 

„Przypadki doktora Bonifacego Trąbki”
3-4.12. (czwartek-piątek), godz. 9.30 
7-11.12. (poniedziałek-piątek), godz. 9.30 
14-18.12. (poniedziałek-piątek), godz. 9.30 
21.12. (poniedziałek), godz. 9.30
Próba oswojenia dzieci z wizytą w gabinecie lekarskim. Bilety: 15 zł 

Sylwester dla dzieci: „Romeo i Mrówka”
27.12. (niedziela), godz. 12.00 i 16.30
Spektakl, słodki poczęstunek i dodatkowe atrakcje (mile widziane przebranie karnawałowe). 
Zabawna historia pełna efektów prestidigitatorskich. Opowiada o ślepej miłości dwojga na 
pozór niepasujących do siebie bohaterów – Mrówki i Mrówkojada. Czy na przekór swoim ro-
dzinom i całemu światu będą razem? Bilety: 30 zł 

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

„Gra warta piernika, czyli Maurcy i kolędnicy”
13.12. (niedziela) , godz. 16.00
19-20.12. (sobota-niedziela), godz. 16.00
27.12. (niedziela), godz. 16.00
Pogodna, bożonarodzeniowa historia właściciela sklepu z tradycyjnymi piernikami Mauryce-
go, kiepsko odnajdującego się w świecie, gdzie miarą szczęścia stał się zysk. Opowieść o cu-
dzie świąt Bożego Narodzenia przeplatana jest nowymi aranżacjami popularnych pastorałek 
Wandy Chotomskiej, z muzyką Teresy Niewiarowskiej. Bilety: dziecko 20 zł, dorosły 25 zł, każ-
dy kolejny bilet dla dziecka 18 zł. Bilety dla zorganizowanych grup szkolnych: 15 zł 

„Rosnę”, 12-13.12. (sobota-niedziela), godz. 11.00
Opowieść o opiekuńczych aniołach i małej dziewczynce, która „rośnie” na oczach publiczno-
ści. Spektakl to połączenie gestu i muzyki. Bilety: dziecko 14 zł, opiekun 20 zł, kolejny bilet 
dla opiekuna 15 zł

Piotr Machalica – Piaskownica, 12.12. (sobota), godz. 19.00
Koncert promujący najnowszą płytę artysty, na której udowadnia, że poezja śpiewana ma się 
wciąż bardzo dobrze. Teksty na płytę, napisane specjalnie dla Machalicy, wyszły spod pióra 
Jana Wołka. Usłyszymy historie romantyczne, damsko-męskie, ale i takie mrożące krew w ży-
łach. Zanurzymy się w piaskownicy życia przy akompaniamencie kompozycji m.in. Janusza 
Strobla, Janusza Grzywacza, czy Krzysztofa Niedźwieckiego. Bilety: 40 zł, ulgowy 30 zł

SopranoForte – od klasyki do Broadway’u – koncert sylwestrowy
31.12. (czwartek), godz. 21.00
Anna Werecka i Lena Ledoff, artystki na co dzień posługujące się odmienną stylistyką, udo-
wadniają, że różnice są tylko pozorne, a jazz i muzykę klasyczną więcej łączy niż dzieli. Sięgają 
zarówno muzyki barokowej, XIX wiecznej opery, operetki, musicalu, muzyki filmowej jak i stan-
dardów jazzowych. W repertuarze m.in. utwory G. Rossiniego, F. Chopina, K. Komedy, E. Piaf 
czy grupy The Doors. Koncert to muzyczna podróż po fascynującym świecie sztuki wokalnej 
i fortepianowej. Po koncercie poczęstunek z kieliszkiem wina i szampana. Bilety: 110 zł przy 
zakupie 1 biletu, 105 zł przy zakupie dwóch biletów i 100 zł przy zakupie 4 i więcej biletów

TEATR IMPRESARYJNY AFISZ, www.teatrafisz.pl

Blondi czyli wieczór u nieco starszych panów
13.12. (niedziela), godz. 17.00
Autorski program duetu toruńskich twórców Jacka Pietruskiego i Krzysztofa Zaremby. Nie 
pierwszy, ale tym razem autorzy próbują zbliżyć się klimatem do słynnego Kabaretu Starszych 
Panów. W licznych piosenkach usłyszą Państwo: Magdalenę Kamińską, Karolinę Liminowicz, 
Jacka Pietruskiego i Krzysztofa Zarembę, który ponadto zasiądzie przy pianinie.

Miejsce: Hotel Bulwar, Bulwar Filadelfijski 18
Bilety: indywidualny 28 zł / grupowy (od 9 osób) 18 zł do nabycia: 
groupon.pl, www.interticket.pl, kasa godzinę przed spektaklem. 
Rezerwacja: 56 690-43-47, 513-020-033, 733-333-44



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

(wystawy w dziale Galerie)

Jazzowa Akademia Kultury: Trąbka i jej jazzowe oblicze
4.12. (piątek), godz. 19.00
Instrumentalista i pedagog dr Marcin Gawdzis przybliży „zawiłości” instrumentu jak i style muzyczne, 
które towarzyszyły rozwojowi trąbki w kolejnych dekadach związanych z muzyką jazzową. W koncer-
cie udział weźmie również dr Piotr Olszewski, gitarzysta jazzowy i pedagog, wykładowca na AM w Byd-
goszczy. Obu muzykom na kontrabasie będzie towarzyszył Andrzej Bruner Gulczyński. Wstęp: 12 zł

Wieczór rękodzieła – sztuka szydełkowania, 10.12. (czw.), godz. 18.00
Zapraszamy zarówno wielbicieli szydełkowania, jak i tych, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze 
kroki w tej sztuce. Warsztaty poprowadzi doświadczona artystka-amatorka, pani Ewa Muranowska, 
która zaprezentuje również własne prace. Wstęp wolny

Spotkania z X Muzą. Filmy animowane studentów Sztuk Pięknych UMK
14.12. (poniedziałek), godz. 19.00
Kolejna prezentacja filmów animowanych, wykonanych na zajęciach prowadzonych przez Pracownię 
Grafiki Multimedialnej dla studentów kierunku Grafika na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. 
Wstęp wolny

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

Galeria na Podgórzu:
„Cmentarz żydowski w Warszawie” - wystawa fotograficzna Franciszka Kazimierskiego, do 03.12.

Prace powstałe podczas konkursów mikołajkowych
8.12. (wtorek), godz. 16.45
Prace przedstawiać będą najciekawsze przygody św. Mikołaja oraz projekty jego skarpet i pojazdu.
Na wystawy wstęp wolny

Rodzinne warsztaty ceramiczne, 5, 19.12. (sobota), godz. 11.00 Wstęp: 15 zł

Mikołajki z Domem Muz, 5.12. (sobota), godz. 12.00
W programie m. in. zabawy, konkursy oraz spotkanie ze św. Mikołajem. Zapisy (ilość miejsc ograni-
czona). Wstęp: 10 zł

Przygoda teatralna wokół kukiełek i pacynek, 7.12. (pon.), godz. 10.15
Warsztaty teatralno-plastyczne, podczas których uczestnicy poznają elementy wiedzy o teatrze, 
wybrane fragmenty warsztatu teatralnego oraz samodzielnie stworzą kukiełkę lub pacynkę.
Główny organizator: Filia nr 4 Książnicy Kopernikańskiej. Wstęp wolny. Dla grup zorganizowanych

Świeczniki na świąteczny stół, 10.12. (czwartek), godz. 10.00
Uczestnicy z małych słoików z wykorzystaniem koronek, farby i innych elementów ozdobnych wyko-
nają bożonarodzeniowe świeczniki na świąteczny stół. Wstęp 5 zł. Dla grup zorganizowanych

Tworzymy nietypowe choinki oraz nietypowe zawieszki choinkowe
11.12. (piątek), godz. 12.00 
Ratujmy żywe drzewka choinkowe i „posadźmy” zaprojektowane przez siebie choinki! Warsztaty 
plastyczne, podczas których powstaną w różnorodnych technikach (i różnej wielkości) choinki, któ-
re umieścimy przed Domem Muz, a miniaturowe repliki zabierzemy do swoich domów. Zapraszamy 
wszystkich od lat 5 do 100. Wstęp: 5 zł (dla uczestników zajęć Domu Muz wstęp wolny)

Poranek teatralny: W domu u Pani Mikołajowej, 12.12. (sob.), godz. 11.00
Spektakl w wykonaniu teatru Magma. Tak jak w każdym domu w okresie świątecznym trwają gorące 
przygotowania do tej najpiękniejszej nocy w roku. Podobnie jest w domu Św. Mikołaja, gdzie Pani 
Mikołajowa wraz ze Świąteczną Choinką krząta się i sprząta by sprowadzić jak najszybciej Bożonaro-
dzeniowy nastrój.  Po spektaklu warsztaty. Wstęp: 8 zł

Warsztaty flamenco, 12.12. (sobota), godz. 11.00-13.00
Instruktorka Dorota Dzięcioł – od lat zakochana we flamenco, szkoliła się pod okiem Alicji Moreny, 
a także tancerzy scen światowych. Wstęp: 35 zł

Inspiratornia - malowanie bombek, 14.12. (pon.), godz. 17.30
Uczestnicy poznają sposoby atrakcyjnego dekorowania szklanych bombek. Nauczą się techniki cie-
niowania, nakładania brokatu i innych plastycznych sztuczek, które pozwolą im wykonać ciekawą 
bożonarodzeniową bombkę. Wstęp: 10 zł

DOMY KULTURY
Rodzinne tworzenie kartek i ozdób świątecznych
15.12. (wtorek), godz. 17.00
Dla wszystkich od lat 5 do 100 na warsztaty plastyczne w świątecznym nastroju. Uczestnicy 
wykonają kartki w różnych technikach plastycznych i ozdoby na choinkę Domu Muz oraz na 
choinki i stoły w naszych domach. Wstęp: 5 zł (dla uczestników zajęć Domu Muz wstęp wolny)

Muzyczna dorożka – rodziny instrumentów
16.12. (środa), godz. 12.00
Audycja muzyczna przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu dla 
uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Wstęp 2 zł (dla grup zorganizowanych)

Spotkania - bożonarodzeniowe zdarzenie teatralne
16.12. (środa), godz. 18.00
Czekając na Święta Bożego Narodzenia, pragniemy za pomocą ruchu zwrócić uwagę na zna-
czenie obecności drugiego człowieka w naszym życiu i przypomnieć o bogactwie, jakie każdy 
z nas wnosi w czyjąś historię. Wstęp wolny

Podróże małe i duże – Mity greckie, 19.12. (sobota), godz. 11.00
Spotkanie dla dzieci i dorosłych. Wokół Morza Egejskiego rodziła się nasza europejska cywi-
lizacja. Jej początki owiane są mrokiem tajemnicy, którą rozświetlają opowieści starożytnych 
Greków o bogach i bohaterach. Spotkanie z Dariuszem Dąbrowskim, który opowie o miejscach 
związanych z kulturą antyczną. Po spotkaniu warsztatowa niespodzianka. Wstęp wolny

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

Mikołajki w świetlicy środowiskowej, 7.12. (pon.), godz. 15.30
Gry i zabawy oraz spotkanie z Mikołajem dla podopiecznych świetlicy środowiskowej przy 
Domu Muz. Wstęp wolny

Świąteczna Manufaktura 
7.12. (poniedziałek), godz. 17.30 – kartki
Wykonamy kartki bożonarodzeniowe w technice scrapbookingu i stempli silikonowych. 
Wstęp: 10 zł. Obowiązują zapisy.
17.12. (czwartek), godz. 17.30 – anielskie ozdoby
Stworzymy ozdoby w kształcie aniołów na choinkę i świąteczny stół. 

Ozdoby choinkowe (7-13 lat), 14.12. (poniedziałek), godz. 15.30
Warsztaty tworzenia ozdób choinkowych dla dzieci. Wstęp wolny.

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

Wystawa fotograficzna „Dobrani”, 2.12. (wt.), godz. 17.00, do 15.12.
„Z jakim przestajesz, takim się stajesz”? Grupa „Foto Cyfra” postanowiła przyjrzeć się, czy 
nasi czworonożni przyjaciele i ich opiekunowie rzeczywiście upodabniają się do siebie nawza-
jem. Przyjdź i sprawdź, czy w tym powiedzeniu jest ziarnko prawdy.

Pokaz Taneczny „Mini Koncert Symfoniczny”, 4.12. (pt), godz. 18.00
Taneczna opowieść o świecie dźwięków, symboli  i instrumentów. Czarno-białe nuty stają się 
kolorowymi  kwiatkami, niewidzialne dźwięki nabierają intensywnych kolorów. Występują: 
Korporacja Taneczna „Baby Jagi”, Dziecięcy Zespół Wokalno-Taneczny „Wesołe Nutki” oraz 
Klub Tańca Towarzyskiego „Corta Jaca”. Wstęp wolny

 Nowa Scena Muzyczna: Pieśni mojej drogi
5.12. (sobota), godz. 18.00
Jacek Beszczyński zabierze nas w świat pieśni Bułata Okudżawy. Artyście towarzyszyć będą 
Krzysztof Zaremba - pianino, Krzysztof Kwiatkowski - gitara. Gościnnie wystąpi ukraiński bard 
i kompozytor Dymitrij Makliakov z piosenkami Włodzimierza Wysockiego. Wejściówki 10 zł

Loteria Fantowa Szlachetnopaczkowa 
11.12. (piątek), godz. 17.00-19.00
Loteria w ramach XV ogólnopolskiej akcji charytatywnej Szlachetna Paczka. Przyjdź i kup los 
za 2, 3 lub 5 zł. Wśród zgromadzonych fantów na pewno znajdziesz oryginalny upominek 
dla siebie lub kogoś bliskiego. Zebrane pieniądze będą przeznaczone na zakup świątecznej 
paczki dla wybranej rodziny. Uwaga! Do poniedziałku (7.12.) zbiórka Szlachetnych Fantów do 
Loterii Szlachetnopaczkowej.  Czekamy na różności, które z pewnością masz w domu, ale już 
ich nie potrzebujesz, np. książki, kubki, biżuteria, gry, płyty, gadżety, rękodzieło, zabawki.  

Koncert Charytatywny PAH „Muzyczna Studnia Dla Południa”
12.12. (sobota), godz. 17.00
Wystąpią zespoły muzyczne z  I LO w Toruniu. Koncert połączony z aukcją zdjęć. Zebrane 
środki zostaną przeznaczone na pomoc mieszkańcom Sudanu w uzyskaniu dostępu do wody, 
poprzez remont specjalnej „Studni Jedynki” (I LO) w Afryce. 

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
Zmienione godziny w grudniu w dniach: 24.12. godz. 9.00-12.00, 25-26.12. nieczynne, 27.12. 
godz. 11.00-14.00, 14.00-17.00, 31.12. godz. 9.00-12.00

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

Warsztaty:
Dla przedszkolaków:
wtorki, godz. 9.00-11.00
Przez godzinę dzieci uczestniczą w warsztatach, a pozostały czas jest przeznaczony na zwiedzanie 
wystaw CNMW z opiekunem.
Wesołe Miasteczko Profesora Młynka i Jego Przyjaciół (3-4 lata)
Twórcza praca nad niezwykłymi projektami i spontaniczny trening komunikacji z rówieśnikami.
Odkrywamy planetę (3-6 lat)
Powstaną rakiety kosmiczne, a uczestnicy odbędą podróż, aby odkrywać nowe planety.
Czarodziejska szafa gra! (5-6 lat) 
Podróż po krainie muzyki, dzięki której zbudujemy czarodziejskie szafy. Zajęcia będą połączeniem 
edukacji muzycznej z elementami Metody Ruchu Rozwijającego.
piątki: Zmyślaki
Przybliżymy dzieciom podstawowe fakty na temat zmysłów i otaczającego je świata. 

Dla szkół:
Latający wiercipięta (klasa 1-3; 4-6 SP), wtorki, godz. 9.00-10.00; 11.00-12.00
Uczestnicy przygotują model latającego ptaka, by zobaczyć które elementy uczestniczą w tej nie-
zwykłej umiejętności.
Grunt to nauka! (gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne), środy, godz. 9.00-10.00; 11.00-12.00
W trakcie zajęć uczniowie zapoznają się z analizą strąceniową, nauczą się badać skład chemiczny 
różnych rodzajów gleby oraz sprawdzą obecność metali ciężkich w pożywieniu.
Szafa zapachów (klasa 1-3; 4-6 SP), czwartek, godz. 9.00-10.00; 11.00-12.00
Tematyka powiązana z chemią życia codziennego. Uczestnicy samodzielnie przygotują dwa rodza-
je odświeżaczy do powietrza i/lub szafy oraz kolorowe, pachnące ozdobne mydełka. 
Magia liczb (klasa 4-6 sp; gimnazjum; szkoła ponadgimnazjalna), piątek, godz. 11.00-12.00

Warsztaty rodzinne:
5.12. (sobota), godz. 11.00-12.00, 14.00-15.00 Elektro-kartki
Warsztat skierowany do wszystkich, którzy chcą poczuć atmosferę przygotowywania świątecznych 
kartek. Zdradzimy tajemnicę ozdabiania ich przy pomocy diod LED.
12.12. (sobota), godz. 11.00-12.00, 14.00-15.00 Świąteczne origami
Nauczymy się wykonywać ozdoby z wykorzystaniem sztuki origami. Technikę tę będziemy mogli 
również wykorzystać składając serwetki, które upiększą wigilijny stół.
19.12. (sobota), godz. 11.00-12.00, 14.00-15.00 Pierwsza Gwiazdka
Staropolska tradycja głosi, że do Wigilijnej Kolacji zasiadamy gdy na niebie ujrzymy Pierwszą 
Gwiazdkę. Czym ona jednak jest? Gwiazdą, kometą, planetą, a może jeszcze innym ciałem nie-
bieskim? Czy każdego roku Pierwszą Gwiazdką jest ten sam obiekt? A czym w ogóle są gwiazdy? 
Dlaczego świecą? Jakie mają rozmiary? Ile ich jest? Czy wszystkie możemy dostrzec? Czy wszystkie 
są jednakowe? 

WMŁYN WIEDZY
Witraż Bożonarodzeniowy, 16.12. (środa), godz. 12.00, do 31.12.
Coroczna wystawa nagrodzonych prac plastycznych w miejskim konkursie, którego orga-
nizatorami są: Zespół Szkół nr 14 w Toruniu i MDK. 

Koncert kolęd w wykonaniu  wychowanków MDK
18.12. (piątek), godz. 18.00
Kolędy i pastorałki w oryginalnych aranżacjach wykonają:  Zespół Pieśni i Tańca „Młody 
Toruń”, zespół gitarowy, Grupa ZET, Teatr R. Bezimienni, dziecięce grupy wokalne: Psotki 
i Śmieszki, Wesołe Nutki, Iskierki oraz soliści zespołów: eRZetWu i KT Baby Jagi. Życzenia 
w imieniu Młodzieżowego Domu Kultury złożą wychowankowie Sceny Młodych „Studio P”.

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

Wrzuć pluszaka dla dzieciaka, cały grudzień
Świąteczna akcja. Zebrane rzeczy przekazane zostaną w formie świątecznych upominków 
dzieciom z toruńskiej starówki podczas organizowanego dla nich Spotkania Wigilijnego 
w OPP „Dom Harcerza”.

III Otwarty Turniej Szachowy w cyklu Grand Prix Torunia 
w Szachach Szybkich, 5.12. (sobota), godz. 10.00
I Miejski Konkurs Wokalny „Zimowa piosenka”
5.12. (sobota), godz. 11.00
Konkurs adresowany jest do uczniów toruńskich szkół podstawowych: klas I-III i IV –VI 
(przyjmujemy zgłoszenia zbiorcze ze szkół i zgłoszenia indywidualne). Szczegóły na stro-
nie www i telefonicznie

III Drużynowe Mistrzostwa Regionu w szachach
13.12. (niedziela), godz. 10.00
W świątecznym nastroju, 17.12. (czwartek), godz. 17.00
Świąteczne prezentacje (taneczne i wokalne) uczestników zajęć w Domu Harcerza. Wstęp wolny

Warsztaty kreatywne „Rodzic i ja”, 19.12. (sobota), godz. 10.00
Zapraszamy dzieci (6 lat i więcej) z rodzicami, opiekunami na przedświąteczne warsztaty 
kreatywne (tworzymy gwiazdki decoupage). Szczegóły na stronie www i telefonicznie. 
Zapisy: tam_iskierka@wp.pl

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

KATAR: Teatr, 5.12. (sobota), godz. 10.00
Finał przeglądu w ramach XXIV Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu. 
Program:
Teatr STUK-P-UK z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku – Ballada o Garbatym 
Aniele, Zuzanna Mytlewska z Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą – Czerwony Kapturek, 
Maja Marjańska ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Zespole Szkół nr 5 w Toruniu – Niania 
Matylda, Teatr Agrafka z Chełmna – Kaszalot, Zespół teatralny Gwarancja z Gminnego Cen-
trum Kultury w Białych Błotach – Ostatnia lekcja, Disneyland z Zespołu Szkół w Pokrzydo-
wie – Dziady cz. II, Maria Czaplewska z Torunia – Hm, hm!, Marcin Sipiński z Kujawskiego 
Centrum Kultury w Inowrocławiu – W Republice Szczęścia, Inowrocławski Teatr Otwarty 
z Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu – Korytarz, Grupa teatralna Winda z Mło-
dzieżowego Domu Kultury nr 5 w Bydgoszczy – Serenada, Teatr NEM z Torunia – Samość, 
Patrycja Rygielska z Rypińskiego Domu Kultury – Klara, Teatr Przedsiębiorstwo Indywidu-
alnej Groteski z o.o. z Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu
Miejsce: Od Nowa. Wstęp wolny

Wybitni fotografowie I połowy XX wieku: Witkacy, Radczenko, 
Man Ray – wykład, 16.12. (środa), godz. 17.30 

Warsztaty 
5-6.12. Muzykoterapia
Zajęcia prowadzą dr Lucyna Matuszak i Erwin Regosz, cena 100 zł
11-13.12. Jak twórczo i z pomysłem animować grupy seniorów. 
Zajęcia prowadzi Alicja Usowicz, cena 80 zł
Informacje dot. zgłoszeń na stronie www



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)

Toruńska Grupa Improwizacyjna „Teraz”, 2.12. (środa), godz. 20.00
Przedstawiają gry improwizowane, które czerpią z pomysłów i sugestii publiczności. Bilety: 8 zł 
studenci, 10 zł pozostałe osoby

Wieczór Podróżnika, 3.12. (czwartek), godz. 20.00
Autostopem z Polski nad Mur Chiński, czyli niemożliwe nie istnieję - spotkanie z Marcinem  
Miłoszewskim. 21 sierpnia br. Marcin Miłoszewski powrócił z niezwykłej podróży. Dojechał na 
stopa z Polski — przez Litwę, Łotwę, Rosję i Mongolię — do Chin, a przy okazji odwiedził jeszcze 
Wietnam. „Na początku podróżowałem, żeby zobaczyć świat. Teraz nie liczy się już cel, miejsce 
do którego jadę, tylko sama podróż, podczas której można poznać wspaniałych ludzi i różne, 
niezwykłe wartości.” Wstęp wolny 

Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu
5.12. (sobota), godz. 10.00
Konfrontacje są twórczym spotkaniem służącym prezentacji osiągnięć artystycznych i promocji 
dokonań twórców amatorów. Wstęp wolny

ArtClub – spotkanie z malarzem wielkoformatowym Andrzejem 
Poprostu, 7.12. (poniedziałek), godz. 20.00
„Andrzej. Poprostu - człowiek z Rubinkowa, obdarzony przerażającą wyobraźnią, twórca wielu 
gatunków niezidentyfikowanych prędzej potworów. Ilustrator wielkoformatowy z lękiem wyso-
kości. Zapaleniec z uporem maniaka, regularnie przemalowujący toruńskie elewacje.” Elżbieta 
Słupecka, reżyserka. Zawodowo ilustrator, malarz, edukator, rysownik, freelancer. Na spotkaniu 
autor opowie o pracy przy realizacjach wielkoformatowych, jak i również o mniejszych gabary-
towo projektach, komiksach, swoich początkach i przebytej drodze jako twórca. Wstęp wolny

Jazz Club: Aga Derlak Trio, 9.12. (środa), godz. 20.00
Skład: Aga Derlak – fortepian, Tymon Trąbczyński – kontrabas, Bartosz Szablowski – perkusja.
Zespół wykonuje przede wszystkim autorskie utwory, oscylujące wokół jazzu i współczesnej mu-
zyki improwizowanej. Bilety: 5 zł studenci, 10 zł pozostałe osoby

Recital Jacka Stęszewskiego z zespołem, 11.12. (piątek), godz. 20.00
Jacek Stęszewski to pieśniarz, kompozytor prezentujący muzykę z gatunku miejskiego folku 
i poezji śpiewanej, jeden z najważniejszych w Polsce twórców poezji śpiewanej. Obok melodii 
równie ważnym elementem jego twórczości jest warstwa tekstowa – pełna metafor, naładowana 
skojarzeniami i środkami stylistycznymi. Bilety: 15 zł, 25 zł w dniu koncertu

Pidżama Porno, 13.12. (niedziela), godz. 20.00
Legenda polskiej sceny punkrockowej. Liderem Pidżamy Porno jest Krzysztof „Grabaż” Grabow-
ski, którego część tekstów funkcjonuje również bez muzyki – jego wiersze zostały wydane w to-
miku poetyckim „Welwetowe swetry”. Bilety: 60 zł, 70 zł w dniu koncertu

Slam Poetycki, 14.12. (poniedziałek), godz. 20.00 Wstęp wolny

Stand Up – Sebastian Rejent i Cezary Jurkiewicz
16.12. (środa), godz. 20.00
Czarek Jurkiewicz zasilił szeregi Stand-Up Polska w 2010 roku i jako jeden z pierwszych zajął 
się tworzeniem undergroundowego stand-up w Warszawie. Jest byłym prawnikiem, z zamiłowa-
nia kinomanem i graczem komputerowym. Występował w obu sezonach polskiej edycji Comedy 
Central. Sebastian Rejent – miłośnik komizmu, roaster i scenarzysta komediowy, od 2010 roku 
współtwórca grupy Stand-Up Polska. Jest wyznawcą starej szkoły stan-upu, a jako inspirację do 
występów często wykorzystuje swoją rodzinę. Bilety: 10 zł studenci, 15 zł pozostałe osoby

Mjut, 17.12. (czwartek), godz. 20.00 
Grupa zadebiutowała w 2007 r. piosenką „Do końca wszystkiego”, którą Piotr Kaczkowski umie-
ścił na swojej składance „minimax pl 4”. Pierwsza płyta zespołu - „Akcja ratowania ślimaków” 
(2011) przyniosła mroczne dźwięki, trochę melodii i kilka opowieści o zmaganiach młodości 
ze światem. Płyta spotkała się z życzliwym przyjęciem publiczności i krytyków, którzy podkre-
ślali dojrzałe łączenie różnych muzycznych światów i urzekający klimat całości. Drugi album  
MJUT-a zatytułowany „9” miał swoją premierę w 2015 r. Bilety: 20 zł, 25 zł w dniu koncertu

Koncert Specjalny Pamięci Grzegorza Ciechowskiego
19.12. (sobota), godz. 20.00
14. edycja koncertu poświęconego zmarłemu w 2001 roku Grzegorzowi Ciechowskiemu. Na scenie 
pojawią się artyści, którzy zagrają i zaśpiewają swoje wersje utworów Grzegorza Ciechowskiego 
i Republiki. Wręczona zostanie Nagroda Artystyczna Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego 
dla Błażeja Króla. W Galerii 011 odbędzie się wystawa fotografii „My lunatycy. Rzecz o Republice 
w czarno-białej fotografii”. Bilety: 70 zł, 80 zł w dniu koncertu

Sylwester 2015/2016, 31.12. (czwartek), godz. 20.00
Bilety: 50 zł (stolik, lampka szampana, przekąski, owoce). 
Rezerwacje i szczegóły: sylwester.odnowa@gmail.com

Aula UMK, ul. Gagarina 11

Stare Dobre Małżeństwo, 6.12. (niedziela), godz. 19.00 
Z SDM jest jak z dobrym winem – żeby w pełni docenić jego klasę nie warto się spieszyć z kon-
sumpcją. Z czasem nabiera jeszcze większej mocy, aromatu i naprawdę potrafi rozpalić zmysły. 
Myszkowski jako kompozytor i wokalista pięknie dojrzewa i się starzeje, i jak tylko on potrafi poru-
szyć serce i duszę urzekającą frazą, niebanalną i niepowtarzalną melodyką. Krzysztof Myszkowski 
lider – śpiew, gitara, harmonijka, Roman Ziobro – kontrabas. Bolo Pietraszkiewicz – gitary. Bilety: 
30-50 zł

XIV Uniwersytecki Koncert Charytatywny: Renata Przemyk z zespołem
12.12. (sobota), godz. 19.00
Koncert „Jesteśmy Razem”. W programie: Koncert Renaty Przemyk z zespołem oraz Dedykacja 
Bożonarodzeniowa w wykonaniu aktorów Teatru Baj Pomorski w Toruniu: Anny Katarzyny Chu-
dek, Dominiki Miękus, Marty Parfieniuk-Białowicz, Grażyny Rutkowskiej-Kusy, Krzysztofa Grzędy, 
Andrzeja Korkuza, Jacka Pysiaka, Mariusza Wójtowicza, Krzysztofa Zaremby (kierownictwo mu-
zyczne). Koncert poprowadzi Marzena Słupkowska. Dochód będzie przeznaczony na rehabilitację 
i leczenie Tosi – rocznej córeczki p. Anny Olszewskiej, absolwentki UMK. Dziecko urodziło się ze-
społem wad genetycznych. Ratunkiem dla życia Tosi jest długie, kosztochłonne leczenie. 
Bilety: 50 zł, studenci 30 zł 

Koncert Sylwestrowy „Melodia to siła zaklęta”, 31.12. (czwartek)
W repertuarze znajdą się największe arie operowe i operetkowe, pieśni neapolitańskie oraz znane 
na całym świecie piosenki musicalowe. Gwiazda Wieczoru: Aleksander Teliga, Agnieszka Adam-
czak-Hutek, Mikołaj Adamczak, Justyna Dyla, Dominik Sutowicz, Andrzej Kubacki. Solistom będzie 
towarzyszyć 26-osobowa orkiestra.

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

TAU, 3.12. (czwartek), godz. 18.00
Koncert promujący debiutancki album „Remedium”. Podczas tego wydarzenia będzie można rów-
nież usłyszeć utwory z płyt „Teoria równoległych wszechświatów” i „Graal”. Bilety: 25 zł, 30 zł 
w dniu koncertu

Smolik/ Kev Fox, 10.12. (czwartek), godz. 20.00

HANZA CAFE, ul. Piekary 28

Hanza Globtrotters 
•  2.12. (środa), godz. 19.00 Anna Dubrownik - Szlakiem starych żaglowców przez Atlantyk na po-

kładzie STS Fryderyk Chopin
•  16.12. (środa), 19.00 Liban - Bartek Górski 

Z biznesem mi do twarzy, 16.12. (środa), godz. 18.00
(szczegóły w dziale Inni organizatorzy)

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

Rec.Order: K1lla/Subnasty/Stero:Typ/Clthulhu, 4.12. (piątek)
Łowcy w NRD!, 5.12. (sobota)
Fuzz Diffusion: Vagitarians, 71Tonman, Megalomorfus, 6.12. (niedziela)
Ciężkie granie. Powrót Vagitarians na jeden koncert.
JWP/BC pres. Sequel, 11.12. (piątek) Panowie wracają do Torunia z nowym materiałem. 
Mamy to w nosie, miód w uszach, X lat Bump squad, 12.12. (sobota)
Rezydentka NRD, 18.12. (piątek)
Kwadratura 2, 19.12. (sobota)
Pasterka w NRD, 24.12. (czwartek)
Commercial Break, 25.12. (piątek)

U

KLUBY
We Love Beats pres. Soho Palace Showcase, 26.12. (sobota)
Sylwester w NRD!, 31.12. (czwartek)

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

The Toasters, 8.12. (wtorek), godz. 19.00
Support Freeborn Brothers. Wstęp wolny 

Toruński Tryptyk Fotografii Koncertowej, 14.12. (pon.), godz. 19.00
 Koncert oraz otwarcie wystawy będącej trzecią częścią projektu. Swoje zdjęcia zaprezentuje 
Wojciech Zillmann. Wystąpią: Radio Bagdad oraz Manchester. Wstęp wolny

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

Spotkanie autorskie z Olgą Świątecką i finisaż wystawy 
fotograficznej „Wstyd”, 1.12. (wtorek), godz. 18.00 Wstęp wolny

Ryszard Sąsiadek - Spotkania, 2.12. (środa), godz. 18.00
Wystawa jest częścią Międzynarodowego Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodniczego Sztuka 
Natury. Wstęp wolny

Fotograficzne Pogaduchy, 3.12. (czwartek), godz. 18.00
Gospodarz wieczoru Wojtek Szabelski wraz z Andrzejem Skowrońskim i Jackiem Szczurkiem 
poprowadzą rozmowy o fotografii. Tematem przewodnim wieczoru będą odbicia. Wstęp wolny

TiR czyli Teatr i Rodzina, 5.12. (sobota), godz. 18.00
Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, skoordynowane z pobytem rodziców na spektaklu. 
Zgłoszenie dziecka do udziału w bezpłatnych zajęciach jest możliwy po zakupieniu biletu na 
spektakl „Pięć róż dla Jennifer”, grany 5.12. o godz. 18.00

Wejście Do Gry, 8.12. (wtorek), godz. 19.30 
Korzystając z wiedzy specjalistów z Grajfera, toruńskiego sklepu dla fanów gier, zaprezentu-
jemy i objaśnimy zasady paru wybranych gier logicznych, układanek towarzyskich. 
Wiek dowolny - wstęp wolny.

FOTOkram, 13.12. (niedziela), godz. 10.00-16.00
Świąteczny kiermasz fotografii artystycznej i innych fotograficznych drobiazgów (i nie tylko). 
Wstęp wolny

Milonga – wieczór w klimacie tanga 
5,12,19.12. (soboty), godz. 20.00 Wstęp 10 zł
24-28.12 kawiarnia zamknięta

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

Koncert: The Stubs + Wild Books + Fertile Hump, 4.12. (piątek)
Pozycja obowiązkowa dla fanów rock’n’rolla z punkowym i bluesowym akcentem.

Hypodermic, 5.12. (sobota)
Edycja mikołajkowa imprezy dla fanów rave, dubstep, drum’n’bass, happy hardcore

Stand-up Toruń przedstawia: Van Bendler i Michał Juszczak
6.12. (niedziela)
Koncert: Pola Rise + Avtomat, 11.12. (piątek)
Zdobywająca coraz większą popularność artystka reprezentująca nurt electro popu.

Made In Toruń #3, 12.12. (sobota)
Koncert: Gribojedow + Disparates, wystawa: Tytus Szabelski. 
Trzecia edycja wydarzenia prezentującego toruńskich artystów.

Teatr Jaworski, 17.12. (czwartek)
Pierwszy w Polsce teatr rysunkowy po dłuższej przerwie powraca na deski naszej sceny.

Koncert: Pan Jędras, 18.12. (piątek)
Solowy projekt gitarzysty Paraliż Band, idealny na piątkowy wieczór.

T

TAK

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

Jarmark Bożonarodzeniowy, 11-23.12.
Nie zabraknie warsztatów tworzenia ozdób choinkowych, stroików i kart świątecznych, 
a także gier i zabaw dla najmłodszych. Dla odwiedzających jarmark atrakcją będą tradycje 
kulinarne z różnych krajów i motywy białych Świąt w znanych i mniej znanych kulturach, 
omawiane podczas wspólnego pieczenia pierników. Miejsce: Rynek Staromiejski

II Dni Grzegorza Ciechowskiego
17.12. (czwartek)
•  godz. 17.30 promocja książki „My lunatycy. Rzecz o Republice”, spotkanie z autorami: 

Anną Sztuczką i Krzysztofem Janiszewskim. Dwór Artusa
•  godz. 19.00 koncert „Grzegorz Ciechowski – spotkanie z legendą”. CKK „Jordanki”
Premiera miała miejsce w grudniu 2014 r. w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Scena-
riusz wydarzenia wypełniły utwory z repertuaru Republiki, Obywatela GC, Grzegorza z Cie-
chowa w aranżacjach Adama Sztaby. Każdemu utworowi towarzyszyły ilustracje filmowe 
i multimedialne przygotowane przez Jacka Kościuszko. W toruńskim koncercie wezmą 
udział znani wokaliści polskiej sceny muzycznej, którym akompaniować będzie Orkiestra 
Adama Sztaby z towarzyszeniem Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Impreza biletowana
18.12. (piątek)
•  godz. 18.00 otwarcie wystawy „Grzegorz Ciechowski w obiektywie Mirosława Stępniaka” 

– udostępnionej przez Fabrykę Sztuk w Tczewie. Plener przez Dworem Artusa 
•  godz. 19.00 koncert Steve Nash & Turntable Orchestra II. CKK „Jordanki”
Nowa odsłona projektu, tym razem w pełnym składzie Orkiestry Symfonicznej oraz z niespo-
dziankami wokalnymi. Prowadzący: Hirek Wrona. Muzyka: Steve Nash. Orkiestracja: Anna 
Weber. Dyrygent: Łukasz Wódecki. Dj: Paweł Ackermann - Dj Pac1, Damian Chmielewski - Dj 
Chmielix, Tomasz Duda - Dj Ben, Paweł Falkiewicz - Dj Falcon1, Juliusz Pacek - Dj Funktion, 
Bartosz Pasierbek - Dj Krótki, Michał Szymański - Dj Gugatch, Michał Wasil - Dj VaZee, Mi-
chał Zalewski - Dj StosunkowoDobry. Sekcja rytmiczna: Max Mucha – Bass, Łukasz Mosz-
czyński – Perkusja + Goście Specjalni oraz Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Steve Nash & Turntable Orchestra Symfonicznie to nowatorski projekt, którego pomysło-
dawcą jest Kacper Nowak (Steve Nash). Projekt ma na celu połączenie dwóch muzycznych 
światów – muzyki klasycznej i turntablismu, z wykorzystaniem brzmienia orkiestry, fortepia-
nu i gramofonów obsługiwanych przez DJ-ów. Po sukcesie pierwszej edycji Projekt wraca do 
Torunia z nowym materiałem. Bilety: 80 zł na www.tos.art.pl oraz www.bilety24.pl
19.12. (sobota)
•  godz. 20.00 Koncert Specjalny Pamięci Grzegorza Ciechowskiego, wręczenie Nagrody 

Artystycznej Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego. Klub Od Nowa. Impreza bile-
towana 

20.12. (niedziela)
•  godz. 18.00 koncert Dobrawy Czocher (fortepian) i Hanny Rani (wiolonczela) z projektem 

„Biała flaga”. Dwór Artusa
Ponadto:
• Republika naszych marzeń - działania w przestrzeni publicznej Torunia. Na projekt składa-
ją się: wystawa prac artystów z Galerii Rusz – Joanny Górskiej i Rafała Góralskiego inspiro-
wanych życiem i twórczością Grzegorza Ciechowskiego.

Wigilia miejska, 19.12. (sobota), w godz. 16.00-18.00
Mieszkańców Torunia odwiedzi Święty Mikołaj, który przybędzie prosto z Laponii. Dzieci 
zostaną obdarowane słodkościami i będą mogły upamiętnić wizytę wspólnym zdjęciem, 
poprosić świętego o wymarzone prezenty. Mali i duzi będą mogli podziwiać świąteczne ani-
macje czy koncerty kolęd, które zainaugurują coroczny cykl kolędowania przy szopce, który 
potrwa aż do 6 stycznia 2016 roku. Dla najmłodszych przygotowano symboliczne paczki ze 
słodyczami, konkursy i warsztaty. Starsi będą mieli okazję zgłębić tajniki wypieku pierników 
czy przygotowywania typowych świątecznych potraw w towarzystwie toruńskich kucharzy. 
Nie zabraknie także świątecznego poczęstunku. O rozrywkę zadba w tym roku Teatr Objaz-
dowy Pomarańczowy Cylinder. Miejsce: Rynek Nowomiejski

Sylwester miejski, 31.12. (czwartek), godz. 22.30
Nie zabraknie znanych i lubianych utworów, a także polskich przebojów lat minionych. 
Będzie też pokaz fajerwerków. W klimat sylwestrowej nocy wprowadzi zespół Hands up, 
prezentujący muzykę lat 70. i 80. Gwiazdą będzie Formacja Nieżywych Schabuff. 
Miejsce: Rynek Staromiejski
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CINEMA CITY
Czerwona Droga 1-6, tel. 56 664-64-64
Toruń Plaza, ul. Broniewskiego 90, www.cinema-city.pl

Krampus. Duch Świąt, premiera: 4.12. horror, USA 2015
reżyseria: Michael Dougherty, występują: Adam Scott, Tani Collette, Alison Tolman
To nie będzie białe Boże Narodzenie. W tym roku przybierze kolor krwi. Dwunastoletni Max stara 
się przeżyć święta, które nie kojarzą mu się ze standardowymi obrazkami z telewizji. Jego święta 
to przepracowana, niedoceniana matka, siostra, która nie zwraca na niego uwagi, wreszcie ojciec 
starający się scalić rodzinę. Świątecznej atmosfery jakoś nie czuć.

W samym sercu morza, premiera: 4.12. dramat USA  2015
reżyseria: Ron Howard, występują: Chris Hemsworth, Beniamin Walker, Cillian Murphy
Zimą 1820 r. płynący z Nowej Anglii statek wielorybniczy Essex został zaatakowany przez przera-
żające stworzenie — gigantycznego kaszalota. Film przedstawia, jak uczestnicy wyprawy, którzy 
pozostali przy życiu po starciu z wielorybem, walczą o przetrwanie, przekraczając granice własnej 
wytrzymałości i dokonując niemożliwego.

Kochajmy się od święta, premiera: 4.12. komedia, USA 2015
reżyseria: Jessie Nelson, występują: Alan Arkin, Ed Helms, Diane Keaton
Cztery pokolenia rodziny Cooperów spotykają się jak co roku przy świątecznym stole, ale tym ra-
zem skrzętnie skrywane rodzinne sekrety wyjdą na jaw, co może nieco zepsuć wigilijną atmosferę 
miłości i zrozumienia. W tym roku bombki mogą eksplodować.

Ma Ma, premiera: 4.12. dramat, Hiszpania 2015
reżyseria: Julio Medem, występują: Penelope Cruz, Luis Tosar, Teo Planell
Magda, nauczycielka i matka 10-letniego chłopca, musi stawić czoło dramatycznej diagnozie. 
Wykryto u niej raka piersi. Jednak kobieta nie zamierza się poddawać, a choroba paradoksalnie 
wyzwala w niej zupełnie nowe pokłady energii, humoru i odwagi.

Rock the Kasbah, premiera: 11.12. komedia  USA 2015
reżyseria: Barry Levinson, występują: Bill Murray, Bruce Willis, Kate Hudson 
Agent muzyczny Richie Lanz odkrywa w Afganistanie dziewczynę o niezwykłym głosie. Zostając jej 
mentorem, prowadzi ją przez etapy telewizyjnego show. 

Gwiezdne Wojny. Przebudzenie mocy, premiera: 18.12. 
akcja, Si-Fi, USA, Wielka Brytania 2015
reżyseria: J.J. Abrams, występują: Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill

Bella i Sebastian 2, premiera: 25.12.
przygodowy,  Francja 2015
reżyseria: Christian Duguay, występują: Felix Bossuet, Margaux Chatelier, Thierry Neuvic
Wychowywany przez przybranego dziadka Sebastian z niecierpliwością czeka na powrót swej przy-
jaciółki Angeliny. Na wieść o tym, że awionetka, którą podróżowała dziewczyna zaginęła gdzieś 
w górach, Sebastian i jego wierne psisko Bella wyruszają na pomoc.

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

Kinodanie
1.12. (wtorek), godz. 20.30 W piwnicy, reż. Ulrich Seidl, Austria 2014
To, co bohaterowie robią w swoich piwnicach, mówi o nich znacznie więcej niż ktokolwiek mógłby 
przypuszczać. Jedni traktują ją jako miejsce do ćwiczeń głosu operowego, inni jako galerię nazi-
stowskich pamiątek, przestrzeń do realizacji seksualnych fantazji.
8.12. (wtorek), godz. 20.30 Życie na kredycie, reż. Baldvin Zophoníasson, Islandia 2014
Trzy historie, zaplecione w misterny warkocz. 24-letnia przedszkolanka, która po godzinach jest 
prostytutką, niedźwiedziowaty poeta z nieodłączną butelką whisky pod pachą oraz młody banko-
wiec z wielkimi ambicjami spotykają się na życiowym rondzie. 
15.12. (wtorek), godz. 20.30 Gołąb przysiadł na gałęzi i rozmyśla o istnieniu, reż. Roy Andersson, 
Szwecja/ Norwegia/ Francja/ Niemcy 2014
Dwaj domokrążcy, Sam i Jonathan zabierają widza na wędrówkę przez kalejdoskop ludzkich lo-
sów. Podróż ta pokazuje piękno jednych chwil, błahość innych, humor i tragedię, które tkwią w lu-
dziach, wielkość człowieczeństwa i jego kruchość.
29.12. (wtorek), godz. 20.30 El Club, reż. Pablo Larrain, Chile 2015
Mała miejscowość na chilijskim wybrzeżu Pacyfiku. Czterech księży wraz siostrą zakonną wiedzie 
tu spokojne życie. Spokój grupy przerywa samobójstwo nowo przybyłego księdza, który nie wy-
trzymuje oskarżeń rzucanych na niego publicznie przez tajemniczego mężczyznę.

KINA
Kino Dla Seniora - Dzień na plus:
9.12. (środa), godz. 12.00 Makbet reż. Justin Kurzel, Francja/ Wielka Brytania 2015
Makbet Justina Kurzela to gwiazdorska ekranizacja najsłynniejszego dramatu Szekspira.  
To ponadczasowa opowieść o żądzy władzy, zdradzie, pasji i szaleństwie.

Premiery:
Aktorka, reż. Kinga Dębska, Maria Konwicka, Polska
Pełnometrażowy, biograficzny film dokumentalny o zmarłej w 2010 roku Elżbiecie Czyżewskiej 
— jednej z największych polskich aktorek, ikonie urody lat 60.
Rose. Znam kogoś kto cię szuka, reż. Julia Kowalski, Francja/Polska 2015
Rose, wychowująca się bez matki nastolatka z francuskiej prowincji, przeczuwa, że na bunt 
i złość będzie mogła sobie pozwolić jedynie teraz. Miota się pomiędzy skrajnymi emocjami 
i walczy z własną niewinnością.
Duke of Burgundy, reż. Peter Strickland, Wielka Brytania 2014
W świecie bez mężczyzn, w zamku ukrytym pośród lasów, dwie piękne, zakochane w sobie ko-
biety prowadzą erotyczną grę, testując granice swojego związku.
Stare grzechy mają długie cienie, reż. Alberto Rodriguez, Hiszpania
Laureat dziesięciu hiszpańskich Oscarów i jeden z najczęściej nagradzanych hiszpańskich fil-
mów w ostatnich latach. Dwoje bohaterów obdarzonych skrajnie różnymi charakterami, którzy 
muszą znaleźć porozumienie, by doprowadzić do rozwikłania zagadki tajemniczych i wyjątko-
wo brutalnych morderstw młodych kobiet. 
Pentameron, reż. Matteo Garrone, Francja/ Wielka Brytania/ Włochy 2015
Salma Hayek i Vincent Cassel w zrealizowanej z wizjonerskim rozmachem, osadzonej w świecie 
magii i tajemnic, mrocznej opowieści o naszych najskrytszych pragnieniach.
Córki dancingu, reż. Agnieszka Smoczyńska, Polska 2015
Dwie nastolatki – Złota i Srebrna – lądują w środku tętniącego muzyką, mieniącego się świa-
tłami neonów i cekinów świata warszawskich dancingów lat 80. Nie są to jednak zwyczajne 
dziewczyny, tylko syreny, które próbują poznać i zrozumieć, czym jest bycie kobietą w otacza-
jącej je rzeczywistości.

Mikołajki w Kinie Centrum
5.12. (sobota), godz. 14.00 Magiczne święta Kacpra i Emmy, reż. A.L. Naess, Norwegia 2014
Zbliżają się święta, ale wciąż nie widać śniegu. Emma postanawia interweniować w tej sprawie 
u samego Świętego Mikołaja. Oboje z Kacprem chcą dołożyć wszelkich starań, by nadchodzące 
święta były wyjątkowe – magiczne, rodzinne i zaśnieżone.
6.12. (niedziela), godz. 14.00 Święty mikołaj dla wszystkich, reż. Albert Hooft, Paco Vink,  
Belgia/Holandia 2014
Trzy zwierzątka wyruszają w podróż do Świętego Mikołaja, aby poprosić go o prezenty dla 
siebie i innych zwierząt. Droga jest wypełniona przygodami, a ich przyjaźń przejdzie poważną 
próbę. Wstęp wolny

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

Panie Dulskie, reż. Filip Bajon, Polska 2015
1.12. (wtorek), godz. 19.00 
Twórca „Ślubów panieńskich” i „Przedwiośnia” rzuca całkowicie nowe spojrzenie na ponadcza-
sową komedię Gabrieli Zapolskiej, poruszając się między trzema planami czasowymi: począt-
kiem XX wieku, rokiem 1954 a współczesnością.

11 minut, reż. Jerzy Skolimowski, Polska 2015
7.12. (poniedziałek), godz. 19.00 
Przekrój mieszkańców wielkiego miasta, których życie i pasje przeplatają się ze sobą. Nieocze-
kiwany łańcuch zdarzeń przypieczętuje losy wielu z nich w ciągu zaledwie jedenastu minut. 

Sufrażystka, reż. Sarah Gavron, Wielka Brytania 2015
8.12. (wtorek), godz. 19.00
Bez tych kobiet historia potoczyłaby się inaczej. Sufrażystki. Wyzwolone, silne kobiety, 
które domagały się praw - wyborczych, moralnych, obywatelskich. 

Makbet, reż. Justin Kurzel, Francja / Wielka Brytania 2015
14.12. (poniedziałek), godz. 19.00 
Pokaz Specjalny: Pentameron, reż. Matteo Garrone, Francja, wielka 
Brytania, Włochy 2015, 15.12. (wtorek), godz. 19.00 
W pewnym królestwie monarchini pragnęła ponad wszystko syna, gdzieś indziej król zajmował 
się wyłącznie pchłą, a kolejnego monarchę kusiły dwie siostry… Nominowany do Złotej Pal-
my na festiwalu w Cannes film powstał na podstawie zapomnianego, prawie czterystuletniego 
zbioru opowiadań Giambattisty Basilego.

Bilety: 10 zł studenci, 12 zł pozostałe osoby
J

CENTRUM KULTURALNO-KONGRESOWE JORDANKI
al. Solidarności, tel. 56 611-86-75
www.jordanki.torun.pl

Art Prog Toruń Festival, 5.12. (sobota), godz. 18.00
Wystąpią: Riverside, Art of Illusion oraz Materia
Bezpłatne wejściówki w serwisie internetowym abilet.pl oraz w kasie CKK „Jordanki”

LuxFest, 6.12. (niedziela), start koncertów godz. 14.00, 
Strefa LuxArt godz. 15.00-18.00
Rodzinny festiwal muzyczny.  Na scenie pojawią się zespoły reprezentujące szeroki przekrój muzycz-
ny. Podczas festiwalu otwarta będzie specjalna rodzinna strefa sztuki LuxArt. Wystąpią: Luxtorpeda, 
Lao Che, Grubson, Pięć Dwa, Arka Noego i lokalny zespół z Torunia. LuxFest jest jednym z niewielu 
festiwali, który zapewnia rozrywkę również dla najmłodszych.

Gdzie ci artyści szaleni… - Benefis  Majewska-Korcz
9.12. (środa), godz. 19.00
Benefis Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza. Okazją do przygotowania tego wydarzenia jest  
40. rocznica ich artystycznej współpracy. Koncert poprowadzą Joanna Kołaczkowska oraz Artur An-
drus, a piosenki z repertuaru Jubilatów wykonają także: Olga Bończyk, Irena Santor, Hanna Śleszyń-
ska, Katarzyna Zielińska, Michał Bajor i Zbigniew Wodecki. Koncert będzie rejestrowany i zostanie 
wyemitowany w TVP1.

Koncertowe otwarcie Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki
12.12. (sobota), godz. 17.00
Pod dyrekcją Maestro Mirosława Jacka Błaszczyka wystąpią Toruńska Orkiestra Symfoniczna, so-
liści: Iwona Hossa, Anna Lubańska, Adam Sobierajski, Wojciech Gierlach oraz toruńskie chóry. 
Podczas koncertu inauguracyjnego zabrzmi IX symfonia d-moll op. 25 Ludwika van Beethovena 
i specjalny utwór związanego z Toruniem kompozytora Piotra Mossa -  Hommage à Toruń. Wstęp 
za zaproszeniami

65-lecie zespołu Mazowsze, 13.12. (niedziela)
Goran Bregović, 14.12. (poniedziałek), godz. 19.00
Goran Bregović – kompozytor muzyki rockowej, elektronicznej i etnicznej. W swojej twórczości łączy 
tradycyjne brzmienia ludowe z męskimi chórami i dźwiękami z syntezatora. Jest synem Serbki i Chor-
wata. Współpracował m.in. z reżyserem Emirem Kusturicą, tworząc ścieżkę dźwiękową do filmów 
Arizona Dream, Czas Cyganów, czy Underground. Współpracował także z Patricem Chereau, pisząc 
muzykę do filmu „Królowa Margot”. Pracował także nad muzyką dla potrzeb teatru. Do udziału w na-
graniach zapraszał wielu znanych wokalistów, takich jak Cesária Évora, Iggy Pop, Sezen Aksu, Geor-
gios Dalaras, Ofra Haza, Scott Walker. W Polsce nagrywał płyty z Kayah i Krzysztofem Krawczykiem. 
Bilety: 90 i 100 zł, Empik, Media Markt, Toruń Hotel Copernicus, Ticketpro

Lisa Stansfield, 15.12. (wtorek), godz. 19.00
Brytyjska wokalistka, której światowa kariera rozpoczęła się pod koniec lat 80. Pochodząca z Man-
chesteru artystka, za sprawą swojego uwodzicielskiego głosu oraz ponadczasowych tanecznych 
piosenek zdobywała szczyty list przebojów w Stanach Zjednoczonych i Europie. Wielkie przeboje, 
takie jak choćby „All Around The World”, „Change” czy znana z filmu „The Bodyguard” piosenka 
„Someday (I’m Coming Back)”, to kanon światowej muzyki pop. W pierwszej dekadzie obecnego 
wieku, Lisa Stansfield wycofała się nieco ze sceny muzycznej i skoncentrowała się na aktorstwie.  
Do regularnego koncertowania wróciła dwa lata temu. W lutym 2014 roku wydała swój siódmy album 
studyjny zatytułowany „Seven” – zainspirowany miłością artystki do soulu i do czasów, kiedy jako 
nastolatka śpiewała w klubach. 28 sierpnia ukazało się nowe wydawnictwo Lisy Stansfield, album 
DVD „Live in Manchester”. Bilety: 130 zł, Empik, Media Markt, Toruń Hotel Copernicus, Ticketpro

Hey Unplugged, 16.12. (środa), godz. 19.00
Jeden z najważniejszych polskich zespołów rockowych. Od 1992 r. ich twórczość - znakomite kom-
pozycje opatrzone poruszającymi i szczerymi tekstami Katarzyny Nosowskiej - szybko zjednały sobie 
publiczność. W 2014 roku HEY wyruszył w trasę HEY Unplugged po niecałych 7 latach od wydania 
albumu z serii MTV Unplugged. Na potrzeby tej wyjątkowej trasy skład zespołu został poszerzony 
o zaprzyjaźnionych, doskonałych muzyków. Znane rockowe utwory HEYa uzyskały akustyczne aran-
żacje, a wśród gości na scenie pojawiła się Agata Kulesza. Po raz kolejny trasa osiągnęła ogrom-
ny sukces, wszystkie koncerty odbyły się przy pełnych salach. 2015 rok przyniósł nowy album:  
„HEY w Filharmonii. Szczecin Unplugged”. Bilety: 65-95 zł do nabycia na biletyna.pl

Steve Nash & Turntable Orchestra 2, 18.12. (piątek), godz. 19.00
(więcej w dziale TAK) Bilety: 80 zł na www.tos.art.pl oraz www.bilety24.pl

Justyna Steczkowska i Orkiestra Cygańska
20.12. (niedziela)

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

Renifer Kometa (seans familijny)
Jest Waleczny i Walczyk i Strzała i Swarek, Zefir, Kupidyn i Rudolf i Śmiałek... 
A kto pamięta, że w orszaku Świętego Mikołaja jest także Kometa? To właśnie on zna 
się najlepiej na gwiazdach. Już jako dziecko poznawał konstelacje i tajemnice kosmosu.  
Teraz, razem ze swym przyjacielem przemierza gwiezdne i planetarne zakątki. Poznaje 
inne światy, a gwiazdy prowadzą go niczym kompas. Dzięki swej wiedzy ratuje misję 
Świętego Mikołaja, pomagając roznosić prezenty nie tylko na Ziemi. Ten familijny seans 
dla dzieci prezentowany jest w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

Gwiazda Betelejemska
Seans prezentowany w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Czy Gwiazda Betlejemska jest 
tylko symbolem świąt, czy rzeczywiście świeciła na niebie 20 wieków temu, wskazując 
Mędrcom drogę do Betlejem? Astronomowie próbują już od kilku stuleci rozwiązać jej 
zagadkę. W dobie superszybkich komputerów możemy dokładnie odtworzyć wygląd nie-
ba sprzed tysięcy lat. Czy jednak astronomia jest w stanie odkryć wszystkie tajemnice?  
Seans „Gwiazda Betlejemska” jest pełną nastroju próbą połączenia wiary, tradycji i nauki. 

Pozostałe seanse w ofercie: dla dzieci Cudowna podróż, Barwy kosmosu, familijny Mój 
kumpel Niko, a także popularnonaukowe Makrokosmos, Osiem planet?, Znaki na niebie, 
Ziemia – planeta Kopernika, Wirująca Ziemia, W poszukiwaniu życia
Godziny prezentacji: od wtorku do piątku: 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00 i 15.15; w so-
boty: 12.00, 13.15, 14.30, 15.45, 17.00; w niedziele: 12.00, 14.00, 16.00
Bilety: grupowy szkolny 8 zł, ulgowy 10 zł;  normalny 12 zł
z wersją w jęz. angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim lub rosyjskim: 14/16 zł
w weekendy dla wszystkich widzów bilet ulgowy

wystawa interaktywna ORBITARIUM
W Orbitarium można sterować okazałym modelem sondy kosmicznej Cassini, urucha-
miając kamery wizyjne, anteny sondy, czy też efektowne silniki sterujące. Do dyspozycji 
odwiedzających jest także zestaw urządzeń i modeli interaktywnych, dzięki którym sa-
modzielnie przeprowadza się proste doświadczenia ilustrujące zjawiska zachodzące we 
Wszechświecie. Tłumaczą one m.in. transmisję sygnału w kosmosie, burzliwe atmosfery 
planet, ciśnienie atmosferyczne. Używając odpowiednich przycisków można własnoręcz-
nie 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: 11.15, 
12.30, 13.45, 15.00, 16.15; w niedziele: 11.15, 13.15, 15.15
Bilety: grupowy szkolny 6 zł, ulgowy 7 zł;  normalny 9 zł
w weekendy dla wszystkich bilet ulgowy

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

Godziny wejść: od wtorku do piątku 10.00, 11.15, 12.30, 13.45, 15.00; w soboty 11.15, 
13.00, 14.15, 15.30, 16.45; w niedziele 11.15, 13.00, 15.00

Bilety: grupowy szkolny 6 zł, ulgowy 7 zł; normalny 9 zł 

UWAGA: 6.12. (Mikołajki) oraz w okresie Świąt Bożego Narodzenia 22-30.12. obowiązuje 
inny repertuar. Szczegóły na stronie www
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•  godz. 11.00 Panel I: Changing Society
Robert Rient - pisarz, dziennikarz, autor powieści „Chodziło o miłość” i reportażu „Świadek”
Joanna Malinowska-Parzydło - blogerka „Jesteś Marką”, autorka książki „Jesteś marką. Jak od-
nieść sukces i pozostać sobą”. Prekursorka koncepcji zarządzania reputacją w oparciu o markę 
osobistą w Polsce.
prof. Włodzisław Duch - UMK w Toruniu. Jako podsekretarz stanu (wiceminister) zajmuje się 
nauką i informatyzacją procesów związanych z nauką i szkolnictwem wyższym. W ostatnich 
latach próbuje budować nową dziedzinę, informatykę neurokognitywną, tworząc algorytmy 
inspirowane sposobem funkcjonowania mózgu.
Konrad Kruczkowski - autor nagradzanego bloga haloziemia.pl, współpracownik Onet. Amba-
sador stowarzyszenia Wiosna. Jako bloger z uporem przypomina o misji i społecznej odpowie-
dzialności swojego środowiska. 
Sławek Łuczywek - Migam.pl. Czuwa nad tłumaczami języka migowego w projektach Kinec-
Translator oraz tłumacza języka migowego online. 
•  godz. 13.15 Panel II: Changing Technology
Między innymi Jarosław Kuźniar - TVN, GoForWorld.com. Dziennikarz radiowy i telewizyjny. Wy-
kładowca SWPS. Trener social media i marki osobistej. Podróżnik, właściciel biura butikowych 
podróży i serwisu podróżniczego goforworld.com.
Miejsce: Teatr im. W. Horzycy. Bilety na stronie www

ARENA TORUŃ, ul. Bema 73/89
tel. tel. 56 665-00-50, www.arenatorun.pl

Ale Musicale! 15.12. (wtorek), godz. 19.00
Artyści Teatru Roma zaśpiewają i zatańczą do światowych szlagierów musicalowych, takich 
jak Upiór w operze, Chicago, Koty, Grease, Jesus Christ Superstar, Mała Syrenka, Meluzyna 
i wiele innych. Bilety dostępne w recepcji Hotelu Meeting w Arenie Toruń, CH Atrium Copernicus 
w SportFunShop, w biurze podróży Coco Tours przy ulicy Podmurnej 26 i Legionów 216F oraz 
na stronie internetowej: www.abilet.pl. Informacja i zamówienia grupowe: tel. 56 665-00-50, 
email: recepcja@hotelmeeting.pl

TOWARZYSTWO BACHOWSKIE, www.js-bach.pl

V Festiwal Cichej Muzyki: Wielki Finał. Vivaldi
13.12. (niedziela), godz. 17.00
Repertuar: Antonio Vivaldi (Nisi Dominus RV 608, Koncert C-dur na flautino RV 443, In furore 
RV 626). Wykonawca: Jakub Burzyński (kontratenor), Michaela Koudelkova (flet prosty), Julita 
Mirosławska (sopran), zespół La Tempesta.
Zespół Muzyki Dawnej La Tempesta powstał w 1998 roku w Warszawie. Tworzą go wybitni mło-
dzi wokaliści i instrumentaliści specjalizujący się w wykonawstwie muzyki dawnej. Wystąpił na 
renomowanych festiwalach - między innymi Wratislavia Cantans, Gaude Mater, Viva il Canto 
czy Berliner Tage fur Alte Musik, nagrał 12 płyt CD wydanych w Polsce i za granicą. Kierowni-
kiem artystycznym i dyrygentem zespołu jest jego założyciel, Jakub Burzyński.
Słowo: Jakub Burzyński. Miejsce: Ratusz Staromiejski. Wstęp wolny

CZYTELNIA TORUŃ, ul. Łazienna 13/2

Porozmawiajmy o sztuce..., 2.12. (środa)
Kolejne spotkanie artystyczno-naukowe. Tym razem będziemy rozmawiać o tajemnicach i se-
kretach artystów. Spotkania prowadzi mgr Paulina Gwiazda. Wstęp wolny.

Mroczna Biblioteka
•  3.11. (czwartek), godz. 18.00 projekcja filmu „Boże Narodzenie Herculesa Poirota”
•  10.11. (czwartek), godz. 18.00 gra Czarne Historie Boże Narodzenie 
•  17.11. (czwartek), godz. 18.00 projekcja filmu „Kiss kiss bang bang”
Innowacyjny projekt badawczy o nietypowej formie. Założeniem projektu jest przebadanie kul-
turowych uwarunkowań odbioru sztuki, a także wpływu kryminału na życie codzienne. Co ty-
dzień spotykamy się, by wspólnie obejrzeć film, przeczytać fragment książki, czy zagrać w kry-
minalną grę. Organizujemy również spotkania z osobami związanymi z kryminałem, takimi jak 
autorzy powieści kryminalnych czy detektywi. Organizator: Mroczna Biblioteka 

Spotkania dla seniorów
•  7.12. (poniedziałek), godz. 11.30-13.00 Seniorze chroń siebie i swoje mienie
Spotkanie uświadamiające jak zachować się w sytuacji zagrożenia.
•  14.12. (poniedziałek), godz. 11.30-13.00 Z podróżnikiem przez świat, poznając tajemnice 

Indii. Spotkanie poprowadzi zaprzyjaźniona seniorka, która podróżuje po wielu zakątkach 
świata. Opowie o swoich podróżach do Indii. 

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
URZĄD MIASTA TORUNIA
ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH  
O. TORUŃ
www.sztukanatury.pl

8. Międzynarodowy Festiwal Fotografii i Filmu Przyrodniczego 
„Sztuka Natury”
30.11. (poniedziałek)
•  godz. 18.00 Dwór Artusa: prezentacja cyfrowo zrewitalizowanego filmu „Tętno Pierwotnej Pusz-

czy” Bożeny i Jana Walencików
1.12. (wtorek)
•  V LO Dzień z Fotografią Przyrodniczą dla uczniów liceum.***
•  godz. 18.00 Dwór Artusa: prezentacja cyfrowo zrewitalizowanego filmu „Tętno Pierwotnej Pusz-

czy” Bożeny i Jana Walencików.
2.12. (środa)
•  godz. 18.00 Wejściówka, Plac Teatralny 1: wernisaż wystawy „Spotkania” – Ryszarda Sąsiadka **
3.12. (czwartek)
•  VII LO Dzień z Fotografią Przyrodniczą dla uczniów liceum.***
•  godz. 18.00 Dom Muz, ul. Podmurna 1/3: wernisaż wystawy Wystawa „Oblicza natury” – Okręgu 

Pomorsko-Kujawskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody **
4.12. (piątek)
•  godz. 12.00 Ogród Zoobotaniczny: wernisaż wystawy „Brodnickie ścieżki” Marka Trzeciaka ****
•  godz. 16.00 Muzeum Podróżników: wernisaż „Po drugiej stronie lustra” Piotra Stósa ****
•  godz. 17.15 Dwór Artusa: wernisaż wystaw „Opowieść o rzekach…” oraz wystawy pokonkursowej 

„Podpatrzone w Naturze” **
•  godz. 18.00 Dwór Artusa: Uroczyste otwarcie festiwalu: 

Goście Specjalni Festiwalu Bożena i Jan Walencik. W programie m.in. prezentacja cyfrowo zrewi-
talizowanego filmu „Tętno Pierwotnej Puszczy” Odcinek V – Żywa sieć **

5.12. (sobota)
Od Nowa:
•  godz. 11.00 wernisaż wystawy poplenerowej „BIOsfera – wspólne dziedzictwo”.**
•  godz. 11.30 film „Biebrza między jawą a snem” Paolo Volponiego oraz spotkanie z autorem.**
•  godz. 12.45 prezentacja filmu „Kraina Tysiąca Bocianów” Saturniny i Artura Homanów w wersji 

Full HD oraz spotkanie z autorami.**
•  godz. 14.00 Procesy digitalizacji i cyfrowej rewitalizacji filmowych zbiorów audiowizualnych na 

przykładzie działań Telewizji Polskiej S.A. – Jerzy Kaźmierczak Z-ca Dyrektora Ośrodka Dokumen-
tacji i Zbiorów Programowych TVP S.A.

•  godz. 14.45 prezentacja cyfrowo zrewitalizowanego filmu Bożeny i Jana Walencików. 
„Saga prastarej puszczy”, Część X: Opowieść o rysiu. Wbrew naturze oraz spotkanie z autorami.**

•  godz. 18.00 Spotkanie z twórcą muzyki filmowej Michałem Lorencem oraz koncert zespołu  
DesOrient.

6.12. (niedziela)
Dwór Artusa:
•  godz. 11.00 Spotkanie z Gościem Festiwalu Mikołajem Arndtem.**
•  godz. 12.00 Spotkanie z Gościem Festiwalu Radosławem Kaźmierczakiem **
•  godz. 13.00 Spotkanie z Gościem Festiwalu Beatą Ostachowicz”**
•  godz. 14.00 Spotkanie z Gościem Festiwalu Stephanem ‚Stevie’ Amm **
•  godz. 15.00 Uroczyste zakończenie festiwalu. W programie: Gość Festiwalu: Radomir Jakubowski.
– rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego, filmowego oraz pokazów multimedialnych oraz wrę-
czenie nagród w konkursach.**
** Wstęp wolny
*** Spotkanie adresowane tylko do uczniów i grona pedagogicznego szkoły
**** Wstęp wolny wyłącznie na wernisaż wystawy

ARTUR JABŁOŃSKI, ŁUKASZ OZIMEK, www.tedxtorun.pl

TEDx Toruń: #NeedForChange, 12.12. (sobota)
Motywem przewodnim TEDx Toruń 2015 jest #NeedForChange. Tematyka wystąpień będzie nawią-
zywać do kategorii zmiany w jej trzech odmianach: ważnych zmian w życiu osobistym, zmian spo-
łecznych i historycznych oraz sposobom, w jakie technologia zmienia naszą codzienność.

IINNI ORGANIZATORZY
STOWARZYSZENIE KULTURALNO-ARTYSTYCZNE „MEGAFON” 

Słuchalnia – muzyczne znaki czasu
Monika Pasiecznik Wprowadzenie do muzyki Stockhausena, wykłady:
•  3.12. (czwartek), godz. 18.00 Spirala, rotacja, ekspansja. Muzyczna symbolika Karlheinza Stoc-

khausena, CSW
•  10.12. (czwartek), godz. 18.00 Od happeningu do „muzyki scenicznej”. INORI Karlheinza Stoc-

khausena, CSW
Monika Pasiecznik – ukończyła z wyróżnieniem teorię muzyki na Akademii Muzycznej we Wro-
cławiu (2008) oraz filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim (2005). Autorka książki o Karl-
heinzu Stockhausenie „Rytuał Superformuły” oraz współautorka (wraz z Tomaszem Biernackim) 
książki „Po zmierzchu. Eseje o współczesnych operach”. 
11.12. (piątek), godz. 20.00 Prasqual – elektronika z oper, CSW
Prasqual – projekcja dźwięku, Paweł Stankiewicz, Sebastian Zarych - saksofony 
W programie: Prasqual (1981) - Rytuał Miłości na 2 tańczących saksofonistów i elektronikę, 
Prasqual – ur. 1981 w Chełmży, absolwent ZSM im. K. Szymanowskiego w Toruniu, mieszka i pra-
cuje w Kolonii. Kompozytor, architekt dźwięku, dyrygent, pianista. Główne obszary jego zainte-
resowań to dzieła sceniczne, muzyka mikrotonalna, elektroniczna i ruch muzyki w przestrzeni. 
12.12. (sobota)
•  godz. 12.00 Twórczość operowa Prasquala – spotkanie z kompozytorem, Czytelnia CSW 
•  godz. 19.00  Stockhausen – INORI
Prasqual – projekcja dźwięku, Agnieszka Kuś – taniec. W programie: Karlheinz Stockhausen 
(1928-2007), INORI na tancerza/mima i orkiestrę (projekcja z taśmy). Agnieszka Kuś – jest wykła-
dowcą Akademii Muzycznej w Kolonii (Niemcy). Jako tancerka dokonała polskiego prawykonania 
INORI Karlheinza Stockhausena i wykonywała ten utwór na międzynarodowych festiwalach.
13.12. (niedziela)
•  godz. 12.00 Dyskusja o Stockhausenie z udziałem Prasquala, Moniki Pasiecznik i Krzysztofa 

Kwiatkowskiego, CSW 
•  godz. 17.00 Bartosz Koziak – wiolonczela, Kamil Kęska – live electronics, CSW 
W programie: Dobromiła Jaskot (1981) - hannah na wiolonczelę i live electronics, Krzysztof Pende-
recki (1933) - Capriccio per Siegfried Palm, Henri Dutilleux (1916-2013) - Trois strophes sur le nome 
de Sacher, Helmut Lachenmann (1935) – Pression, Isang Yun (1917-1995) – Glissées, Laszlo Sary 
(1940) - “…for cello”, Paweł Szymański (1954) - Kaleidoscope for M.C.E. 
Bartosz Koziak – wiolonczelista, absolwent Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie oraz 
Conservatoire National Superieur de Musique de Paris. Zwycięzca III Międzynarodowego Konkur-
su Wiolonczelowego im. W. Lutosławskiego. Od kilku lat uczestniczy w projektach koncertowych 
Krzysztofa Pendereckiego. Dobromiła Jaskot – ur. 1981 w Toruniu, kompozytorka, doktor sztuki mu-
zycznej (2011), do 2015 adiunkt Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i kierownik studia elektroaku-
stycznego Pracownia Dźwięku. Laureatka konkursów kompozytorskich i pianistycznych.
godz. 19.30 Prawykonania Kwadrofonik, Dwór Artusa
Emilia Sitarz, Bartłomiej Wąsik –  fortepiany, Magdalena Kordylasińska, Miłosz Pękala –  instrumen-
ty perkusyjne/perkusja, Barbara Kinga Majewska – głos. W programie: Mikołaj Laskowski (1988) 
- Ach, pocierać woskową Buddę – prawykonanie, Kolekcje - Zamówienia kompozytorskie 2015-2016
Katarzyna Szwed (1980) - Rozświetlanie ciszy – prawykonanie, Wojciech Blecharz (1981) - Sep-
tember (the next reading), Sławomir Wojciechowski (1971) - Machina Zawiła 
Kwadrofonik – laureat tegorocznego Paszportu Polityki, zespół który powstał w 2006 roku w wy-
niku połączenia dwóch duetów: perkusyjnego (Hob-Beats Duo: Magdalena Kordylasińska i Miłosz 
Pękala) i fortepianowego (Lutosławski Piano Duo: Emilia Sitarz i Bartłomiej Wąsik). Wykonuje 
muzykę XX i XXI wieku, utwory komponowane specjalnie dla zespołu, transkrypcjeutworów sym-
fonicznych, a także kompozycje własne inspirowane  polską muzyką tradycyjną. 

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

Z biznesem mi do twarzy, 16.12. (środa), godz. 18.00
Cykl eventów organizowanych z myślą o niezależnych finansowo kobietach z Torunia, otwartych 
na nowe wyzwania. Spotkania, podczas których swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się kobiety 
zarządzające największymi firmami w Toruniu. Każde spotkanie wieńczy panel networkingowy, 
który jest wyjątkową okazją na pozyskanie nowych kontaktów - biznesowych i nie tylko.
Miejsce: Hanza Cafe, ul. Piekary 28, wstęp wolny

POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE  
ODDZIAŁ W TORUNIU, WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI UMK

Erozja cywilizacji. Wpływ degradacji gleb na wielkie migracje 
16.12. (środa), godz. 18.00-19.30
Bogato dokumentowany fotograficznie wykład na temat klęsk ekologicznych spowodowanych 
nadmierną eksploatacją i zniszczeniem gleb. W trakcie prelekcji przedstawione zostaną przykłady  

historycznych i współczesnych migracji wynikających z różnych form degradacji środowiska 
glebowego. Prelekcja wygłoszona przez doktora Marcina Świtoniaka z Katedry Gleboznawstwa 
i Kształtowania Krajobrazu UMK. Miejsce: ul. Lwowska 1, budynek Wydziału Nauk o Ziemi, sala 
104 - Audytorium im. R. Galona. Wstęp wolny

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

Najnowsze zmiany w przepisach o spadku i darowiźnie
2.12. (środa), godz. 16.00
Wykład poprowadzi oraz udzieli odpowiedzi na pytania dr Adam Cieszyński. Wstęp wolny

Sankt Petersburg, dawna stolica imperium rosyjskiego – miasto pełne 
zabytków, 10.12. (czwartek), godz. 16.00
Slajdy oraz relacja z podróży inżyniera Mieczysława Skrzypka. Wstęp wolny

Uroczystość wigilijna, 17.12. (czwartek), godz. 14.00
Uroczystość z udziałem ks. proboszcza Józefa Nowakowskiego oraz władz Spółdzielni „Koper-
nik”. Koszt udziału: 15 zł. Zapisy: tel. 698-194-471.

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

Dom Legend Toruńskich to połączenie interaktywnego muzeum i teatru. Miejsce, które pozwoli 
przenieść się w świat magicznych 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. 

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

Wystawa pokonkursowa: I Kujawsko-Pomorskie Podróże Historyczne – 
wiek X-XV, do 31.12.
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. Wstęp w cenie bi-
letu na zamek

Mikołajki, 6.12. (niedziela), godz. 14.00-16.00
Zwiedzanie zamku z Komturem, turniej strzelania z łuku, konkurs Mikołajkowy „Co wiem o zamku”, 
kolorowanki, słodki poczęstunek z gorącą herbatą. Wejście na zamek dzieci oraz rodziców za darmo.

Zamkowe Kino Zimowe: „Lśnienie”, 12.12. (sobota), godz. 17.30
Filmowe arcydzieło Stanleya Kubricka, ekranizacja horroru Stephena Kinga. Projekcja filmu w sce-
nerii piwnic zamkowych przy blasku świec i pochodni. Wino grzane dla każdego widza w cenie 
biletu. Wstęp: od lat 18, bilety 7 zł

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

Salonik Artystyczny Fortu IV
13.12. (niedziela), godz. 17.00 Koncert Julii Vikman
Utwory z repertuaru Wladimira Wysockiego oraz Bułata Okudżawy oraz hity z repertuaru Żanny 
Biczewskiej, Czesława Niemena, Pugaczowej, German i inne. Bilety: 30 zł, w cenie słodki deser

20.12. (niedziela), godz. 17.00 Kolędy świata
Polskie tradycyjne kolędy i pastorałki wplecione w podróż po najciekawszych pieśniach bożona-
rodzeniowych pochodzących z Ukrainy, Białorusi, Rosji, a także Niemiec, Stanów Zjednoczonych, 
a nawet Japonii. A to wszystko w unikatowych aranżacjach zespołu Slavic Voices. Dominuje tu 
śpiew a cappella. Ponadto kilka kolęd jest wzbogaconych o brzmienie kontrabasu. Wykonawcy: 
Magdalena Cysewska – sopran, perkusjonalia, Michał Hajduczenia – baryton, kontrabas, Natalia 
Sycz – alt Bilety: 30 zł, w cenie degustacja potraw wigilijnych.



1.12. (wtorek)
  godz. 18.00  Burak z cukrem. Historia i konteksty,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 18.00  Spotkanie z Olgą Świątecką i finisaż wystawy, Kawiarnia Wejściówka
  godz. 19.00  Plakatobranie z Kinem Centrum,  CSW
   VIII Międzynarodowy Festiwal Fotografii i Filmu Przyrodniczego Sztuka Natury,  
do 6.12.,  Dwór Artusa i inne miejsca

2.12. (środa)
  godz. 16.00  Najnowsze zmiany w przepisach o spadku i darowiźnie,  Klub Seniora 
„Zacisze”

  godz. 17.00  Wystawa fotograficzna „Dobrani”, do 15.12.,  MDK
  godz. 18.00  Spotkanie z Mają Komorowską,  Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego
  godz. 18.00  Miłosz jest jak kontynent,  CSW
  godz. 18.30  Świat i okolice. Iran: kraina tysiąca i jednej nocy,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Hanza Globtrotters ,  Hanza Cafe
  godz. 20.00  Toruńska Grupa Improwizacyjna „Teraz”,  Od Nowa
   Porozmawiajmy o sztuce...,  Czytelnia Toruń

3.12. (czwartek)
  godz. 16.30  Bezpłatne oprowadzanie z przewodnikiem po aktualnych wystawach,  CSW 
  godz. 18.00  Mroczna Biblioteka,  Czytelnia Toruń
  godz. 18.00  Słuchalnia – muzyczne znaki czasu, także 10-13.12.,  CSW
  godz. 18.00  TAU,  Lizard King Toruń
  godz. 18.00  Fotograficzne Pogaduchy,  Galeria i Kawiarnia Wejściówka 
  godz. 18.15  WyOBRAZ sobie – spotkanie z artystką Agatą Zbylut, CSW
  godz. 19.00  Jacek Kaczmarski w świecie baśni - Mateusz Nagórski  Solo,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Wieczór Podróżnika,  Od Nowa 

4.12. (piątek)
  godz. 16.30  Spotkanie z Jackiem Dehnelem,  CSW
  godz. 17.00  Toruń i jego historia. Cz. IV: Lata powojenne,  Muzeum Historii Torunia
  godz. 18.00  Rodzinna wyprawa Łopacińskich dookoła świata,  Ratusz Staromiejski
  godz. 18.00  Pokaz Taneczny „Mini Koncert Symfoniczny”,  MDK
  godz. 18.00  Paweł Maciak - Fotografia materii, Bogna Morawska – Lewozręczność,  
do 3.01.2016,  Galeria Wozownia

  godz. 19.00  Jazzowa Akademia Kultury,  Dom Muz, ul. Podmurna
   Na całej połaci – śnieg, do 16.01. ,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka, 
ul. Kościuszki
   Rec.Order: K1lla/Subnasty/Stero:Typ/Clthulhu,  Klub NRD
   Koncert: The Stubs + Wild Books + Fertile Hump,  Dwa Światy
   Mikołajki,  Muzeum Okręgowe

5.12. (sobota)
  godz. 10.00  III Otwarty Turniej Szachowy,  Dom Harcerza
  godz. 10.00  KATAR: Teatr,  Od Nowa
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 11.00  I Miejski Konkurs Wokalny „Zimowa piosenka”,  Dom Harcerza
  godz. 12.00  Mikołajki z  Domem Muz, ul. Poznańska
  godz. 12.00-18.00  X-Mas Kram – przedświąteczne targi prezentów,  CSW
  godz. 14.00  Mikołajki, także 6.12.,  Kino Centrum
  godz. 16.00-18.00  Ubierz choinkę, obdaruj rodzinkę,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 18.00  Nowa Scena Muzyczna: Pieśni mojej drogi,  MDK
  godz. 18.00  Mikołajki Jazzowe - Fours Collective,  Dwór Artusa
  godz. 18.00  Art Prog Toruń Festival,  CKK Jordanki
  godz. 20.00  Milonga , także 12 i 19.12.,  Kawiarnia Wejściówka 

   Łowcy,  Klub NRD
   Hypodermic,  Dwa Światy

6.12. (niedziela)
  godz. 12.00-14.00  Rodzinne Mikołajki,  CSW
  godz. 12.00  Świąteczna Aukcja Charytatywna,  Ratusz Staromiejski
  godz. 14.00-16.00  Mikołajki,  Zamek Krzyżacki
  godz. 14.00  LuxFest,  CKK Jordanki
  godz. 19.00  Stare Dobre Małżeństwo,  Aula UMK
   Fuzz Diffusion: Vagitarians, 71Tonman, Megalomorfus,  Klub NRD
   Stand-up Toruń: Van Bendler i Michał Juszczak  Dwa Światy

7.12. (poniedziałek)
  godz. 10.00  20 lat Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Związku 
Niewidomych, do 22.01.2016,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepeł-
nosprawnych
  godz. 10.15  Przygoda teatralna wokół kukiełek i pacynek,  Dom Muz,  
ul. Poznańska
  godz. 11.30-13.00  Seniorze chroń siebie i swoje mienie,  Czytelnia Toruń
  godz. 13.00  Kulinaria ze zbioru Janiny Mazurkiewicz komilitona Bibliofi-
lów Toruńskich,  Biblioteka Uniwersytecka
  godz. 15.30  Mikołajki w świetlicy środowiskowej,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 18.00  Filmowe poniedziałki,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  ArtClub – spotkanie z Andrzejem Poprostu,  Od Nowa

8.12. (wtorek)
  godz. 12.00  Habitat, do 9.01.,  Galeria Forum 
  godz. 16.30  Zwiedzanie  Dworu Artusa
  godz. 16.45  Prace z konkursów mikołajkowych,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 19.00  Przy nadziei – charytatywny koncert,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  The Toasters,  HRP Pamela
  godz. 19.30  Wejście Do Gry,  Galeria i Kawiarnia Wejściówka

9.12. (środa)
  godz. 12.00 (seans), godz. 14.00 (wykład)  Rozmowy o Kinie,  CSW
  godz. 18.00  Toruń miasto zabytków: Zapomniane miejsca kujawsko-po-
morskiego,  Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego

  godz.19.00  Dziewczyny na start – spotkanie z Katarzyną Karpą,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Benefis  Majewska-Korcz,  CKK Jordanki
  godz. 20.00  Jazz Club: Aga Derlak Trio,  Od Nowa 

10.12. (czwartek)
  godz. 10.00  Świeczniki na świąteczny stół,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 12.00  Strunofonie,  CSW
  godz. 16.00  Sankt Petersburg, dawna stolica imperium rosyjskiego – 
miasto pełne zabytków,  Klub Seniora „Zacisze”
  godz. 17.00  Płowęż - dwa światy, do 16.01.2016,  Dom Plastyka ZPAP
  godz. 18.00  O roli współczesnego designu: Hubert Bilewicz,  Wozownia
  godz. 18.00  Wieczór rękodzieła,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  Podaruj sobie kawałek sztuki pod choinkę, do 10.02.2016, 
Hotel Filmar
  godz. 18.00  Mroczna Biblioteka,  Czytelnia Toruń
  godz. 18.30  Czwartek z filozofią – Czym jest godność?,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Smolik/ Kev Fox,  Lizard King Toruń
   Światłopodgląd, do 19.01.,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości 
Dziecka

DZIEŃ PO DNIU 12GRUDZIEŃ 2015
11.12. (piątek)

  godz. 17.00-19.00  Loteria Fantowa Szlachetnopaczkowa,  MDK 
  godz. 18.00  Grafika Emmy Kwiatkowskiej, do 9.01.2016,  Dom Muz
  godz. 19.00  Mój Bałtyk – spotkanie z Markiem Rissmannem,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Za ścianą, do 17.01.2016,  CSW
  godz. 20.00  Recital Jacka Stęszewskiego z zespołem,  Od Nowa
   JWP/BC pres. Sequel,  Klub NRD
   Koncert: Pola Rise + Avtomat,  Dwa Światy
   Jarmark Bożonarodzeniowy, do 23.11.,  Rynek Staromiejski

12.12. (sobota)
  godz. 11.00  Poranek teatralny,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 11.00  TEDx Toruń: #NeedForChange,  Teatr im. Horzycy
  godz. 15.00  Magdalena Gryska - malarstwo, do 31.12.,  Galeria Nad Wisłą
  godz. 17.00  Koncert Charytatywny PAH „Muzyczna Studnia Dla Południa”,  MDK
  godz. 17.00  Koncertowe otwarcie,  CKK Jordanki
  godz. 17.30  Zamkowe Kino Zimowe: „Lśnienie”,  Zamek Krzyżacki
  godz. 19.00  XIV Uniwersytecki Koncert Charytatywny,  Aula UMK
  godz. 19.00  Piotr Machalica – Piaskownica,  Teatr Muzyczny
   Mamy to w nosie, miód w uszach, X lat Bump squad,  Klub NRD
   Made In Toruń #3,  Dwa Światy

13.12. (niedziela)
  godz. 10.00-16.00  FOTOkram,  Galeria i Kawiarnia Wejściówka 
  godz. 10.00  III Drużynowe Mistrzostwa Regionu w szachach,  Dom Harcerza
  godz. 10.00-15.00  Kiermasz świąteczny,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 17.00  V Festiwal Cichej Muzyki: Wielki Finał. Vivaldi,  Ratusz Staromiejski
  godz. 17.00  Blondi czyli wieczór u nieco starszych panów,  Hotel Bulwar
  godz. 17.00  Salonik Artystyczny: Koncert Julii Vikman,  Fort IV
  godz. 20.00  Pidżama Porno,  Od Nowa
   65-lecie zespołu Mazowsze,  CKK Jordanki

14.12. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Świat oczami dziecka,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełno-
sprawnych
  godz. 11.30-13.00  Z podróżnikiem przez świat,  Czytelnia Toruń
  godz. 18.00  Filmowe poniedziałki,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Spotkania z X Muzą,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 19.00  Goran Bregović,  CKK Jordanki
  godz. 19.00  Toruński Tryptyk Fotografii Koncertowej,  HRP Pamela
  godz. 20.00  Slam Poetycki,  Od Nowa

15.12. (wtorek)
  godz. 12.00  Słodkich Świąt,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 15.00  Wiesław Smużny – Zaczęło się…we Wrocławiu, do 17.01.,  Galeria 9,36
  godz. 17.00  Rodzinne tworzenie kartek i ozdób świątecznych,  Dom Muz,  
ul. Poznańska
  godz. 19.00  Sztuka w Artusie – Gdzie jesteś Rafaelu?,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Literaci Po Godzinach: spotkanie z Pawłem Tańskim,  CSW
  godz. 19.00  Ale Musicale!,  Arena Toruń
  godz. 19.00  Lisa Stansfield,  CKK Jordanki

16.12. (środa)
  godz. 12.00  Witraż Bożonarodzeniowy, do 31.12., MDK
  godz. 12.00  Spacer po wystawie kolekcji CSW „Za ścianą”, CSW
  godz. 17.30  Wybitni fotografowie I połowy XX wieku – wykład, WOAK
  godz. 18.00  Spotkania - bożonarodzeniowe zdarzenie teatralne, Dom Muz,  
ul. Poznańska

  godz. 18.00  Z biznesem mi do twarzy, Hanza Cafe 
  godz. 18.00  Erozja cywilizacji. Wpływ degradacji gleb na wielkie migracje, 
 Wydział Nauk o Ziemi
  godz. 19.00  Hey Unplugged,  CKK Jordanki
  godz. 19.00  Hanza Globtrotters ,  Hanza Cafe
  godz. 20.00  Stand Up – Sebastian Rejent i Cezary Jurkiewicz,  Od Nowa

17.12. (czwartek)
  godz. 17.00  W świątecznym nastroju,  Dom Harcerza
  godz. 17.30  Dni Ciechowskiego: My lunatycy. Rzecz o Republice,  Dwór Artusa
  godz. 18.00  Mroczna Biblioteka,  Czytelnia Toruń
  godz. 18.00  Architektura klasztorna w Irlandii wczesnośredniowiecznej, 
 Muzeum Diecezjalne
  godz. 18.15  WyOBRAZ sobie – spotkanie z artystką Zuzanną Janin,  CSW
  godz. 19.00  Dni Ciechowskiego: koncert Grzegorz Ciechowski – spotkanie z le-
gendą,  CKK Jordanki
  godz. 20.00  Mjut,  Od Nowa 
   Teatr Jaworski,  Dwa Światy

18.12. (piątek)
  godz. 18.00  Koncert kolęd w wykonaniu  wychowanków,  MDK
  godz. 18.00  Dni Ciechowskiego: wystawa Grzegorz Ciechowski w obiektywie 
Mirosława Stępniaka,  przed Dworem Artusa 
  godz. 19.00  Dni Ciechowskiego: Steve Nash & Turntable Orchestra 2,  
 CKK Jordanki
   Koncert: Pan Jędras,  Dwa Światy

19.12. (sobota)
  godz. 11.00  Podróże małe i duże – Mity greckie,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 11.00-14.00  Eko-Wigilia,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 16.00-18.00  Wigilia miejska,  Rynek Nowomiejski
  godz. 16.00 i 17.00  Czas Dla Nas: Adeste fideles, czyli spotkanie z kolędą w tle, 
koncert TOS,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Koncert Specjalny Pamięci Grzegorza Ciechowskiego,  Od Nowa

20.12. (niedziela)
  godz. 17.00  Salonik Artystyczny: Kolędy świata,  Fort IV
  godz. 18.00  Dni Ciechowskiego: „Biała Flaga” czyli Ciechowski klasycznie, 
 Dwór Artusa
   Justyna Steczkowska i Orkiestra Cygańska,  CKK Jordanki

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

27.12. (niedziela)
  godz. 12.00 i 16.30  Sylwester dla dzieci: „Romeo i Mrówka”,  Baj Pomorski

31.12. (czwartek)
  godz. 20.00  Koncert sylwestrowy TOS,  CKK Jordanki
  godz. 21.00  SopranoForte – od klasyki do Broadway’u – koncert sylwestrowy, 
 Teatr Muzyczny
  godz. 22.30  Sylwester miejski,  Rynek Staromiejski
   Koncert Sylwestrowy „Melodia to siła zaklęta”,  Aula UMK



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


