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CENTRUM KULTURALNO-KONGRESOWE JORDANKI
al. Solidarności 1-3, tel. kasa biletowa: 56 642-43-79
www.jordanki.torun.pl

Koncert  „Pod wspólnym niebem” , 3.06. (piątek), godz. 20.00 
Wystąpią: Ewa Bem, Natalia Kukulska, Maciej Maleńczuk, Mariusz Lubomski, Organek, Maja Kleszcz, 
Domowe Melodie. Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Koncert z okazji Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego
6.06. (poniedziałek), godz. 17.30
Organizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Filharmonia Pomorska, 
Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny

Spektakl taneczny „Kopciuszek”, 19.06. (niedziela), godz. 18.00
Organizator: Studio Tańca Best Crew

Michał Szpak - koncert Color Of Your Life, 20.06. (pon.), godz. 19.30 
Organizator: Impresariat Artystyczny „As/ Toruń”

Dawid Kwiatkowski nowy koncert Element Trzeci tour 2016
21.06. (wtorek), godz. 18.30 Organizator: Impresariat Artystyczny „As/ Toruń”

Koncert Grzegorza Bukały, 23.06. (czwartek), godz. 19.00

(koncerty Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w dziale TOS, spektakle Impresaryjnego 
Teatru Muzycznego w dziale Teatry)

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

Filmowy Dzień Dziecka, 1.06. (środa), godz. 18.00
Niespodzianka dla najmłodszych. Historia nieco za bardzo ciekawej świata dziewczynki, która właśnie 
przeprowadziła się z rodzicami do starego domu. Znajduje tam ukryte drzwi prowadzące do ciekawsze-
go i bardziej kolorowego świata. Okazuje się jednak, że ten nowy świat nie jest wcale taki wspaniały. 
Wstęp wolny. Dla dzieci od 7 lat. Bezpłatne wejściówki do odbioru pół godziny przed seansem

Spisek stulecia – kto chciał zabić Jana Pawła II? Spotkanie ze Zbigniewem 
Branachem, 1.06. (środa), godz. 19.00
Spotkanie z autorem książki „Spisek stulecia. Jan Paweł II – Obsesja Kremla – Wyrok śmierci”. Spo-
tkanie poprowadzi Piotr Majewski, a fragmenty książki będzie czytał aktor Jerzy Zelnik. Wstęp wolny

Wieczór z piosenkami Louisa Armstronga, 2.06. (czw.), godz. 20.00
Louis Armstrong to postać, której nie trzeba przedstawiać. Michał Pijewski wraz ze swoim zespo-
łem na nowo odkrywa muzyczny świat wirtuoza trąbki. Jako jedna z nielicznych osób na świecie gra 
i śpiewa ponad 50 utworów z różnych okresów twórczości jazzmana. Wśród nich nie zabraknie takich 
klasyków jak „What A Wonderful World” czy „Ramona”. Bilety: 25 zł ulgowy, 30 zł normalny

Noc z Harrym Potterem, 4.06. (sobota), godz. 20.00
Z okazji Dnia Dziecka Dwór Artusa na kilka godzin zmieni się w Szkołę Magii i Czarodziejstwa Ho-
gwart. Wszystkie atrakcje i zabawy będą nawiązywać do klimatu, sytuacji i zdarzeń znanych z kart 
książki o przygodach Harry’ego Pottera. Impreza dla dzieci w wieku 8-12 lat. Bilety: 50 zł

Pięciolinia dla Papieża – koncert, 8.06. (środa), godz. 18.30
Cykl Pięciolinia dla Papieża to okazja, by wspomnieć powspominać razem pobyt Jana Pawła II w Toru-
niu i Bydgoszczy oraz celebrować Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W trakcie koncertu 
usłyszymy współczesną muzykę kameralną, którą wykonają toruńscy instrumentaliści. Kompozyto-
rzy: Magdalena Cynk, Marcin Kopczyński,  Zuzanna Koziej, Dariusz Kubicki, Rafał Kłoczko, Bohdan 
Riemer, Bartosz Staszkiewicz, Franciszek Woźniak. Wykonawcy : kompozytorzy oraz Marzena Jungst-
-Kubicka, Witold Kawalec, Mikołaj Kuncewicz, Robert Matusiak, Magdalena Miszewska-Zasadna,  
Kamil Szafrański, Chór Omnes Filli Dei Domini. Prowadzenie – Magdalena Cynk. Wstęp wolny

Opowiadania „mikroMAKRO” – spotkanie autorskie
9.06. (czwartek), godz. 19.00
„mikroMAKRO. Antologia krótkich form prozatorskich” to zbiór 20 tekstów, których elementem 
wspólnym jest ich rozmiar. Są to niewielkie formy prozatorskie, jednowątkowe, łączące w sobie 

CENTRA KULTURY

Repertuar
rozmaite style i tradycje. Spotkanie z autorami, których kilkoro jest związanych z Toruniem, 
poprowadzi Rafał Różewicz i Tomasz Dalasiński. Wstęp wolny

Chór Męski Gregorianum – muzyka dawna, 10.06. (pt.), godz. 20.00
Koncert muzyki dawnej w wykonaniu Chóru Męskiego Gregorianum – laureata wielu konkur-
sów w Polsce i za granicą. Ich specjalnością jest muzyka renesansowa – zarówno świecka,  
jak i sakralna. Bilety: 15 zł ulgowy, 20 zł normalny

Zwiedzanie Dworu Artusa, 14.06. (wtorek), godz. 16.30
Dwór Artusa to nie tylko siedziba instytucji kultury, ale także zabytek historyczny i architekto-
niczny. Raz w miesiącu, pod okiem przewodnika, wszyscy chętni mogą obejrzeć niedostępne 
na co dzień zakamarki budynku, posłuchać opowieści i legend związanych z Dworem Artusa. 
Oprowadzanie odbędzie się, gdy zbierze się grupa min. 5 osób. Bilety: 4 zł ulgowy, 6 zł normalny

Zaczarowany Świat Calineczki – Teatr Magiczny Obraz
15.06. (środa), godz. 11.00
To inspirowany postaciami z bajki H. Ch. Andersena spektakl familijny, który jest dziełem in-
terdyscyplinarnym. Łączy słowo, taniec, piękną muzykę, piosenki oraz animowane projekcje 
video. Dzięki atrakcjom wizualnym oraz bogactwie środków użytych na scenie, spektakl jest 
bardziej zrozumiały, zachęca do interakcji i udowadnia, że teatr także może być atrakcyjny! 
Dla dzieci w wieku 6-10 lat. Czas trwania ok. 50 minut. Bilety: 15 zł

Sztuka w Artusie: Francisco Goya i jego czarne obrazy – wykład
16.06. (czwartek), godz. 19.00
Czarne obrazy, te najbardziej poruszające z całego dorobku Francisco Goyi, będą tematem 
kolejnego wykładu z cyklu Sztuka w Artusie. Jak zawsze w przystępny sposób zaprezentowany 
zostanie aktualny stan wiedzy, a także ostatnie, sensacyjne interpretacje dotyczące autorstwa 
malowideł. Wstęp wolny. Wykład potrwa ok. 1,5 godziny.

Święto muzyki w Dworze Artusa – Skrecz Sesja ze Steve Nashem
21.06. (wtorek), godz. 17.00-19.00
Plenerową „Skrecz Sesję” poprowadzi mistrz świata DJ-ów Steve Nash. Efektami swojej pracy 
pochwalą się też uczestnicy warsztatów, które odbywały się w Dworze Artusa. Dodatkowo każ-
dy chętny będzie mógł podejść do rozstawionych stanowisk DJ-skich i… zabawić się muzyką. 
Nie zabraknie też popisów toruńskich DJ-ów: DJ Chmielix, DJ Funktion, DJ Pac One i DJ Steve 
Nash. Impreza jest częścią Święta Muzyki. Scena przed Dworem Artusa. Wstęp wolny

Akustyczna Radiostacja – koncert plenerowy na Rynku 
Staromiejskim, 26.06. (niedziela), godz. 20.00
Na zakończenie Dni Torunia wystąpią niezwykli muzycy. Zespół Akustyczna Radiostacja zapre-
zentuje podczas koncertu znane światowe przeboje, w których kobieca wrażliwość przenika 
się z męskimi frazami saksofonu i gitary. Wstęp wolny

Saxmania – koncert, 27.06. (poniedziałek), godz. 19.00
Koncerty z cyklu Saxmania na stałe wpisały się w kalendarz toruńskich imprez kulturalnych. 
Także i w tym roku pomysłodawca wydarzenia i muzyk saksofonista Dariusz Zaleśny zaprasza 
na wielkie święto saksofonu. Muzycy wykonają porywające standardy jazzowe z repertuaru 
m.in. Charlie Parkera, Sonny Rollinsa, Philla Woodsa. Bilety: 15 zł ulgowy, 20 zł normalny

Od B do Z – subiektywny elementarz polskiej piosenki: 
Bieryt & Zawadzki – koncert poezji śpiewanej
30.06. (czwartek), godz. 20.00
Liryzm spotyka tu kabaret, smutek – groteskę, żywiołowość – melancholię… A wszystko to 
łączą dwie nietuzinkowe osobowości sceniczne: Mateusz Bieryt i Michał Zawadzki. W repertu-
arze usłyszymy najpiękniejsze utwory m.in. Marka Grechuty, Grzegorza Ciechowskiego, Jona-
sza Kofty, Agnieszki Osieckiej i Jaquesa Brela. Bilety: 20 zł ulgowy, 25 zł normalny

Artus Art Cinema
Filmowe poniedziałki
6.06. (poniedziałek), godz. 18.00 Historia zapomnianego muzyka, który po krótkiej, ale pełnej 
wielkich nadziei i równie wielkich zawodów karierze muzycznej, wraca do zwykłego życia. Film 
zdobył Oscara w kategorii Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny. 
13.06. (poniedziałek), godz. 18.00 Komediodramat o przygodach ekscentrycznego portiera ze 
słynnego europejskiego hotelu w burzliwym okresie międzywojennym. Zostaje on oskarżony 
o morderstwo i wplątuje się w szaloną batalię o ogromny majątek.
20.06. (poniedziałek), godz. 18.00 Dramat pokazujący historię mężczyzny niemogącego 
otrząsnąć się po tragicznym wypadku samochodowym, którego był sprawcą. Żeby odkupić 
swoje winy postanawia znaleźć siedem najbardziej potrzebujących osób, którym mógłby w ja-
kiś sposób pomóc i odmienić ich życie.
Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki do odbioru na pół godziny przed 
seansem. Jednej osobie przysługują 2 wejściówki

Galeria Artus

Radio-teleskop.pl – wystawa fotografii Piotra Majewskiego 

7.06. (wtorek), godz. 18.30, do 1.07.
Najciekawsze fotografie nieba autorstwa Piotra Majewskiego będzie można oglądać w Dworze 
Artusa. Wśród nich są prace niepublikowane, a także Toruń i okolice, które dla autora stanowią 
plener najbliższy jego sercu.

Wandering Soul – Kamila Szutenberg, do 3.06.
Prace Kamili Szutenberg noszące miano „digital painting” są w 100% wynikiem połączenia 
sprawnej ręki artystki, jej poczucia koloru i fantastycznej wyobraźni, a nie fotomontażu. „Wande-
ring soul” to jedna z wielu prac łączących w sobie realizm ze światem fantastyki.

Wstęp wolny. Wystawy czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00 
oraz podczas imprez.

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

Klub Od Nowa
6. Urodziny Stand-Up Toruń, 4.06. (sobota), godz. 20.00
Jedna z najstarszych polskich inicjatyw stand-upowych. Imprezy pod tym szyldem organizowane 
są w klubach Od Nowa i Dwa Światy. Podczas gali wystąpią Wojtek Fiedorczuk i Sebastian Rejent 
ze Stand-up Polska, Karol Modzelewski i Łukasz „Lotek” Lodkowski (Bękarty Stand-upu), Rafał 
Pacześ, a gościem specjalnym będzie Katarzyna Piasecka. Bilety: 50 zł, 60 zł w dniu koncertu

Filmowe plakatobranie, 6.06. (poniedziałek), godz. 17.30
Udostępniamy plakaty filmów, które w ostatnim czasie mogliście zobaczyć w Kinie Studenckim 
Niebieski Kocyk. Plakaty można zabierać w dowolnej ilości, nieodpłatnie.

Grupa Improwizacyjna Teraz + Goście, 6.06. (pon.), godz. 20.00 
Grupa powstała w grudniu 2012 r. Na zakończenie sezonu zaprosiła duet impro: Antymateria - 
improwizacje teatralne. Duet tworzą Dobrosława Bela (gra we wrocławskiej Improkracji) i Paweł 
Kukla (kiedyś w trójmiejskich Kompanach, teraz robi Impro Serial we Wrocławiu). Grupa zapre-
zentuje dwa spektakle. Bilety: 10 zł zapisani na fb, 15 zł pozostałe osoby

Koncert grupy Freygish Orchestra, 8.06. (środa), godz. 20.00
Zespół wyłonił się z Miniorkiestry, toruńskiej kapeli klezmerskiej, po zawieszeniu jej działal-
ności. Część jej byłych członków utworzyła formację, w której kontynuują przygodę z muzyką 
klezmerską, ulegając wpływom bałkańskim i zagłębiając się coraz bardziej w klimaty muzyki 
greckiej. Na koncercie Freygish Orchestra zagra piosenki yiddish i greckie. Wstęp wolny

Letnie wietrzenie szafy, 9.06. (czwartek), godz. 18.00
Zapraszamy na wymianę ubrań i innych kobiecych drobiazgów. Zapraszamy do wystawienia wła-
snych ubrań, których nie lubimy lub z których wyrośliśmy. Możemy je sprzedać lub wymienić  
na inne. Jeśli chcesz wystawić swoje rzeczy napisz na adres: club@umk.pl. 

Galeria 011
Monika Róża Wiśniewska - Między/czas, do 12.06.
Studentka IV roku Grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych. Na co dzień zajmuje się wklęsłodrukiem 
i ilustracją komputerową. Inspirują ją zarówno rośliny doniczkowe, jak i panie idące ulicą z siat-
kami pełnymi zakupów. Piękno widzi w kiczowatych sklepowych witrynach, zaniedbanych przy-
domowych ogródkach i obdrapanych murach toruńskich kamienic. Stara się zachować dziecięcą 
naiwność w spojrzeniu na świat i przekładać ją na swoje prace.

Galeria Dworzec Zachodni
Poezja Codzienności – Fotografie Toruńskich Spacerów 
Fotograficznych, do 10.06.
Fotografia i poezja mają wiele wspólnego, gdy poza odbiciem świata zastanego stanowią też pro-
jekcję wrażliwości twórcy. Na wystawie znajdziemy mnogość sposobów patrzenia. 37. autorów 
pokazuje 55 prac powstałych podczas comiesięcznych plenerów organizowanych na obszarze 
Torunia i regionu kujawsko-pomorskiego.

Wizytówka, 14.06. (wtorek), godz. 18.00
Wernisaż wystawy końcoworocznej studentów kierunków artystycznych Wydziału Sztuk Pięk-
nych UMK. Doroczna wystawa zapowiada szereg wystaw prac studenckich zrealizowanych 
w roku akademickim 2015/2016, które będzie można oglądać w poszczególnych zakładach 
Wydziału Sztuk Pięknych od 20.06. Ekspozycja jest nie tylko podsumowaniem roku, ale daje 
możliwość zapoznania się ze specyfiką Wydziału Sztuk Pięknych, jego różnorodnością. Na wy-
stawie znajdziemy różne strategie artystyczne i projektowe zrealizowane na kierunkach: Grafi-
ka, Malarstwo, Rzeźba, Edukacja Artystyczna, Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna, Architektura 
Wnętrz oraz Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki.

Wstęp wolny
Galerie czynne: Poniedziałek-piątek w godz. 10.00-17.00, w dniu wernisażu: godz. 19.00-22.00

Kino Niebieski Kocyk
„Opiekun”, reż. Michel Franco, USA, 2015, 6.06. (pon.), godz. 19.00 
David jest pielęgniarzem, na co dzień opiekuje się nieuleczalnie chorymi pacjentami. Z każdą osobą, 
którą się zajmuje, nawiązuje silną emocjonalną więź. Poza pracą jest samotnym, zamkniętym w so-
bie człowiekiem, strzegącym tajemnicy swojej przeszłości. Każdego ze swoich pacjentów potrzebuje 
równie mocno jak oni jego. Bilety: 10 zł studenci, 12 zł pozostałe osoby

Aula UMK, ul. Gagarina 11
Teresa Werner, 10.06. (piątek), godz. 19.00
Teresa Werner zaistniała dzięki takim przebojom jak „Miłość jest piękna”, „Dałabym Ci dała”, „Ko-
cham swoje morze”. Album „Spełnić marzenia” z 2012 roku uzyskał status Złotej Płyty. Bilety: 60 zł

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

Wystawy:
O obrotach, Rzeka, przeŻYCIE, przeBUDOWA!, Gdzie wzrok nie sięga, Idee, Wmiksuj się, Na zdrowie
Zawahaj się!

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
od 28.06: wtorek-piątek w godz. 9.00-15.00, sobota-niedziela w godz. 11.00-17.00

Bilety:
Zwiedzanie wystaw z przewodnikiem. W ramach jednej tury mogą być oprowadzone 4 grupy po max. 
15 osób: normalny 20 zł, ulgowy 15 zł. Od 28.06. nie będzie tur zwiedzania
Zwiedzanie wystaw: 16 zł, ulgowy 11 zł, rodzinny 36 zł, grupowy 10 zł (grupa min. 10 osobowa)
Zajęcia warsztatowe: 13 zł, ulgowy 11 zł, rodzinny 32 zł, grupowy 10 zł (grupa min. 10 osobowa)
ścieżka tematyczna: 11 zł (grupa 10-40 os.)
zajęcia w pracowniach: 12 zł/60 min + 15 zł/120 min. (grupa 20-36 os.)

Warsztaty dla szkół, do 23.06.:
Orientuj się (wtorki), godz. 9.00-10.00, 11.00-12.00. Gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Mapy. 
Czy potraficie je czytać i orientować? A może chcielibyście stworzyć własną mapę?
Co w ulu bzyczy? (środy), godz. 9.00-10.00, 11.00-12.00. kl. 1-3 i 4-6. Czy pszczoły są pracowite? 
Gdzie mieszkają? Jak produkują miód? Czym zajmuje się królowa i co mają wspólnego z kwiatami? 
Ponadto okazja do zbudowania ula oraz rozmowy o ochronie naszych małych przyjaciół.
Świat w kropli wody (czwartki), godz. 9.00-10.00, 11.00-12.00. kl. 4-6. Co można dojrzeć pod kroplą 
wody? Zaznajomimy uczestników ze zjawiskami, które zachodzą każdego dnia wokół nas. 
Po nitce do kłębka (piątki), godz. 9.00-10.00, 11.00-12.00.  kl. 4-6 i gimnazjum. Co wybrać? Wełnę 
czy akryl? Poliester czy poliamid? Jak zbudowane są włókna? Czy butelki plastikowe można zamienić na 
koszulkę? W serii eksperymentów postaramy się uporać z mitami, które narosły wokół tkanin i „plastiku”.

Zajęcia dla przedszkolaków:
wtorki, godz. 9.00-11.00 (1 godz. warsztatów, 1 godz. zwiedzanie z opiekunem)
Wesołe Miasteczko Profesora Młynka i Jego Przyjaciół - od 3 do 4 lat. Twórcza praca nad projektami 
i spontaniczny trening komunikacji z rówieśnikami. Wszystko w świecie zabawy, czyli wesołym miasteczku. 
Odkrywamy planetę - Dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Podczas warsztatów powstaną rakiety ko-
smiczne, 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 - Jak widzimy, czujemy i poznajemy? W jaki sposób rozpoznajemy kolory i poszcze-
gólne smaki? Przybliżymy dzieciom podstawowe fakty na temat zmysłów i otaczającego je świata.

Warsztaty z oferty wakacyjnej, 27.06.-9.08. 
Malowanie światłem (wtorki), godz. 9.00 i 12.00. gr. wiekowa: +10. Uczestnicy zapoznają się z krót-
ka historią materiałów światłoczułych. Pokażemy, na czym polega wywoływanie i utrwalanie obrazu 
utajonego. Uczestnicy samodzielnie stworzą kompozycje na papierze fotograficznym (fotogramy) 
bez wykorzystywania aparatów fotograficznych.
Uszyj to! (środy), godz. 9.00 i 12.00. gr. wiekowa: +11 Kreatywne majsterkowanie. Pokażemy, w jaki 
sposób można wyczarować ozdoby przy użyciu igły, diody LED i specjalnej przewodzącej prąd nici.
Eko wakacje, (czwartki), godz. 9.00 i 12.00. gr. wiekowa: +6. Co łączy „zaczarowaną szufladę”, rulet-
kę i biżuterię? Wszystkie te przedmioty można wykonać z surowców recyklingowych. 
Pipetą po mapie świata (piątki), godz. 9.00 i 12.00. b.o. (dzieci poniżej 7. roku życia pracują w ze-
spole z osobą dorosłą - warsztat wymaga używania odczynników chemicznych) Zanim wyruszycie 
w prawdziwą podróż  zapraszamy na nasza wędrówkę pipetą po mapie świata. Podczas warsztatu 



„odwiedzimy” kilka niezwykłych i zaskakujących miejsc, a przy pomocy doświadczeń chemicznych 
rozwiążemy związane z nimi zagadki.
W poszukiwaniu leśnych skarbów (soboty), godz. 11.00 i 14.00. b.o. Las to nie tylko drzewa, świe-
że powietrze i ćwierkanie ptaków. W jaki sposób można przeżyć wakacyjną wycieczkę, co znaleźć 
i zaobserwować w leśnej gęstwinie? Jak nie zgubić się w lesie i jak się po nim poruszać?
Kwiat uśmiechem rośliny (niedziele), godz. 11.00 i 14.00. b.o. Uczestnicy poznają ogólny plan 
budowy roślin, zajrzą w głąb kwiatów i dokładnie sprawdzą ich strukturę. Uświadomią sobie,  
jak duża jest różnorodność kwiatów i kwiatostanów w świecie roślin.

Zajęcia dla przedszkolaków j.w.

Warsztaty rodzinne:
4.06. (sobota), godz. 11.00 i 14.00 3…2…1…START Warsztat poświęcony zagadnieniom z zakre-
su kosmonautyki, ze szczególnym naciskiem na temat lotów kosmicznych i wykorzystywanych do 
tego celu rakiet nośnych. Najważniejszym etapem zajęć będzie budowanie rakiet różnego typu.
11.06. (sobota), godz. 11.00 i 14.00 Kolorowy zawrót głowy Dzięki czemu liście szpinaku mają 
zielony kolor? Czym jest skryty w marchewce karoten? Jak samodzielnie ukryć wiadomość na kart-
ce papieru? Uczestnicy wykonają kolorowe eksperymenty chemiczne, dzięki którym zapoznają się 
z procesem ekstrakcji oraz chromatografii.
18.06. (sobota), godz. 11.00 i 14.00 Główka pracuje Warsztat polega na rozwiązywaniu zagadek 
logicznych różnych typów – matematycznych, słownych, obrazkowych, geometrycznych i innych.

Wydarzenia: 
Piknik na rozpoczęcie wakacji przed budynkiem CNMW, 24.06. (piątek)

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

Dzień Dziecka, 1.06. (środa), godz. 16.00-18.00
Festyn rodzinny w oprawie średniowiecznej. Zabawy plebejskie na zamku: nauka tańca średnio-
wiecznego, turniej łuczniczy, zwiedzanie zamku. Wstęp wolny dla dzieci z rodzicami

I Festiwal Muzyki Szantowej „Flisak 2016”, 11.06. (sobota), godz. 19.00
Zaprezentowane zostaną znane i lubiane piosenki związane z tematyką marynistyczną. Na festi-
walu wystąpi wiele gwiazd sceny szantowej: Trzy Maszty, Kapitan Thorn, Barowe Żywioły, DTKF 
Szanty, Keja 71. Zaśpiewają różne rodzaje szant: od szanty klasycznej po tzw. „szantę babską”. 
Festiwal ma formułę konkursu. Publiczność będzie mogła wybrać jedną z pieśni, którą na życzenie 
zaśpiewa wykonawca. Bilety: 10 zł (w tym niespodzianka)

VII Turniej Rycerski Uczniów Szkół Średnich Miasta Torunia o Przechodni 
Płaszcz Komtura, 17.06. (piątek), godz. 10.00-14.00
Turniej ma charakter historyczno-edukacyjny i przyjmie formę średniowiecznej zabawy. Zaprezen-
tuje dzieje rycerstwa, sposoby walki, współzawodnictwa oraz historię zamku krzyżackiego. Druży-
ny wezmą udział w czterech głównych dyscyplinach: strzelaniu z łuku, rzutu toporem, rzutu nożem, 
podnoszenie kolczugi oraz Bieg Zamkowy. Sędziowie - rycerze z „Roty Zbrojnej Gminy Lubicz”.

Danza del Fuego – w świecie flamenco, 18.06. (sobota), godz. 21.00
Kwintet zaprezentuje sztukę flamenco w jej najbardziej znanych i najciekawszych formach, takich 
jak bulerias, alegrias, tangos, tientos oraz zaproponuje wspólną zabawę z publicznością w ryt-
mach flamenco do znanych przebojów: „Bamboleo”, „Volare” i innych. Podczas występu będzie 
też uczyć publiczność podstawowych kroków tańca flamenco, palmas, rytmu, śpiewu  do znanych 
utworów. Danza del Fuego istnieje 25 lat i odniósł liczne sukcesy artystyczne, wielokrotnie był 
nagradzany za upowszechnianie flamenco. Zespół koncertował w kraju i za granicą, współpracując 
z artystami flamenco z Polski, Hiszpanii, Czech i Słowacji.
Wstęp: 12 zł. Bilety do nabycia w kasie ruin zamku codziennie w godz.10.00-18.00

Turniej Średniowieczny IX Toruńskie Medievalia, 25.06. (sobota)
• godz. 12.00-13.30 I część turnieju 
• godz. 14.00-14.30 Inscenizacja Chrztu Polski 
• godz. 14.30-16.00 II część turnieju 
Oprócz Turnieju Konnego, atrakcją będzie inscenizacja Chrztu Polski z 966r., która będzie nawią-
zywała do obchodów rocznicowych 1050-lecia tego wydarzenia. W fosie zamku krzyżackiego wyro-
śnie  jak zawsze średniowieczne obozowisko z namiotami, w którym przez cały dzień można będzie 
zobaczyć jak żyli nasi przodkowie w czasach średniowiecznych.Wstęp wolny 

Zamkowy Festyn Integracyjny, 26.06. (niedziela), godz. 15.00-18.00
Impreza, do udziału w której zostały zaproszone toruńskie stowarzyszenia niosące pomoc innym,  
m.in. Fundacja Feniks, Arkadia, Brata Alberta, Flandria i Ducha. Podopieczni wraz z rodzinami we-
zmą udział w średniowiecznych grach i zabawach plebejskich: strzelaniu z łuku, rzucie oszczepem 
i toporem, rzucie podkową do celu, przeciąganiu liny oraz konkurencjach zręcznościowych. Dla 
najmłodszych zostanie zorganizowany konkurs plastyczny. W programie festynu będzie również 
zwiedzanie lochów z przewodnikiem zamkowym, pokaz walk rycerskich oraz grill z kiełbaskami.

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

Galeria Muz

Malarstwo Justyny Rebelki-Czapiewskiej - Poza słowami,  
poza czasem, do 13.06.
Autorka obraca się w kręgu stałych problemów i zagadnień plastycznych: poszukiwań sym-
bolicznych w relacjach przestrzeni i koloru, zarówno w konwencji abstrakcji, jak i umownej, 
bliskiej surrealizmowi figuracji. Umiejętnie przeplatając wątki uniwersalne z osobistymi 
doświadczeniami, wpisuje się w nurt malarstwa na pograniczu tradycji i nowoczesności, 
opartego na dialogu z uznanymi i intrygującymi ją artystami sztuki współczesnej. Wystawa 
to przegląd wybranych prac malarskich, pochodzących z cykli realizowanych głównie w cią-
gu ostatnich lat: „Fazy księżyca - konfiguracje” i „Konstelacje”, ekspozycję uzupełnią prace 
z poprzedniej dekady z cyklu „Wnętrza”.

Magdalena Uchman - This is my movie - grafika
24.06. (piątek), godz. 18.00, do 23.07.
„Grafiki Magdy Uchman wykonane są w technikach druku płaskiego: litografia, druk z płyty 
offsetowej, serigrafia. Stosuje również wklęsłodruk oraz wykorzystuje możliwości monoty-
pii. Warsztatowe przygotowanie i niebanalne traktowanie tematu, w którym się porusza, 
ukazuje nam, że mamy do czynienia z artystką, która poprzez formę swoich prac otwiera 
przed odbiorcą nowy obszar myślenia o współczesnej grafice.” (prof. Mirosław Pawłow-
ski). Dr Magdalena Uchman (ur. 1981) absolwentka Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Od roku 2012 pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Grafiki Warsz-
tatowej i Projektowej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Laureatka licznych 
nagród i wyróżnień. 

Fotogaleria
Piękno wyspy Flores - fotografie Leonardusa Nyomana, do 4.06.
Flores należąca do Małych Wysp Sundajskich to miejsce niezwykłe, gdzie nie tylko moż-
na odnaleźć ślady hobbitów, spotkać warany, wspiąć się na liczne wulkany, czy zobaczyć 
magiczne jeziora Kelimutu. Jest to przede wszystkim wyspa, która odznacza się niesamo-
witymi kolorami tarasowych pól ryżowych i licznych zatok, ale przede wszystkim bogac-
twem kultury, tradycjami zachowanymi w cieniu wulkanów. Leonardus Nyoman, fotograf 
i przewodnik, założyciel Flores Exotic Tours, w swoich fotografiach próbuje ocalić tradycje 
i zwyczaje swojej wyspy. Skupia się na tradycyjnych wsiach. Fotografuje ludzi i obrzędy, 
w których biorą udział. Wystawa w ramach Dni Indonezji.

Arkadiusz Kikulski - Na skraju snu
16.06. (czwartek), godz. 18.00, do 21.07.
Arkadiusz Kikulski swoją fotograficzną przygodę rozpoczął kilka lat temu, mimo że jest 
amatorem, nie ustaje w poszukiwaniu własnego stylu. Poprzez „smakowanie” różnych 
dziedzin, technik i stylów fotografii, stara się pokazać innym świat oczyma własnej wy-
obraźni. Świat, który bywa ukazywany za pomocą mroku, ale i w pastelowych barwach ma-
cro oraz w szeroko pojętej fotografii przyrodniczej. W swoich odrealnionych fotomanipula-
cjach z pogranicza rzeczywistości i snu poszukuje nastroju, refleksji i symboli.
Autor publikacji (Digital Foto Video 2013, Photoshop Practical 2013), wielokrotnie nagra-
dzany w konkursach fotograficznych (Grand Prix Grudziądz Foto 2014).

Na wystawy wstęp wolny

Imprezy:
W małym świecie wielkich rzeczy - koncert zespołu Przystań
10.06. (piątek), godz. 19.00
Pierwszy koncert członków Fundacji Pionowy Wymiar Kultury. Muzycy zabiorą w podróż po 
wodach łagodności, melancholii i zadumy. Usłyszymy zarówno utwory wokalno-instrumen-
talne, jak i te przeznaczone na duet – flet i pianino. Zapoznamy się również z twórczością 
poetycką prezes fundacji PWK – Pani Joanny Bielskiej-Krawczyk. Wykonawcy: Ewa Dryglas-
-Komorowska – wokal, Oliwia Orenkiewicz – flet, wokal, Mateusz Napiórkowski – pianino
Współorganizator: Fundacja Pionowy Wymiar Kultury. Wstęp wolny

DOMY KULTURY
Kolorowe warsztaty z okazji Dnia Dziecka
3.06. (piątek), godz. 10.00
Warsztaty dla dzieci, podczas których wykonają one dla siebie własnoręcznie prezent. Zapisy 
(tylko dla grup zorganizowanych). Wstęp 8 zł

Obchody Dnia Dziecka, 3.06. (piątek), godz. 17.00
W programie m. in. zabawy, konkursy, malowanie buziek oraz spektakl w wykonaniu Teatru 
Vaska pt. Tajemnica Cyrkowego Klauna. Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska, Joanna Łagan 
oraz Marta Siwicka. Wstęp wolny

Rodzinne warsztaty ceramiczne, 4.06. (sobota), godz. 11.00
Na warsztaty do pracowni ceramicznej zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. Podczas zajęć 
będziemy mieli okazję zapoznać się z tajnikami warsztatu ceramika oraz nauczyć się całego 
procesowi powstawania ceramiki – od lepienia poprzez szkliwienie aż do wypalenia gotowej 
pracy. Wstęp 15 zł

Wokół sztuki – kolorowe pompony, 7.06. (wtorek), godz. 11.00
Zajęcia dla grupy dzieci niepełnosprawnych. Warsztaty tiulowych pomponów i ich ozdabiania. 
Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska. Wstęp: 8 zł (tylko dla grup zorganizowanych)

Piknik sztuki na rozpoczęcie lata, 25.06. (sobota), godz. 11.00
W trakcie imprezy będziemy mieli okazję uczestniczenia w licznych warsztatach m. in. zdob-
niczych, ceramicznych, batiku i malowania na ceramice. Współorganizator: Fundacja na rzecz 
osób niepełnosprawnych Arkadia. Wstęp wolny

Do 6 razy sztuka - Kosmiczne podróże, 27.06-01.07.
Zapraszamy dzieci na wyjątkową przygodę w kosmicznej przestrzeni. W czasie zajęć będziemy 
tworzyć różne instalacje i makiety. Zaprojektujemy także stwory „nie z tego świata” przy uży-
ciu materiałów wtórnych - kartonów, folii aluminiowej i styropianu. Prowadzenie: Agnieszka 
Dąbrowska. Współorganizator: Centrum Sztuki Współczesnej Wstęp wolny (dla grup zorga-
nizowanych)

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

Dzień Dziecka na Rudaku, 1.06. (środa), godz. 17.00
W programie spektakl plenerowy „WymyBaja” w wykonaniu bydgoskiej grupy improwizacyj-
nej wymyWammy. Ponadto animacje dla dzieci prowadzone przez aktorów, puszczanie baniek 
mydlanych, kreatywne gry, zabawy i poczęstunek. Wstęp wolny

Słodkie warsztaty z okazji Dnia Dziecka
6.06. (poniedziałek), godz. 16.00
Na zajęciach stworzymy słodkie prace z owoców i słodyczy ilustrujące dziecięce marzenia.  
We współpracy ze świetlicą środowiskową. Wstęp wolny

Energia życia – spektakl dla dzieci
21.06. (wtorek), godz. 17.00 pokaz otwarty
22.06. (środa), godz. 11.00 dla grup zorganizowanych
W pewnym laboratorium trwają badania nad tajemniczą miksturą zwaną energią życia. Tajna 
agencja wysyła agentki, którym udaje się jednak skraść drogocenny wynalazek. Czym właści-
wie jest energia życia i czy naukowcom uda się ją odzyskać – przekonamy się w czasie spek-
taklu przygotowanego przez dzieci z grupy teatralnej w Domu Muz na Okólnej. Wstęp wolny 

Na tropie Muz
Projekt edukacyjny, którego celem jest wzbudzenie w dzieciach (10-13 lat) twórczej refleksji 
nad rolą sztuki w życiu człowieka pod pretekstem rozwiązywania detektywistycznej zagadki 
zniknięcia trzech Muz.
3, 10.06. (piątek), godz. 16.30 Muza muzyki, ul. Podmurna 1/3
Warsztaty, na których uczestnicy przygotują parateatralny pokaz w formie gry miejskiej i roz-
wiążą detektywistyczną zagadkę, angażując do działań widzów. Prowadząca: Joanna Czajkow-
ska-Zoń
4, 6, 13.06. (sobota, poniedziałek), godz. 16.00 Muza filmu, ul. Poznańska 49
Warsztaty, na których uczestnicy przygotują parateatralny pokaz w formie gry miejskiej i roz-
wiążą detektywistyczną zagadkę, angażując do działań widzów. Prowadząca: Karolina Sucho-
dolska
7, 14.06. (wtorki), godz. 16.00 Muza teatru, ul. Okólna 169
Warsztaty, na których uczestnicy przygotują parateatralny pokaz w formie gry miejskiej i roz-
wiążą detektywistyczną zagadkę, angażując do działań widzów. Prowadząca: Magda Jasińska
7.06. (piątek), godz. 17.00 Gra miejska – finał projektu, ul. Okólna 169
W trzech filiach Domu Muz w tajemniczych okolicznościach zaginęły Muzy filmu, teatru i mu-
zyki. Grupa młodych detektywów rozpoczęła śledztwo, które doprowadziło poszukujących do 
teatralnej sali na Rudaku. Sprawa jednak nieoczekiwanie uległa komplikacji… by rozwiązać 
zagadkę, młodzi detektywi będą potrzebowali wsparcia z zewnątrz. Zapraszamy więc wszyst-
kich, którzy chcieliby spróbować swoich sił w tej ambitnej roli i podjąć wyzwanie odnalezienia 
zaginionych Muz! 
Wstęp wolny

Święto Muzyki – koncert plenerowy zespołów z Domu Muz
21.06. (wtorek), godz. 17.00
W tym roku ten wyjątkowy dzień umilą nam występy plenerowe dwóch zespołów działających przy 
Domu Muz na ul. Podmurnej – Jazziomals i Hulajdusza. Miejsce: skrzyżowanie ul. Szerokiej i Pod-
murnej. Wstęp wolny

Gwieździste królestwo – spektakl interaktywny dla małych i dużych
23.06. (czwartek), godz. 18.00
Międzypokoleniowa grupa teatralna przeniesie naszych gości na białych okrętach do niezwykłego 
królestwa, którego mieszkańcy zajmują się uprawą... gwiazd. Czy naszym bohaterom uda się zdobyć 
magiczny klucz i uwolnić krainę od wszelkich niebezpieczeństw? Wstęp wolny

Taniec świateł, 23.06. (czwartek), godz. 19.00
W wigilię uroczystości św. Jana - patrona Torunia, w Parku Bydgoskim w Toruniu już po raz czwarty 
będzie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie: Grupa Bez Nazwy, Celtic Tree, n obrotów, Zespół Tańca 
Irlandzkiego Avalon, Zespół Tańców Irlandzkich Beltaine i grupa 5, 6, 7 i... zjednoczą się we wspólnym 
tańcu i graniu, by stworzyć nastrojowy wieczór, który pozostanie w Waszej pamięci na długo.
Współorganizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Tartak. Wstęp wolny

Dni Bałkańskie
2.06. (czwartek), godz. 16.00
Wystąpienie blogera Argymira Iwickiego, który opowie o jedzeniu na Starej Planinie (http://argymir.
blogspot.com, blog o kulinarno-fotograficznych podróżach po Bałkanach).
3.06. (czwartek), godz. 13.00
Projekcja filmu „Стъпки в огъня” - film opowiada o nestinarstwie w strandżańskiej wiosce. O tematyce 
filmu opowie Pani Dyrektor Bułgarskiego Instytutu Kultury – Kalina Stancheva.
Współorganizator: Katedra Bałkanistyki UMK
Wstęp wolny

Wakacje z Muzami (oferta czerwcowa)
Turnusy wakacyjne dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat. W ramach zajęć artystyczne zabawy, kreatywne 
warsztaty oraz gry ruchowe, a także wyjścia do toruńskich muzeów. Informacje i zapisy: 56 621-05-81 
(Podmurna), 56 654-84-56 (Okólna), 56 66-44-912 (Poznańska).
Szczegółowy program:
27.06-1.07., godz. 10.00-13.00 Superbohaterzy ratują świat!
Zapraszamy do fascynującej przygody z komiksem i papierowym teatrem. Uczestnicy wspólnie wymy-
ślą fabułę, wykreują postaci superbohaterów, a następnie je ożywią za pomocą papierowego teatru 
i „animowanych” kadrów komiksu. Podczas poszczególnych spotkań będą tworzyć wszelkie potrzeb-
ne elementy do swojego spektaklu za pomocą przeróżnych technik plastycznych.
Prowadzący: Elżbieta Chrulska, Łukasz Pawlikowski 
Koszt: 100 zł/tydzień (w tym drugie śniadanie, napoje oraz ubezpieczenie) 

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

Galeria na Podgórzu:

Zaczarowane miasteczko, 1.06. (środa), godz. 17.00, do 10.06.
Wernisaż wystawy prac dzieci z pracowni ceramicznej Gabrieli Kutyby z Domu Muz przy ul. Poznań-
skiej.

Wystawa Pracowni Plastycznych z Domu Muz
3.06. (piątek), godz. 17.00, do 30.06.
Otwarcie wystawy prac dzieci z cieszących się powodzeniem zajęć plastycznych prowadzonych przy 
ul. Okólnej i Poznańskiej przez plastyka Zbigniewa Przybysza. 30 uczestników zaprezentuje m. in. 
rysunek, malarstwo i linoryt.

Świat widziany oczami dzieci
20.06. (poniedziałek), godz. 17.00, do 31.08. 
Podsumowująca drugie półrocze wystawa prac dzieci uczęszczających na zajęcia „Gry i zabawy pla-
styczne, ruchowe itp.” oraz „Trening kreatywności” prowadzonych przez Joannę Łagan. Dzieci potrafią 
zaskoczyć swoim świeżym spojrzeniem na otaczającą je rzeczywistość, będzie więc to także przygoda 
z ich szczególnym myśleniem o świecie.

Na wystawy wstęp wolny

Jak żyje Jaś, John lub Jean – podróż z okazji Dnia Dziecka
2.06. (czwartek), godz. 11.00 
Warsztaty plastyczno-ruchowe, w czasie których dzieci poznają m. in. ciekawostki z różnych krajów, 
wykonają reportaż z tej szczególnej wycieczki, będą naśladować ruchy niektórych zwierząt, a także 
nauczą się wybranych elementów tańców (flamenco, polki, walca wiedeńskiego, itp.) oraz poznają 
część obrzędów z danych krajów.  Impreza organizowana we współpracy z Filią nr 4 Książnicy Koper-
nikańskiej. Prowadzenie: Joanna Łagan i Krzysztof Łodygowski 
Wstęp wolny (tylko dla grup zorganizowanych)



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

Wieczór z Teatrem Do Skutku, 3.06. (piątek), godz. 18.00 
Zwyczajowe spotkanie z premierami teatru. 
 „Gluten”, reż. T. Misiaszek, muzyka D. Olsztyński
Spektakl pozbawiony tekstu, oparty na działaniu ruchowym, ekspresji, prostym rekwizycie i ob-
razowaniu narracyjnym.  Aktorzy nie opowiadają historii lecz tworzą ciąg działań z rekwizytem, 
będących obrazami dotyczącymi postaci człowieczeństwa. 
„Płaskowyż”, reż. M. Romańska, scenariusz M. Romańska i T.Misiaszek, muzyka D. Olsztyński
Historia hipotetycznej sekty – zamkniętej grupy kobiet opartej na anachronicznej ideologii. Ósem-
ka aktorek zgromadzonych wokół stołu – centrum sceny opowiada historię uzależnień, nacisków 
i wpływów pomiędzy Guru i jej wyznawczyniami. 
Pomiędzy spektaklami 15-minutowy antrakt z poczęstunkiem. Obydwa spektakle dla widzów po-
wyżej 15 roku życia. Po spektaklach spotkanie z zespołami teatru. Bilety przed spektaklem w cenie 
6 zł.

Odlotowy Dzień Dziecka - Zbuduj swój samolot!
4.06. (sobota), godz. 11.00
Mini warsztaty modelarskie. W programie budowa modelu latającego „Delta” i „Kaczka” oraz za-
wody na najdłuższy lot! Dla dzieci od 8 roku życia. W przypadku niepogody zapraszamy do Sali Wi-
dowiskowej MDK. Zajęcia prowadzi Rafał Ciesielski – pedagog posiadający licencję pilota szybow-
cowego, instruktor modelarstwa lotniczego oraz Przemysław Illeczko - instruktor modelarstwa. 

Wieczór z Teatrem Tańca Akro, 4.06. (sobota), godz. 18.00 
Premierowe pokazy taneczne zaprezentują grupy pracujące pod kierownictwem Joanny Miś-Fudali.
Miejsce: Baj Pomorski. Bilety: 10 zł w portierni MDK lub przed koncertem.

„Odcienie” - koncert taneczny, 10.06. (piątek), godz. 18.00 
 „Od bieli do czerni, przez wszystkie kolory tęczy. Odcienie tańca to odcienie nas samych.” Pokaz 
taneczny dzieci i młodzieży (od 4-19 lat) działającej w Zespołach Wesołe Nutki, Baby Jagi oraz Cor-
ta Jaca. W programie choreografie do kompozycji współczesnych i dawnych. Wstęp wolny

Koncert „Pocztówki z Torunia”
12, 13.06. (niedziela, poniedziałek), godz. 17.00
Pokaz taneczny zespołu „Psotki i Śmieszki” podsumowujący całoroczną pracę uczestników. 
Najmłodsi tancerze i aktorzy zapraszają na niepowtarzalny spektakl.

Wernisaż pracowni Azymut Sztuki, 14.06. (wtorek), godz. 16.00 
Wystawa plastyczna podsumowująca pracę artystyczną w roku szkolnym 2015/2016. Grupa pra-
cuje pod opieką Dominiki Lewandowicz.

Festiwal Tańca Sfera Ruchu
17-19.06. (piątek-niedziela), godz. 19.00 – prezentacje spektakli
Sfera Ruchu to prezentacje spektakli opartych na technice tańca współczesnego z pogranicza 
teatru oraz performance, połączonych z warsztatami. Bilety na prezentacje: 15 zł jeden dzień
Warsztaty: 17-19.06. (piątek-niedziela), 4,5 godziny każdego dnia
Nauczyciele:
Iwona Olszowska – świadomość ciała, kontakt i improwizacja
Anna Krysiak – taniec współczesny
Maciej Kuźmiński – floor work
Koszt warsztatów: zgłoszenia do 1.06.: 200 zł, po 1.06.: 250 zł
Dla tancerzy prezentujących swoje prace podczas festiwalu warsztaty są bezpłatne
Uczestnicy warsztatów mają bezpłatny wstęp na prezentacje festiwalowe.
Zapisy i informacje: Joanna Miś-Fudali, asiafudali@wp.pl

Koncert Ceinat i przyjaciele, 22.06. (środa), godz. 18.00 
Coroczne wydarzenie taneczne podsumowujące pracę zespołu tańca współczesnego Ceinat, który 
do koncert zaprasza zaprzyjaźnione, wspierające się i współpracujące zespoły z Torunia. Każdy 
zespół prezentuje dorobek choreograficzny roku szkolnego 2015/2016. Zatańczą: Ceinat, Psotki 
i Śmieszki i Akro z MDK oraz Hulajnoga z Domu Harcerza.

ZOOM na Toruń – Konkurs plastyczny, 24.06. (piątek), godz. 18.00
Z okazji Święta Miasta po raz 5 organizowany jest „Konkurs plastyczny – detal w architekturze”. 
Zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród i wernisaż wystawy. Prace plastyczne można składać 
do 10.06 w Impresariacie MDK. Regulamin dostępny na stronie www

Koncert wokalny „Jak nie my to kto?”
25.06. (sobota), godz. 18.00 
Prezentacje wokalne zespołów „Let’s sing”, „ErZetWu” i „Pauza”. Międzypokoleniowy repertuar. 
Zapraszamy rodziny z dziećmi.

Zapisy na zajęcia w roku szkolnym 2016/2017
Wpadnij do MDK i zapisz się na zajęcia artystyczne. Taniec, śpiew, teatr, plastyka, zajęcia mode-
larsko-techniczne, folklor, zespoły muzyczne …www.mdktorun.pl.

Zatańczymy, zaśpiewamy i zagramy  także podczas rodzinnego festynu z okazji Dnia Dziecka – Mi-
chayland i Piknik rodzinny (4.06.), Święta Ulicy Most Pauliński (12.06) oraz Święta Muzyki (21.06). 

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

Runda Finałowa Otwartego Turnieju Szachowego w cyklu Grand Prix 
Torunia w Szachach Szybkich na rok 2016
4.06. (sobota), godz. 10.00-15.00 Wstęp wolny

Zajęcia otwarte dla rodziców dzieci z zajęć plastyczno-zabawowych Tam 
Iskierka, 6 i 9.06. (pon. i czw.), godz. 16.00-17.15 Wstęp wolny

Z moich stron. Codzienność, 17.06. (piątek), godz. 12.00, do 31.08.
Finał II Edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego - wręczenie nagród laureatom i otwarcie 
wystawy. Wstęp wolny

Spektakl Muzyczny „W krainie Baśni” w wykonaniu uczestników zajęć 
„Mały Brodway”, 17.06. (piątek), godz. 17.00
Miejsce: Aula V LO, ul. Sienkiewicza 34

Plac zabaw Piernikowe Miasteczko
ul. Podmurna 62/68

Dzień Dziecka - Festyn rodzinny, 1.06. (środa), godz. 16.00-19.00
W programie: występy artystyczne, warsztaty twórcze, zabawy rodzinne, konkursy. Wstęp wolny

Radosne i bezpieczne wakacje
27.06.-5.08., godz. 10.00-14.00 zajęcia wakacyjne dla dzieci w wieku 6-16 lat
27.06.- 1.07., godz. 10.00-15.00 zajęcia dla dzieci w wieku 5-19 lat
Obowiązują wcześniejsze zapisy

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

Program Edukacji Kulturalnej dla uczniów klas piątych 
8-10.06. (środa-piątek) Miasto przyszłości – warsztaty plastyczne prowadzące: Magdalena Sobe-
sto, Patrycja Lipowska, Marta Mańkowska i Agnieszka Wessel; Alicja w Krainie Czarów – warsztaty 
teatralne, prowadzący: Radosław Garncarek i Krystian Wieczyński.
16.06. (czwartek), godz. 11.00 Uroczyste zakończenie XXIV Programu Edukacji Kulturalnej. 
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży

KATAR: Fotografia, 10.06. (piątek), godz. 17.30
Ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy pokonkursowej XXV Konfrontacji Amatorskiej Twórczości 
Artystycznej Regionu w dziedzinie fotografii „Na wyciągnięcie ręki”. Wstęp wolny

Z tekstu na ekran, 15.06. (środa), godz. 17.00
Spotkanie warsztatowe z cyklu filmoznawczego W Pierwszym Rzędzie. Celem spotkania jest za-
chęta do realizacji własnej etiudy filmowej, czerwcowe warsztaty będą kontynuowane w okresie 
wakacyjnym. Wstęp wolny

Fotografia jako medium sztuk wizualnych, 22.05. (śr.), godz. 17.30
Wykład z cyklu Sztuka Fotografii. Prelekcję połączoną z prezentacją ikonicznych dzieł sztuki foto-
grafii wygłosi Stanisław Jasiński. Wstęp wolny

Warsztaty ABC fotografii dla młodzieży: Portret fotograficzny 
10-11.06. (pt-sob.) Zajęcia prowadzi Stanisław Jasiński, cena: 80 zł, termin zgłoszeń: 3.06.

*****
Trwają Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie Filmu. Do 9.09. fil-
mowcy-amatorzy oraz wszyscy niezależni twórcy mogą nadsyłać swoje prace na konkurs filmowy 
organizowany w ramach Konfrontacji. Odbywa się on w trzech kategoriach: film dokumentalny 
i reportaż, film fabularny lub wideoklip, zgłaszane filmy nie powinny być dłuższe niż 40 minut. 
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: do lat 16 i powyżej lat 16. Szczegółowy 
regulamin na www

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
Malarstwo i rzeźba polska od 1945 do 2000 roku w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu

Wystawy czasowe:
•  Na drodze do państwa z europejską tożsamością, do 9.10.
•  Toruń kolebką szkolnictwa wyższego Polskiej Marynarki Wojennej (dziedziniec Ratusza 

Staromiejskiego), do 26.06.
•  Dürer, Gysbrechts, Willmann… Kolekcja Tadeusza Wierzejskiego w polskich muzeach 

10.05. (piątek), godz. 17.00, do 4.09.
W 2016 roku mija 50 lat odkąd Tadeusz Wierzejski podarował Muzeum Okręgowemu pierwszą 
część swojej znakomitej kolekcji sztuki azjatyckiej. Rocznica ta stała się pretekstem do zorga-
nizowania wystawy przypominającej postać tego legendarnego kolekcjonera i antykwariusza.  
Od pierwszego daru dla Muzeum Miejskiego w Bydgoszczy w 1923 roku do słynnego legatu 
dla Zamku Królewskiego w Warszawie w 1974 roku, Tadeusz Wierzejski nieprzerwanie wzbo-
gacał darami liczne kolekcje muzealne i biblioteczne. Był nie tylko wybitnym kolekcjonerem, 
ale także znakomitym antykwariuszem. Ekspozycję tworzyć będzie kilkaset najwybitniejszych 
obiektów, które na przestrzeni półwiecza trafiły do polskich muzeów i bibliotek czy to w formie 
darów, czy zakupów. Obok znakomitej kolekcji sztuki Dalekiego Wschodu prezentowany bę-
dzie: zbiór malarstwa europejskiego i polskiego, grafika i rysunek, kolekcja szkła i porcelany, 
zegary kaflowe oraz zabytki sztuki złotniczej, inkunabuły i starodruki, meble i kobierce. Będą 
to obrazy Corneliusa Gysbrechtsa, Christiana Seybolda, Jana Rustema, Adriaena van Ostade, 
Isaaca van Ostade, Jusepe de Ribery, Simona Luttiychuysa, Pierra Bonarda, Marcella Bacciarel-
lego, szkic olejny Aleksandra Gierymskiego, Michaela Willmanna, akwarele Wilibalda Richtera 
czy grafiki Albrechta Dürera, XVII-wieczny buzdygan, starodruki gdańskie J. Sobieskiego oraz  
J. D. Sulikowskiego „Commentarius brevis rerum Polonicarum”, kolekcja porcelany ze słynnego 
daru dla Zamku Królewskiego na Wawelu.

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

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

Kamienica pod Gwiazdą, Rynek Staromiejski 35
Świat Orientu

Wystawa czasowa: W cieniu słomkowego kapelusza. Kultura Wietnamu, do 9.10.

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

Dom Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15/17
Mikołaj Kopernik - życie i dzieło
Ekspozycja wnętrz kamienicy mieszczańskiej z okresu późnego średniowiecza i czasów 
nowożytnych

Rekonstrukcja fragmentu Sali Kopernikańskiej z Narodowego Muzeum Polskiego w Rapperswilu
Makieta Torunia z czasów Mikołaja Kopernika

Wystawa czasowa: Regiomontanus – astronom czasów przedkopernikańskich, do 11.09.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-18.00
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 współczesności 
Księga Toruń 3D – pokazy makiety historycznej Torunia 

Wystawa czasowa: Od Hipokratesa do Rydygiera, 2.06. (czwartek), godz. 17.00, do 1.11.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela, w godz. 10.00-18.00 (ostatni pokaz godz. 17.00). Pokazy dla 
grup maksimum 30 osobowych i osób indywidualnych rozpoczynają się o pełnych godzinach.
Bilety: 
na sale ekspozycyjne 7 zł, ulgowy 4 zł
na pokaz w technice 3D pt. „Księga Toruń”: 7 zł, ulgowy 4 zł
na sale ekspozycyjne i pokaz w technice 3D pt. „Księga Toruń”: 11 zł, ulgowy 7 zł

Muzeum Toruńskiego Piernika, ul. Strumykowa 4
Ekspozycja prezentująca historię toruńskiego piernikarstwa, warsztaty wypieku pierników, biesia-
dy piernikowe 

Piperatas tortas facientes – o piernikach śląskich, 17.06. (piątek), godz. 17.00, do 30.10.  

godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: godz. 10.00-17.00

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

Pasja podróżowania 

Wystawa czasowa:
•  Kresy, biesy i lampart w cętki. Dzieła artystów ludowych z Tanzanii i Mozambiku. Z kolekcji 

rzeźby hebanowej i malarstwa <tingatinga> Ewy i Eugeniusza Rzewuskich, do 12.06.
•  Etiopia - różnorodność etniczna doliny Omo, 24.06. (piątek), godz. 17.00, do 11.09.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-18.00. Bilety: 8 zł, ulgowy 5 zł

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

Imprezy:
Spotkania w ramach projektu „Czy świat kręci się wokół pieniądza? Finansowe odkrycia Mikołaja 
Kopernika”
•  1.06. (środa), godz. 10.00, 12.00 Dzień Dziecka w Muzeum - spotkanie rodzinne
•  2.06. (czwartek), godz. 12.00 Spotkanie dla grup szkolnych 
•  9.06. (czwartek), godz. 12.00 Spotkanie dla grup szkolnych
•  11.06. (sobota), godz. 11.00 Spotkanie rodzinne
•  16.06. (czwartek), godz. 12.00 Spotkanie dla grup szkolnych 
Wstęp bezpłatny; Dom Mikołaja Kopernika, zapisy: tel. 56 660-56-31, -32

Dzień Dziecka w piernikowym klimacie 
•  1.06. (środa), godz. 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Warsztaty piernikowe, wstęp płatny; Muzeum Toruńskiego Piernika
Cichy świat przedmiotów – martwa natura, 8.06. (środa), godz. 10.00
Warsztaty plastyczne dla osób niepełnosprawanych w ramach „Majówki z Kulturą i Sztuką 2016”, 
wstęp bezpłatny; Ratusz Staromiejski, Rynek Staromiejski 1, Galeria Malarstwa Polskiego; zapisy: 
tel. 56 660-56-32, -06



będą to pieśni o miłości w różnych jej wymiarach: od młodzieńczych uniesień, poprzez relacje 
małżeńskie, po macierzyństwo. Do udziału nie są wymagane wcześniejsze doświadczenia ani 
umiejętności wokalne. Teksty zapewnia organizator. W trakcie imprezy zaprezentowane zosta-
ną archiwalne nagrania wiejskich śpiewaków i śpiewaczek. Prowadzenie: Marta Domachowska. 
Bilet: 1 zł
Modra szlejifa. Kociewskie popołudnie z zespołem Błękitna Wstęga z Gniewu 
25.06. (sobota), godz. 16.00 
Spotkanie z kulturą ludową Kociewia. W programie: zwiedzanie czasowej ekspozycji w chacie ze 
Skorzenna na temat kociewskich zwyczajów związanych z nocą świętojańską, występ Zespołu 
Folklorystycznego Błękitna wstęga z Gniewu. Współorganizator: Towarzystwo Przyjaciół Mu-
zeum Etnograficznego. Bilety: 5 zł
Zbieraj rumianek, bo święty Janek, 28.06. (wtorek), godz. 12.00
53. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób z grupy wiekowej 55+ na temat kultu św. Jana 
Chrzciciela w religijności ludowej oraz zwyczajów związanych z Nocą Świętojańską. W progra-
mie: przysłowia, pieśni i przykłady poezji z motywem wigilii św. Jana, wierzenia związane z wodą 
i ogniem, opowieści zielarskie z prezentacją różnych roślin używanych w medycynie ludowej 
i o wierzeniach z nimi związanych. Prowadzenie: Maria Pokrzywnicka. Bilet: 3 zł

EDUKACJA
Dla przedszkoli:
Tradycja w małym paluszku Warsztaty dla grup przedszkolnych (dzieci powyżej 4 lat). W progra-
mie elementy kultury ludowej w zabawach i działaniach plastycznych, muzycznych lub parate-
atralnych, a także tradycyjne piosenki i zabawy dzieci wiejskich. Podczas majowych zajęć dzieci 
nauczą się wycinać firankę z papieru.
Bilety: 9 zł/os. Jednorazowo grupa może liczyć do 25 os. Informacje i zapisy: (z dwutygodniowym 
wyprzedzeniem): Dział Edukacji, tel. 56 622-89-43. 

Dla szkół:
Ludowe komiksy Zajęcia na wystawie Mądrości i gadki z kuchennej makatki. W wielu częściach 
Europy haftowane obrazki z tekstami zarówno zdobiły domową przestrzeń, jak i służyły prze-
kazywaniu ludowej wiedzy i kulturowych wartości. Uczniowie opcjonalnie: zaprojektują własną 
makatkę, spróbują swoich sił w hafcie lub stworzą tematyczne żywe scenki wzorowane na ma-
katkach. Skąd się wzięły makatki? Jakie treści i wzorce postępowania popularyzowały? Jakie sen-
tencje umieścilibyśmy na nich w dzisiejszych czasach? 
Oil City. Szkoła naftowego biznesu Rozgrywka w symulacyjną grę ekonomiczną dla uczniów 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. (grupy  liczące 9-25 os.). „Oil City”, to gra planszowa 
o początkach przemysłu naftowego w Galicji. Gracze wcielą się w postaci autentycznych przed-
siębiorców. Ich zadaniem będzie prowadzenie biznesu naftowego w trzyosobowych spółkach 
– od zakupu działki, przez wydobycie, po przetwórstwo i sprzedaż. Uczestnicy podczas rozgryw-
ki uczą się współpracy w grupie, zarządzania ryzykiem, inwestowania i planowego działania 
w warunkach gwałtownych zmian cen surowców. Wydanie gry (2015) przez Małopolski Insty-
tut Kultury w Krakowie dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu  
Patriotyzm Jutra.
Ecie, pecie, gdzie jedziecie… Zajęcia w Parku Etnograficznym. Uczestnicy poznają realia życia 
dziecka na wsi przed 100 laty, bawią się, wykorzystując kopie dawnych ludowych zabawek oraz 
próbują swoich sił w tradycyjnych grach na podwórzu. Czy wiejskie dzieci miały czas na zabawę? 
Czy kołysanka zawsze była cicha? Co się działo na pastwisku?
W to mi graj! Zajęcia umuzykalniające. Uczestnicy poszukują dźwięków i wątków muzycznych 
na wystawach, 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.
W dawnej szkole wiejskiej Zajęcia na wystawie stałej Tajemnice codzienności w części zaaran-
żowanej na izbę szkolną. Uczestnicy poznają sytuację ucznia i nauczyciela w szkółce wiejskiej 
w czasach zaborów i w okresie międzywojennym, spróbują pisania piórem ze stalówką i atra-
mentem, liczenia na liczydle, przymierzą ośle uszy. Jak wyglądała szkolna wyprawka? Na czym 
polegała zsypka? Jakie były metody utrzymywania dyscypliny w klasie?
Historia glinianego garnka Zajęcia w Parku Etnograficznym. Uczestnicy poznają tajniki rzemiosła 
garncarskiego, lepiąc ręcznie naczynia i tocząc garnki na kole nożnym. Czy święci garnki lepią? 
Jak powstają statki z rybią łuską? Co to są biskwity i siwaki?

Bilety: 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

III Toruńska Noc Muzealna z okazji Święta Miasta, 25.06. (sobota), godz. 18.00-24.00
Wstęp bezpłatny; Ratusz Staromiejski wraz z wieżą, Dom Mikołaja Kopernika, Kamienica pod 
Gwiazdą, Muzeum Historii Torunia, Muzeum Podróżników im. T. Halika, Muzeum Toruńskiego 
Piernika

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
Park Etnograficzny w Kaszczorku

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.
Ekspozycja dostępna dla zgłoszonych grup (min. 10 osób), wtorek-niedziela, godz. 9.00-16.00. 
Zapisy: 56 622-80-91 w. 27.
Etnoklimaty – hall Arsenału
Prezentacja zdjęć prac laureatów 7. edycji konkursu fotograficznego Etnoklimaty. 
Mądrości i gadki z kuchennej makatki
Płócienne makatki wywodzą się z Niemiec i Holandii. Moda na przystrajanie nimi, głównie kuchni 
w domach robotniczych, mieszczańskich, a w końcu i wiejskich, rozpoczęła się po 1914 r. i trwa-
ła do lat 80. XX w. Obrazkowy świat makatek, uzupełniany adekwatnymi aforyzmami, wskazywał 
godne naśladowania wzorce codziennego postępowania i współżycia w rodzinie. Na wystawie 
zobaczymy ponad 100 makatek z Bułgarii, Czech, Holandii, Niemiec, Polski, Słowacji, Szwecji, 
Ukrainy i Węgier, z kolekcji Elżbiety Piskorz-Branekovej oraz ze zbiorów Muzeum Etnograficznego, 
a także współczesne makatki Anny P. Szmeichel.

godziny otwarcia: wtorek, czwartek: godz. 9.00-17.00, środa, piątek: godz. 9.00-16.00 
sobota-niedziela: godz. 10.00-18.00

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

Imprezy:
XXXV Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego Jawor, jawor, jaworowi ludzie… 
•  4.06. (sobota), godz. 10.00-14.00 
•  5.06. (niedziela), godz. 10.00-13.00
W programie występy dzieci z 30 toruńskich przedszkoli prezentujących zabawy dzieci wiejskich, 
tańce i piosenki ludowe. Impreza jest okazją dla całych rodzin do odkrywania ponadczasowej war-
tości wiejskiego folkloru dziecięcego. Wstęp wolny
Jarmark żywności ekologicznej, 4.06. (sobota), godz. 10.00-14.00 
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN. 
Etnowyprawka Malucha: kwiatki, płatki i wianki!
•  9.06. (środa), godz. 10.00 (dla dzieci od 6 do 20 m-cy)
•  10.06. (czwartek), godz. 10.00 (dla dzieci od 21 m-cy do 3 lat)
Zajęcia dla małych dzieci i ich opiekunów. W czerwcu, miesiącu Świętojańskiej Nocy ruszymy 
tropem popularnych dawniej na wsi roślin. Odwiedzimy przydomowe ogródki w Parku Etnogra-
ficznym. Poznamy polne kwiaty i zioła, ich kształty, kolory oraz zapachy. Będziemy pleść wianki 
i nawlekać kwiatki na źdźbła trawy. Nie zabraknie zabaw i pieśni z motywami roślinnymi. Prowa-
dzenie: dr Olga Kwiatkowska. Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach, warto zabrać odzież dla 
dziecka i dorosłego na przebranie. Opłata: 20 zł/1,5 godz. (dziecko + 1 opiekun), zapisy (od 30.05. 
do 7.06., e-mail: edukacja@etnomuzeum.pl).
Serce moje serce na dwoje się dzieli, 22.06. (środa), godz. 18.00
26. spotkanie z cyklu Żywot pieśni, pieśni żywota. Wspólne śpiewanie pieśni tradycyjnych 
związanych z rozmaitymi momentami roku obrzędowego lub cyklu życia człowieka. Tym razem 

MUZEUM UNIWERSYTECKIE
Collegium Maximum, plac Rapackiego 1

Skarby Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
Ekspozycja prezentuje najcenniejsze zbiory będące własnością UMK: od dawnej broni i śre-
dniowiecznej 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. 
Gabinet reprezentacyjny JM Rektora UMK 
Możliwość zwiedzenia pomieszczeń, w których przyjmowani są najważniejsi goście uniwer-
syteccy.
Muzeum czynne: 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 depozyty przechowywane do tej pory w Mu-
zeum Diecezjalnym w Pelplinie. Są to, m.in. bogato zdobione gotyckie kielichy mszalne, mon-
strancja, rzeźby polichromowane oraz obrazy, z których najmłodszy to słynne dzieło Jerzego 
Kossaka „Cud nad Wisłą”. Ciekawy jest również sam budynek. Na jego ścianach znajdują się 
odrestaurowane fragmenty gotyckiej i renesansowej polichromii. Atrakcją dla zwiedzających 
są także elementy dawnego wystroju funkcjonalnego kamienicy, takie jak przeszklona winda 
umieszczona w gotyckim, okopconym przewodzie kominowym, zachowana gotycka umywalka 
czy bogato dekorowany drewniany strop.

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

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

MUZEUM ZABAWEK I BAJEK 
ul. Ducha Św. 12, tel. 500-891-079
www.muzeumzabawekibajek.pl

Muzeum zabawek z XIX i pierwszych dekad XX wieku; oferujące nie tylko kolekcję lalek, mi-
siów, wózków, kolejek, samochodów, klocków, gier planszowych i innych zabawek, ale rów-
nież wystawę starych fotografii dokumentujących szczęśliwe dzieciństwo z minionych lat, 
projekcję starych bajek na dawnych projektorach oraz warsztaty artystyczne i literackie dla 
dzieci i młodzieży inspirowane prezentowaną kolekcją.
Muzeum czynne codziennie oprócz środy w godz. 10.00 -17.00

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

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

P
PLANETARIUM

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

„Mój kumpel Niko”  (familijny)
Seans familijny, astronomiczna opowieść o młodym Mikołaju Koperniku, fascynującym się nie-
bem, gwiazdami i kosmosem. Podczas pokazu spojrzymy jego oczyma w rozgwieżdżone niebo, 
poznamy gwiazdozbiory i tak jak mały Niko, zachwycimy się pięknem i tajemniczością zjawisk 
zaćmień Księżyca i Słońca. Wraz z Mikołajem odkryjemy zawiłe ruchy planet i niezgodność 
kalendarza, zaobserwujemy kometę i deszcze meteorów. 

„Ziemia – planeta Kopernika” 
Od chwili, gdy młody Mikołaj Kopernik chodził po ulicach Torunia minęło ponad 500 lat. W na-
szej wiedzy o kosmosie wiele się przez ten czas zmieniło. Jeszcze w XV wieku Wszechświat 
wyglądał stosunkowo prosto: Słońce, 6 planet, krążący wokół Ziemi Księżyc i gdzieś daleko 
sfera gwiazd stałych. Odkrycie Kopernika zburzyło tę układankę i zmieniło w proch całą poglą-
dy ludzi na otaczający ich świat i miejsce w Kosmosie. Przyjrzyjmy się zatem naszej planecie 
i sprawdźmy, skąd biorą się dni i noce, cztery pory roku, rok przestępny, fazy Księżyca i czym 
jest zodiak. 

Pozostałe seanse w ofercie: dla dzieci „Barwy kosmosu” „Cudowna podróż”, a także popular-
nonaukowe „W poszukiwaniu życia”, „Meteoplanet”

Seanse: od poniedziałku do piątku: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00; 
w soboty: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.15, 17.30; w niedziele: 12.00, 13.30, 15.00, 
16.30
Bilety: grupowy szkolny 9 zł, ulgowy 10 zł;  normalny 12 zł
z wersją w języku angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim lub rosyjskim: 14 zł / 16 zł

wystawa interaktywna ORBITARIUM
W Orbitarium można sterować okazałym modelem sondy kosmicznej Cassini, uruchamiając 
kamery wizyjne, anteny sondy, czy też efektowne silniki sterujące. Do dyspozycji odwiedzają-
cych jest także zestaw urządzeń i modeli interaktywnych, dzięki którym samodzielnie przepro-
wadza 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 własnoręcznie sprawdzić, jak rodzą się tornada 
oraz ile ważyłby człowiek, mieszkając na Księżycu bądź Saturnie.

Godziny wejść: od poniedziałku do piątku. godziny wejść uzależnione od wycieczek; w soboty 
11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.30, 16.45; w niedziele: 11.15, 12.45, 14.15, 15.45
Bilety: grupowy szkolny 7 zł, ulgowy 7 zł;  normalny 9 zł

wystawa interaktywna GEODIUM
Wystawa poświęcona Ziemi jako planecie. Jej centralnym elementem jest obracający się i od-
powiednio oświetlony model kuli ziemskiej o średnicy 2,15 m. Dzięki grze świateł w łatwy spo-
sób będzie można obserwować i przekonać się, dlaczego mamy cztery pory roku, a po dniu 
następuje noc. Interaktywne stanowiska poprzez samodzielne eksperymenty wyjaśniają m.in. 
pole magnetyczne, płyty litosferyczne i trzęsienia Ziemi, tęczę, cyklon, a także powstawanie 
wydm, konwekcję, czy źródła energii odnawialnej. Są tu też 2 stanowiska z kolekcją skał i mi-
nerałów. 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, monumentalny lodowiec, czy wreszcie makietę cywili-
zacji człowieka. 

Godziny wejść: od poniedziałku do piątku: godziny wejść uzależnione od wycieczek; w soboty 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.15; w niedziele 11.15, 13.00, 14.30, 16.00

Bilety: grupowy szkolny 7 zł, ulgowy 7 zł;  normalny 9 zł 
Weekendy i święta dla wszystkich odwiedzających atrakcje Planetarium bilet ulgowy

Uwaga!  23-24.06. Planetarium nieczynne – przerwa konserwacyjna, a 25-30.06. obowiązywać  
będzie  inny  repertuar. Szczegóły na www



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

Duda Gracz ‘75, 10.06. (piątek)
godz. 19.00 wernisaż
godz. 17.30 wykład Agaty Dudy Gracz
godz. 20.30 koncert kwintetu Zbigniewa Namysłowskiego
Największa od kilkunastu lat wystawa prac jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich ma-
larzy XX wieku. W ramach ekspozycji, zorganizowanej z okazji 75. rocznicy urodzin nieżyjącego 
już artysty, zobaczymy ponad 250 dzieł – w tym, oprócz najbardziej znanych cykli i obrazów, tak-
że wczesne prace z okresu studiów oraz rzadziej prezentowane prace graficzne. Zaprezentowane 
zostaną zarówno prace malarskie, jak i grafiki i szkice tego kontrowersyjnego i bezkompromiso-
wego twórcy. Jerzy Duda Gracz (1941-2004) - malarz, rysownik, scenograf, pedagog. W 1968 r. 
ukończył Krakowską Akademię Sztuk Pięknych (filia w Katowicach), gdzie od roku 1976 do 1982 
uczył malarstwa i rysunku. W latach 1992-2001 był wykładowcą Europejskiej Akademii Sztuk 
w Warszawie, a następnie do 2004 r. profesorem na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Zyskał 
miano twórcy niepokornego i kontrowersyjnego. Krytyka określała go jako satyryka i publicystę. 
Najwnikliwszy obserwator Polski, na którą, jak mawiał, był chory. Jeden z największych polskich 
malarzy XX wieku. Wystawie towarzyszy wykład o twórczości Jerzego Dudy Gracza, który wygłosi 
córka artysty, Agata Duda Gracz. Wyjątkowym akcentem będzie też premierowe wykonanie suity 
Zbigniewa Namysłowskiego w hołdzie Jerzemu Dudzie Graczowi.

Czyste wody, do 18.09.
Pierwsza tak duża prezentacja współczesnej sztuki tureckiej w Polsce. Biorą w niej udział zarów-
no artyści urodzeni w Turcji, jak i zamieszkujący różne części Europy. Charakteryzuje ją zatem 
wielka różnorodność, wynikająca z zestawienia odmiennych artystycznych indywidualności. 
Punktem wyjścia wystawy jest pojęcie heterotopii w ujęciu Michela Foucault. Zgodnie z Foucault, 
heterotopie, czyli „ miejsca miejsc” takie jak np. ogrody, pokoje hotelowe, więzienia czy szpitale 
psychiatryczne, ułatwiają komentowanie, odzwierciedlanie i demaskowanie rzeczywistości. Wy-
stawa w toruńskim CSW jest właśnie taką wielowarstwową heterotopią obserwacji, wizji, poszu-
kiwań, artystycznych eksperymentów i manifestacji, które nie tylko poddają refleksji aktualny 
porządek społeczny, polityczny i ekonomiczny, ale czasem proponują także pewne alternatywy.

7. Międzynarodowy Festiwal Plakatu i Typografii „ Plaster” , do 31.07.
•  Nikolay Kovalenko / parter CSW
•  Design vs Crisis / polsko–ukraińska wystawa plenerowa, bulwar CSW
•  Open Design / ukraińskie grupy projektowe, taras CSW
•  Typua / ukraińska kaligrafia i typografia, 3. piętro CSW
Siódma edycja festiwalu poświęcona jest sztuce projektowania graficznego z Ukrainy. Celem 
tego wydarzenia jest ukazanie różnorodności postaw twórczych oraz poszukiwanie cech charak-
terystycznych ukraińskiego dizajnu. Zobaczymy zarówno prace dojrzałych artystów zajmujących 
ugruntowaną rolę w kształtowaniu stylistyki ukraińskiego dizajnu, jak i młodych poszukujących 
twórców działających w takich studiach, jak Grafprom, 3Z i Vikavita lub prowadzących niezależ-
ną działalność projektową. Obok prac odnoszących się do tradycji grafiki projektowej i wyko-
rzystujących elementy kaligrafii i rysunku, na festiwalu prezentowane będą także kompozycje 
bazujące na nowoczesnych technologiach.

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

Dzień na plus: warsztaty i wykłady dla seniorów
•  14.06. (wtorek), godz. 12.00 Spacer po wystawie Czyste wody, Duda Gracz 75 oraz wystawach 

towarzyszących 7 Festiwalowi Plaster. Oprowadzanie: Pulina Kuhn i Mateusz Kozieradzki. 
Wstęp bezpłatny; bez zapisów

•  15.06. (środa) Rozmowy o kinie, godz. 12.00 seans (10 zł), godz. 14.00 wykład (wstęp wolny)
Film „ 45 lat” (reż. Andrew Haigh). Wykład poprowadzi Dariusz Brzostek – dr hab., teoretyk lite-
ratury, kulturoznawca, adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa UMK.
•  21.06. (wtorek), godz. 12.00 Spójrz! Miejsce
Podsumowanie spostrzeżeń i zatrzymanych w kadrze miejsc. Te, które przywołają najwięcej 
uśmiechów i pozytywnej energii, utrwalimy w postaci pocztówek. Prowadzenie: Dorota Sobolew-
ska i Dominika Lewandowicz. Wstęp bezpłatny; bez zapisów

SGALERIE
Wydarzenia dla dzieci:
Fantastyczny Dzień Dziecka w CSW z Feliksem, Netem i Niką
4.06. (sobota) 
•  godz. 12.00-14.00 wydawanie kart do gry w przestrzeni CSW
•  godz. 15.00 zakończenie gry i pierwszy pokaz filmu w kinie CSW
•  godz. 17.00 drugi pokaz filmu
Zabawa z Feliksem, Netem i Niką, bohaterami znanej i lubianej serii Rafała Kosika. Gra prze-
strzenna przeniesie nas w magiczny świat fantastyki. Niespodzianki w postaci książek i darmo-
wych wejściówek do kina na film „ Feliks, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa” . 
Partner: Grajfer – strefa gier. Działania dla dzieci od 8 lat wraz z opiekunami. Wstęp bezpłatny.
11.06. (sobota), godz. 12.00 Filozofowanie z Dziećmi: Zwierzęta
Dla dzieci od 6 lat. Przeplatane zabawami rozmowy na trudne tematy wykorzystujące i rozbu-
dzające ich naturalną ciekawość. Tym razem porozmawiamy wspólnie o zwierzętach. Zajęcia 
organizowane są wspólnie z wydawnictwem Tako. Bilet: 5 zł. Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl
18.06. (sobota), godz. 12.00 Bajki z Rzutnika – „Przygody Koszałka Opałka”, spotkanie, pod-
czas którego przygotujemy się, na wzór Koszałka, do spisywania wakacyjnych przygód. 
Bilet na warsztaty: 8 zł. Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl

Do Sześciu x Sztuka!, 27.06.– 2.06. 
Wakacyjny cykl warsztatów dla dzieci organizowanych we współpracy z 5 ośrodkami kultury. 
Sześć toruńskich instytucji, sześć dni intensywnych działań, eksperymenty plastyczne, teatralne 
i multimedialne dla dzieci w wieku 6-12 lat. Zapisy: eduakcje@csw.torun.pl,  tel. 56 610-97-16. 
Koszt: 30 zł/tydzień

Zmysłoteka
grupa 1: godz. 16.00–17.00, grupa 2: godz. 17.15–18.15
Zajęcia dla dzieci w wieku 2-4 lat wraz z opiekunami
•  8.06. (środa) Upał - Skwierczy upał tuż nad nami. Zajadamy go arbuzami, truskawkami i lodo-

wymi kostkami. Otwieramy oczy do słońca, kolorową wodą lejemy bez końca. Siadają nam na 
nosach biedronki, w ulu robimy porządki.

•  15.06. (środa) Ognisko - Trzaska, syczy, skwierczy, gra. Na patykach ogniki dwa. Ogniska ukła-
damy, serca rozpalamy. Bawimy się w letnie podchody, szukamy kropelki wody.

•  22.06. (środa) Serwus! - Serwus przyjaciele! Czasu do pożegnania niewiele. Jeszcze zdążymy 
się pośmiać, pobawić, wywrócić, malować i plamić.

Zajęcia w stałych grupach. Możliwość dołączenia na spotkania. Kontakt: labsen@csw.torun.pl

Kosze edukacyjne
Zapraszamy na familijne spacery po wystawach. Kosze wypełnione są kartami z zadaniami, ko-
lorowankami i propozycjami działań związanych m.in. z aktualnymi wystawami oraz zawiera-
ją zestaw materiałów plastycznych przydatnych w zabawie. Kosze dostępne są przy recepcji.  
Wypożyczane będą bezpłatnie po pozostawieniu dowodu tożsamości.

Wydarzenia:
Bezpłatne oprowadzanie po a wystawach, 2.06. (czw.), godz. 16.30
Książka łagodzi obyczaje, 4.06. (sobota), godz. 17.00 
Dyskusja dla rodziców poświęcona roli, jaką może odgrywać literatura w codziennych zmaga-
niach z życiem (czym jest arteterapia, biblioterapia etc.). Wstęp wolny 

Koncert kwintetu Zbigniewa Namysłowskiego, 10.06. (pt), godz. 20.30
Premierowe wykonanie suity skomponowanej przez jednego z najwybitniejszych polskich jazz-
manów, Zbigniewa Namysłowskiego, w hołdzie Jerzemu Dudzie Graczowi. Bilety w kasie CSW

Afirmator polskości, 10.06. (piątek), godz.17.30 Rozmowa o twórczości 
Jerzego Dudy Gracza z jego córką Agatą Dudą Gracz, kuratorką wystawy Iwoną Strzelewicz-
Ziemiańską i przyjacielem Janem Wołkiem. Prowadzenie: Anna Kompanowska. Wstęp wolny 

Spotkanie z Agnieszką Kuźniak, 15.06. (środa), godz. 18.00 
Agnieszka Kuźniak jest autorką niezwykłej biografii Zofii Stryjeńskiej, malarki za życia już po-
dziwianej, ale też doznającej zawiści i porażki. Prowadzenie: Anna Kompanowska. Wstęp wolny 

Spacer Literacki, 26.06. (niedziela), godz. 12.00
Położona w sąsiedztwie CSW dzielnica Bydgoskie Przedmieście była na przestrzeni minionych 
lat miejscem zamieszkania bardzo znanych postaci bezpośrednio związanych z polską literatu-
rą i filozofią. Mieszkali tu: Zbigniew Herbert, Roman Ingarden, Stanisław Przybyszewski, bywał  
Witkacy. Proponujemy spacer, zgodnie z tak wytyczoną mapą dzielnicy. 
Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl

Centrum Sztuki Filmowej

Filmy:
Mecz życia, reż. Katarina Launing, Norwegia, 2014 Anja marzy o tym, by zostać piłkarką. 
Na przeszkodzie staje jej białaczka. Mimo to decyduje się zagrać w szkolnym turnieju.
Już za tobą tęsknię, reż. Catherine Hardwicke, Wielka Brytania, 2015 Historia przyjaźni Jesz 
i Milly - dwóch kobiet, która przetrwała wszelakie zawirowania życiowe. 

Zatrzymać, reż. Guillaume Senez, Belgia/Szwajcaria/Francja, 2015 Maxima i Melanie to para 
piętnastolatków. Chłopak chce zostać zawodowym piłkarzem. Pewnego dnia świat nastolatków 
rozsypuje się, gdy Melanie zachodzi w ciążę.
Szermierz, reż. Klaus Härö, Finlandia, 2015 Estoński szpadzista ucieka przed tajną, radziecką mi-
licją na estońską wieś, gdzie otwiera klub szermierki.
Wszystkowidząca, reż. Kenneth Kainz, Dania, 2015 Dnia ma umiejętność zaglądania w głąb każ-
dego człowieka i rozpoznawania jego zamiarów. Jej matka, po której to odziedziczyła, zostaje we-
zwana do zamku, aby pomogła rozwiązać sprawę morderstwa rodziny królewskiej. Na drugi dzień 
po Dinę przyjeżdża tajemniczy Drakan. Okazuje się, że to pułapka, a Drakan chce przejąć władzę.
Dziewczyna, która została królem, Mika Kaurismäki, Finlandia/Niemcy/Szwecja/Francja 2015
Historyczny film o ekstrawaganckiej, szwedzkiej królowej Krystynę, która próbuje zwalczyć kose

watystów przeciwnych jej pomysłom na modernizację kraju.

Kino dla Seniora:
45 lat, reż. Andrew Haigh, Wielka Brytania, 2015 + po filmie spotkanie z Dariuszem Brzostkiem
Przygotowania obchodów czterdziestej piątej rocznicy małżeństwa Kate i Geoffa zakłóca wiado-

mość o dawnej ukochanej mężczyzny.

Spotkania:
2.06. (czwartek) Małgorzata Zajączkowska Aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. Absolwentka 
PWST w Warszawie. Ma na koncie występy u takich znakomitości, jak Andrzej Wajda, Krzysztof Za-
nussi, Agnieszka Holland, Paul Mazursky czy Woody Allen! Świetnie przyjęta i nagrodzona została 
jej ekranowa rola w filmie „Noc Walpurgi”. 
7.06. (wtorek) Janusz Zaorski Reżyser filmowy, teatralny i telewizyjny, scenarzysta, producent. 
Laureat wielu prestiżowych polskich i międzynarodowych nagród za takie filmy, jak: „Baryton”, „Jezioro 
Bodeńskie”, „Matka Królów”, „Panny i wdowy”, „Szczęśliwego Nowego Jorku” , czy „Syberiada polska”. 
Autor popularnej komedii „Piłkarski poker”, a także dokumentów portretujących polskich piłkarzy. 
9.06. (czwartek) Michał Oleszczyk Krytyk filmowy, filmoznawca, dyrektor artystyczny Festiwalu 
Filmowego w Gdyni. Promotor polskiego kina za granicą. Jako autor współpracuje z takimi re-
dakcjami, jak „Kino”, „Dwutygodnik” i amerykański portal „RogerEbert.com” . W jego dorobku 
znajdują się m.in. książki poświęcone twórczości Terence’a Daviesa oraz Guya Maddina. Laureat 
prestiżowych nagród za dokonania w dziedzinie krytyki filmowej. 
25.06. (sobota) Olga Bołądź Urodzona w Toruniu aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna. Absol-
wentka PWST w Krakowie oraz Stella Adler Academy of Acting and Theatre w Los Angeles. Popular-
ność i uznanie zdobyła ekranowymi rolami w takich filmach, jak „Skrzydlate świnie”, „Nad życie”, 
„Służby specjalne”, czy „Słaba płeć” . W czerwcu odsłoni katarzynkę w Piernikowej Alei Gwiazd.

Warsztaty
30.05.- 3.06. Warsztaty tworzenia scenografii i postaci do filmu animowanego „ Iluzjoniści” 
Klasyczna animacja lalkowa bazująca na technice zdjęć poklatkowych. Postacie, scenografia, 
przedmioty oraz tła wykonane są własnoręcznie. Głosu bohaterom użyczyli znani polscy aktorzy: 
Stanisław Tym, Jan Peszek i Jerzy Bończak. Projekt znajduje się na etapie realizacji. Planowana 
premiera to kwiecień 2017 roku. Reżyserami filmu i prowadzącymi warsztaty są: Sebastian Kwi-
dziński - scenarzysta, reżyser, operator oraz wykładowca w Lubuskiej Szkole Telewizji i Filmu; 
Marcin Roszczyniała - malarz, rzeźbiarz, grafik, reżyser, animator, scenograf. Warsztaty bezpłatne. 

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

VII Ogólnopolska Wystawa Rysunku Studenckiego Rysować – 
Naturalnie!, do 19.06.
„W ogrodzie Bernardyńskim. Rysują. Pokazuję cienie na ścieżkach jako rysunek natury” (Ferdy-
nand Ruszczyc „ Dziennik Cz. II Wilno str. 76). Cytat stał się inspiracją do rozwinięcia tytułu wysta-
wy Rysować – Naturalnie!, bowiem hasłem przewodnim w tym roku jest słowo „natura” wraz z jego 
synonimami. Organizatorzy, tak jak w latach ubiegłych, są otwarci na rozwiązania różnorodne, 
wynikające z szeroko pojętej tradycji rysunku klasycznego, jak i poszukiwania nowych terytoriów 
rysunkowych. W tej edycji za jeden z celów organizatorzy postawili sobie umiędzynarodowienie 
wystawy i otwarcie na kraje z Europy Wschodniej. Zaproszenia zostały więc wysłane do Akademii 
Sztuk Pięknych w Mińsku, Tbilisi i Charkowie.

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

Edukacja / Imprezy 
Projekt dla…: Lubomira Trojan „Dizajn u źródeł", 2.06. (czw.), godz. 18.00
Projektant vs rzemieślnik / twórca ludowy… Dwa pozornie odległe światy, funkcjonujące równolegle 
we współczesnym społeczeństwie, często nierozumiejące wzajemnie swoich wyborów i wartości.  

Lecz gdy ich drogi się przetną, mają sobie wiele do zaoferowania. Zamek Cieszyn – centrum 
dizajnu i przedsiębiorczości, które od 11 lat działa w regionie o bogatych tradycjach rzemieśl-
niczych, stara się je eksplorować i odczytywać na nowo. Lubomira Trojan, etnolog i antropolog 
kultury, zajmuje się promocją wzornictwa jako narzędzia zmiany firm, regionów, instytucji samo-
rządowych, łączy projektantów i przedsiębiorców. Wstęp wolny

Oprowadzanie po wystawie Rysować Naturalnie
5.06. (niedziela), godz. 12.00 Wstęp wolny

Sztuka Prostoty Szuka - warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży
Zajęcia nawiązują do aktualnych wystaw. Spotkania dzielą się na część teoretyczną oraz warsz-
tatową. Adresowane są do grup zorganizowanych i osób indywidualnych. Wstęp na podstawie 
biletu do galerii – ulgowy 3 zł, grupowy 15 zł. Zgłoszenia: tel. 56 622-63-39, 791-358-555 (kon-
takt: Kamila Krzanik-Dworanowska, Kazimierz Napiórkowski). Warsztaty „Jak rysować?” będą 
skierowane do różnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży i studentów.

GALERIA DOM PLASTYKA ZPAP, ul. Ducha Świętego 6 

Naturalnie, do 9.06.
Wystawa zbiorowa prac doktorantów Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Zgodnie z tytułem tegorocznej 
edycji Międzynarodowej Wystawy Rysunku Studenckiego „Rysować - Naturalnie”, autorzy stworzyli 
niewymuszone hasłem i jasne w swej formie jego indywidualne interpretacje. W przypadku wysta-
wy „Naturalnie” chodzi o naturę samego artysty, jego wrodzoną umiejętność tworzenia.

Dzieła Annale ZPAP Toruń, 21.06. (wtorek), godz. 19.00, do 31.07.
Prace artystów plastyków Toruńskiego Okręgu ZPAP. Annale ZPAP Toruń jest dorocznym przeglą-
dem twórczości powstałej w ciągu ostatniego roku. Wszystkie dyscypliny plastyczne, uprawiane 
przez członków Związku od rysunku, malarstwa, grafiki i rzeźby począwszy, a na pracach mul-
timedialnych, projektowych, instalacjach i performance oraz konserwacji zabytków – kończąc, 
stworzą niezwykle atrakcyjną prezentację czystej, niezależnej twórczości.

Galeria czynna codziennie oprócz niedziel i świąt w godz. 11.00-17.00

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

Rzeźby uczniów szkoły sztuk pięknych w Sofii, do 14.06.
Prezentacja prac rzeźbiarskich uczniów współpracującej z Galerią Szkoły Sztuk Pięknych w Sofii.

Prace uczniów Liceum Plastycznego im. W. Kossaka w Łomży, do 14.06
Liceum Plastyczne w Łomży mimo, że jest stosunkowo młodą, istniejącą od 20 lat placówką, swoim 
poziomem, osiągnięciami na stałe wpisała się w system kształcenia plastycznego w naszym kraju.

Wystawa podsumowująca działalność pracowni dydaktycznej galerii 
w roku szkolnym 2015/2016, 20.06.-1.08.
Ukoronowaniem rocznej pracy jest wystawa, w której uczestniczą wszystkie dzieci biorące udział 
w popołudniowych zajęciach plastycznych. W tym roku na wystawie można obejrzeć prace 380 
młodych artystów. Mimo, że każdy autor prezentuje tylko jedną pracę, wystawa ta jest niezwykle 
barwnym kalejdoskopem różnych tematów, sposobów wypowiedzi, a także technik plastycznych.

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

Filia przy ul. Kościuszki 41/47

Wklęsłodruki, do 8.06.
Wystawa pochodzących ze zbiorów własnych Galerii prac graficznych – akwafort, akwatint, mez-
zotint i suchorytów jest niejako zapowiedzią tegorocznej wystawy pokonkursowej Międzynaro-
dowego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży.

Wystawa podsumowująca działalność pracowni dydaktycznej galerii 
w roku szkolnym 2015/2016, 13.06.–3.08.

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

FUNDACJA TUMULT, Rynek Nowomiejski 28
www.tumult.pl

Księgi szeptów - instalacja Jerzego Michała Murawskiego, do 17.06.



Księgi Szeptów to obrazowo-dźwiękowa przestrzeń, teatr emocji i wzruszeń, to spektakl bez słów, 
przestrzeń, która szepce i tworzy obrazy przy pomocy naszej wyobraźni. Jest to obraz, do które-
go się wchodzi, nie tylko patrzy i przygląda. Przestrzeń, która ma wywoływać uczucia, emocje,  
refleksje. Pejzaż rozpadu i ruin, cmentarz naszej pamięci, buntującej się przeciwko zapomnieniu.
Jerzy Michał Murawski, obywatel dwóch krajów: Polski i Holandii, malarz, rysownik, scenograf, 
kostiumograf, performer, inscenizator, fotograf i filmowiec. Wstęp wolny

Wystawa czynna: wtorek-niedziela, godz. 12.00-18.00

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

Alternatywa
Autorzy: Raimo Lielbriedis i Maris Locmelis z Łotwy. Wystawa jest wpisana w jeden z czterech 
bloków tematycznych Małej Galerii Fotografii ZPAF „ Światłoczuła historia” , odnoszącego się do 
zagadnień związanych z szeroko rozumianą historią fotografii, jej technik i idei rejestracji.

GALERIA NAD WISŁĄ, ul. Przybyszewskiego 6

Vojislav Radovanovic - obiekty, do 12.06.
W ramach międzynarodowego projektu - V Interdyscyplinarne Spotkania „ Giartino” - efemeryczne 
działania i obiekty w przestrzeni otwartej. Zakład Plastyki Intermedialnej UMK, ul. Mickiewicza 121

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 zaj-
muje się sztuką, którą można by uznać za artystyczną, alternatywną reklamę. Grupa wykorzystuje 
bilbordy, by „ reklamować” wolne myślenie wśród szerokich rzesz społeczeństwa.

(Wystawy w Galerii Muz i Fotogalerii w dziale Domy Kultury – Dom Muz; Galerii 011 i Galerii Dworzec 
Zachodni w dziale Centra Kultury – Od Nowa) 

T

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

Filia nr 1, ul. Jęczmienna 23
Malarstwo Ewy Awianowicz, 2.06-30.08.
Ewa Awianowicz maluje od kilkudziesięciu lat. Jej ulubione techniki to olej, suche pastele i akware-
la. Zaprezentuje 14 prac. Tematyka jej prac jest zróżnicowana i obejmuje głównie pejzaże, kwiaty 
i postacie. Poza autorskimi kompozycjami wykonuje kopie obrazów znanych malarzy.

Filia nr 3, ul. Mickiewicza 61 (wejście od ul. Klonowica)
Święto Bydgoskiego Przedmieścia , 18.06. (so.), od godz. 11.00
Cykl imprez pod wspólnym hasłem: „W pustyni i w puszczy” po 105 latach. O godz. 11.00 znany 
podróżnik Zdzisław Preisner opowie o Afryce (prelekcja połączona z pokazem zdjęć jest skierowa-
na do uczniów klas V i VI). Dla dzieci w wieku przedszkolnym o godz. 12.00 zaplanowano zajęcia 
literacko-plastyczne przygotowane we współpracy z Wydawnictwem TAKO. Od 10.00 do 14.00 
będzie można uwolnić, czyli zabrać książkę z regałów wystawionych na chodniku przed wejściem.

BIBLIOTEKI

Filia nr 12, ul Fałata 35
Święt0 Bydgoskiego Przedmieścia, 18.06. (sobota)
•  godz. 11.00 Spacer Sienkiewicz w szkolnym zagłębiu – szlakiem szkół dawnego Torunia przy 

Schulstrasse (ob. ul. Sienkiewicza). Zbiórka przy Instytucie Artystycznym Wydziału Sztuk 
Pięknych ul. Sienkiewicza 6.

•  Wystawa Krzyżacy – niekoniecznie Sienkiewicza. Plansze przygotowane na bazie książki  
Katarzyny Kluczwajd „Krzyżacka ORBIta” oraz archiwalnych fotografii

• Zajęcia dla dzieci –kolorowanki, wycinanki - tematyka krzyżacka

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
ul. Szczytna 13

Co kraj to obyczaj. Indonezyjska codzienność 
13.06. (poniedziałek), godz. 10.00 Prelekcja - Renata Lesner-Szwarc

Dyskusyjny Klub Filmowy Wpatrzeni, 16.06. (czw.), godz. 10.00  
Inauguracja działalności, wspólnie z Kołem Powiatowym PZN. Spotkanie zamknięte przezna-
czone wyłącznie dla osób niewidomych i słabowidzących z orzeczeniem o niepełnosprawności 
z tytułu wzroku. Uczestnicy będą mogli obejrzeć opatrzony audiodeskrypcją film „Mocna kawa 
wcale nie jest taka zła”, a następnie podzielić się swoimi wrażeniami.

Lato, lato... książka czeka! 20.06. (pon.), godz. 10.00 
Zabawy literackie poprowadzi Ewelina Dymek.

Dyskusyjny Klub Książki 27.06. (poniedziałek), godz. 10.00
Dyskusja nad książką „Grand” J. L. Wiśniewskiego. Prowadzenie Magdalena Gogulska-Dębska.

Malarstwo Jerzego Omelczuka 
Artysta malujący ustami, od 1982 r. stypendysty Światowego Związku Artystów Malujących 
Ustami i Nogami (VDMFK) z siedzibą w Księstwie Lichtenstein.

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

Zapomniane biblioteki Sahary, 1.06. (śr.), godz. 13.00, do 9.09.
Otwarcie wystawy i spotkanie z fotografem Michałem Huniewiczem oraz jego gościem Amma-
rem Hassanem Mohammedem Jawadem Hassanem. Spotkanie poprowadzi dr Marcin Świto-
niak z Wydziału Nauk o Ziemi UMK. Michał Huniewicz po ukończeniu I LO w Toruniu, studiował 
informatykę na UAM w Poznaniu. Po zamieszkaniu w Amsterdamie, kupił swoją pierwszą lu-
strzankę, by spróbować lepiej dokumentować swoje podróże. Jego pasją są kraje islamskie. 
Obecnie w Londynie, pracuje w Financial Times jako programista. Jego zdjęcia i artykuły były 
m.in. publikowane w: National Geographic, Stern, Huffington Post, Focus, Internazionale,  
The Telegraph, Der Tagesspiegel, Daily Mail, The Times (South Africa).

Samorząd Studencki UMK - dawniej i dziś
8.06. (środa), godz. 18.00, do 30.06.
Wystawa opowiada historię powstania, długoletnie działanie oraz osiągnięcia jednej z najważ-
niejszych organizacji zrzeszającej studentów toruńskiego uniwersytetu. Ukazuje losy Samorzą-
du Studentów UMK, jak i podsumowuje ponad 30 lat działalności. Na wystawie ukazane zostały 
zdjęcia i plakaty związane z akcjami organizowanymi przez samorządowców oraz krótkie obja-
śnienia, ukazujące specyfikę pracy w samorządzie.

Jestem. Wystawa Marty Szklarskiej, 1-30.06. 
Marta Szklarska z Torunia ma 23 lata. Zanim dowiedziała się, że jest chora, była studentką 
ekonomii. Pasjonowała się fotografią. Przez wiele lat pomagała innym. Była wolontariuszką 
stowarzyszenia „Jestem” i członkiem Szkolnego Koła Caritas w Zespole Szkół Ekonomicznych. 
Dwa lata temu rozpoznano u niej glejaka. Skutki choroby to niedowład lewej części ciała, zaniki 
mięśniowe, trudności z koncentracją, depresja, padaczka, dolegliwości bólowe. Obecnie, od 
prawie pół roku jest osobą leżącą. Do robienia zdjęć w trakcie choroby zmotywowały ją przesła-
ne specjalnie dla niej przez Ks. Jana Kaczkowskiego słowa: „Nawet gdy będziesz mogła mrugać 
jedną powieką, to pisz wiersze”. Marta sama dokonuje na obrazach fotograficznych wyboru 
scen, przedmiotów, tematów. Fotografie stały się zatem pretekstem do otwarcia się Marty na 
emocje związane z chorobą, refleksji nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością.

VI Koncert Uczniów i Orkiestry Społecznego Ogniska Artystycznego 
Toruńskiego Towarzystwa Muzycznego
12.06. (niedziela), godz. 14.00

T

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

Duża Scena
„Pippi Pończoszanka”, reż. Adam Biernacki
1-2.06. (środa-czwartek), godz. 10.00
3.06. (piątek), godz. 10.00 – pożegnanie tytułu
Bilety: 25 zł, ulgowy 18 zł, szkolny 16 zł

„Koncert życzeń”, opieka artystyczna: Iwona Kempa, Jacek Bończyk
10-11.06. (piątek-sobota), godz. 19.00 
12.06. (niedziela), godz. 19.00 – pożegnanie tytułu
Bilety: 30 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 22 zł

„Król Lear”, reż. Grzegorz Wiśniewski
30.06. (czwartek), godz. 19.00 - premiera
1-3.07. (piątek-niedziela), godz. 19.00
„Kto gardzi własnymi dziećmi, ten nie wie, gdzie jego własne zapędy powinny mieć koniec”. (Edgar)
Król Lear postanawia podzielić królestwo pomiędzy trzy córki. Ta, która kocha go najbardziej, otrzy-
ma największą część posagu. Najmłodsza, Kordelia, nie potrafi wyrazić miłości – jak pozostałe sio-
stry – w sposób schlebiający próżności króla. Lear wydziedzicza Kordelię. Decyzja narusza rodzinny 
porządek i doprowadza do lawiny katastrofalnych zdarzeń. Bilety: 30 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 22 zł

Scena na Zapleczu
„Licheń Story”,  reż. Tomasz Hynek
2-4.06. (czwartek-sobota), godz. 19.00
5.06. (niedziela), godz. 19.00 - pożeganie tytułu
Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

„Hedda Gabler”, reż. Agata Dyczko
18.06. (sobota), godz. 19.00 - premiera
19.06. (niedziela), godz. 19.00
21.06. (wtorek), godz. 19.00 – studencki wtorek
22-23.06. (środa-czwartek), godz. 19.00
Hedda Gabler – młoda, piękna i bezwzględna. Wydaje się, że może mieć wszystko, czego tylko zapra-
gnie. A interesuje ją wyłącznie najwyższa półka – wystawne życie u boku szanowanego mężczyzny, 
popularność w najmodniejszym towarzystwie. W miejsce zaspokajanych pragnień pojawiają się jed-
nak nowe. Coraz bardziej wyraziste i coraz bardziej ryzykowne. Agata Dyczko przenosi dramat Ibsena 
w realia kuszącego i wciąż nowego kapitalizmu w Polsce początku XXI wieku, systemu niosącego tyle 
samo obietnic, co niebezpieczeństw. Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

Wydarzenia dodatkowe

Szumy w Kulisach. Reportaż
13.06. (poniedziałek), godz. 19.00, Scena na Zapleczu
Toruń poznaje Rosję. Czytanie fragmentów reportaży Jacka Hugo-Badera i spotkanie z autorem 
(prowadzi Wojciech Spirewski) oraz degustacja rosyjskich specjałów. Spotkanie przygotowane we 
współpracy z  Instytutem Promocji Nauki i Edukacji. Wstęp wolny. Bezpłatne wejściówki do odbioru 
od 6.06. (poniedziałek) w Biurze Obsługi Widzów.

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

„Dudi bez piórka”, autor i reż. Robert Jarosz
1-3.06. (środa-piątek), godz. 9.30, 12.00 
Bilety: 16 zł 

„Kopciuszek”, reż. Ireneusz Maciejewski 
5.06. (niedziela), godz. 12.00 – Bajowy Dzień Dziecka (warsztaty i atrakcje ogrodowe)
7-10.06. (wtorek-piątek), godz. 9.30, 12.00
Bilety: 16 zł, w niedzielę 18 zł

„Bleee…”, autor: Malina Prześluga, reż. Laura Słabińska
14.06. (wtorek), godz. 12.00
15-16.06. (środa-czwartek), godz. 9.30, 12.00
Bilety: 16 zł

„Historia Calineczki”, autor: H. Ch. Andersen, reż. Agnieszka 
Niezgoda, Jacek Pietruski
17.05. (piątek), godz. 9.30, 12.00
Bilety: 15 zł 

„A morze nie”, autor: Malina Prześluga, reż. Zbigniew Lisowski
19.06. (niedziela), godz. 16.30 - premiera
21-24.06. (wtorek-piątek), godz. 9.30, 12.00
26.06. (niedziela), godz. 12.00
Co to jest ta bezinteresowna przyjaźń? Przemijanie? Życie? Śmierć? Radość? Odpowiedzi na te 
i wiele innych pytań znajdziemy w zabawnej i filozoficznej bajce. Bilety: 16 zł, w niedzielę 18 zł

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

„Tajemnica Tomka Sawyera”, reż. Giovanny Castellanos
1.06. (środa), godz. 10.00 i 18.00 (premiera)
2.06. (czwartek), godz. 12.00
Spektakl na motywach powieści Marka Twaina.  Muzykę napisał toruński harmonijkarz i znany 
bluesman – Sławomir Wierzcholski (Nocna Zmiana Bluesa). Jjedenaście piosenek nawiązują-
cych do XIX-wiecznej, amerykańskiej muzyki folk, w stylu hillbilly. Spektakl opowiada historię 
Tomka Sawyera i jego przyjaciela Hucka Finna, którzy próbują rozwikłać tajemnicę pewnego 
morderstwa. Bilety: 25 zł dla dziecka, 45 zł dla osoby dorosłej; premiera: 30 zł dla dziecka i 50 zł  
dla osoby dorosłej. Miejsce: sala na Jordankach

„Siostry Parry” 5.06. (niedziela), godz. 19.00 Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy

„Gatunek żeński” 11-12.06. (sobota-niedziela), godz. 19.00 Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy 

„Rosnę” 12.06. (niedziela), godz. 11.00 
Bilety: dziecko 14 zł, opiekun 20 zł, kolejny bilet dla opiekuna 15 zł. 

„Jutro będzie za późno” 16.06. (czwartek), godz. 19.00 
Monodram inspirowany losami Wiery Gran (w tej roli Aleksandra Lis) – polskiej piosenkarki, 
aktorki kabaretowej i filmowej. Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy

Koncert: Łanuszka/Cohen 18.06. (sobota), godz. 19.00
Michał Łanuszka to obdarzony niezwykle ciepłym, niskim głosem wokalista, kompozytor i gi-
tarzysta, absolwent krakowskiej PWST. Na swoim koncie ma dwie autorskie płyty: Bieski Idiota 
(2009) oraz A miało być tak pięknie (2012), a także gościnny udział w projekcie Świat wg No-
havicy (złota płyta). Łanuszka zaśpiewa piosenki Leonarda Cohena w polskich przekładach Mi-
chała Kuźmińskiego, nadają przebojom Cohena nowy wymiar. Na scenie Łanuszce towarzyszy 
kwartet smyczkowy. Bilety: 40 zł

Jazz w Pałacu: Celuloid 23.06. (czwartek), godz. 19.00
Z okazji Dnia Ojca zapraszamy na koncert czołowych polskich gitarzystów jazzowych Marka 
Napiórkowskiego i Artura Lesickiego. Usłyszymy utwory z płyty Celuloid – album to hołd dla 
najpiękniejszych melodii napisanych przez polskich kompozytorów muzyki  filmowej. Muzycy, 
a także przyjaciele od lat dzieciństwa, po raz pierwszy w karierze nagrali płytę w duecie – for-
mule wymarzonej, by w pełni ukazać ich wirtuozerię, a jednocześnie wydobyć to, co najbardziej 
urzekające w muzyce Krzysztofa Komedy, Wojciecha Kilara, Andrzeja Kurylewicza, Andrzeja 
Korzyńskiego i Jerzego Matuszkiewicza. Bilety: 60 zł

Hemar „Marchewka – próba generalizacji”
27.06. (poniedziałek), godz. 19.00 – premiera
30.06. (czwartek), godz. 19.00
Spektakl muzyczny, w którym główną rolę grają piosenki i teksty satyryczne niezapomnianego 
Mariana Hemara. Historie zainspirowane jego zapiskami układają się w muzyczną opowieść 
o polityce i miłości. Wszystkie utwory nie tylko opowiedzą, ale również zaśpiewają i wykonają 
instrumentalnie aktorzy Teatru Muzycznego. Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy, 50 zł premiera

TEATR IMPRESARYJNY AFISZ
tel. 56 690-43-47, www.teatrafisz.pl

Romans w bibliotece - spektakl kabaretowy
19.06. (niedziela), godz. 19.00
Dwie panie bibliotekarki przeżywają ekscytujące romanse molestując wyszukane pozycje nie-
przebranego księgozbioru. Niemym świadkiem tych ekscesów jest pan introligator zmuszony 
do permanentnego naprawiania kolejnych egzemplarzy.
Bilety: 28 zł, grupowy (od 9 osób) 18 zł 
Rezerwacje: www.teatrafisz.pl, interticket.pl oraz kasa przed spektaklem 56 690-43-47, 
513-020-033. Miejsce: Hotel Bulwar, Bulwar Filadelfijski 18

TEATRY



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

NADA IV: Blackbird Blackbird, 1.06. (środa), godz. 20.00
Bilety: 20 zł przedsprzedaż, 30 zł w dniu koncertu

XIII Urodziny NRD
2.06. (czwartek), godz. 20.00 Quiz po eNeRDowsku vol.3
NRD lubi rozrywkę i przyznaje, że od niej nie stroni, ale nie tylko tym żyjemy podczas urodzin. 
Przypadła nam do gustu pewna gra barowa określona jako Pub Quiz. Koszt: 1 zł 
3.06. (piątek) Łowcy x Rubin robi Raban
Lista FB  - wstęp wolny
4.06. (sobota) Lex Novika
Lista FB  - wstęp wolny

Residents NRD, 10.06. (piątek)
Trzaski vol. 5, 11.06. (sobota), godz. 21.00
Urban Dance Meeting, 18.06. (sobota)
Wasabi x We love Beats, 25.06. (sobota)

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

Lou Shields (solo), Moriah Woods Trio oraz Johny Mastro & Mama’s 
Boys, 6.06. (poniedziałek), godz. 19.00
Koncert z okazji 8. urodzin HRPP Records ( wytwórni reprezentującej Hard Rock Pub Pamela). 
Wstęp wolny

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

Koncert: ODC + Lochy i Smoki + White Crosses, 4.06. (sobota)
Koncert promujący nowy album ODC, na scenie towarzyszyć im będzie objawienie zeszłego roku - 
Lochy i Smoki, oraz warszawskie White Crosses.

Koncert: Applause Agent, Rain of Claims, The Shitstorms
11.06. (sobota)
Trzy zespoły bydgoskiej alternatywy, od indie rocka przez garażowe granie i psychodelię po noise.

Koncert nepalskiego zespołu Kanta dAd dAd, 15.06. (śr.), godz. 20.00
Organizarorzy: Fundacja VERDA, Ej, odbudujmy Nepal, Dwa Światy. Wstęp wolny.

Koncert: Ted Nemeth, 17.06. (piątek)
Garażowe granie z Łodzi

Święto Muzyki, 21.06. (wtorek)
Koncert w ramach Święta Muzyki na patio klubu.

Urodziny Stand-up Toruń: Kacper Ruciński, 25.06. (sobota)
Gościem urodzinowej edycji będzie jeden z czołowych polskich stand-up’erów.

Koncert i wystawa: Make Like a Tree (Ukraina), 28.06. (wtorek)
Połączenie muzyki i fotografii, które zainspirowane zostało długimi podróżami po świecie ukraiń-
skiego artysty Sergey’a Onischenko.

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

Fotograficzne Pogaduchy, 2.06. (czwartek), godz. 18.00

U

KLUBY
Gospodarz wieczoru Wojtek Szabelski wraz z Andrzejem Skowrońskim i Jackiem Szczurkiem po-
prowadzą rozmowy o fotografii. Tematem przewodnim wieczoru będzie nieostrość. Wstęp wolny

Spotkanie z Jackiem Hugo-Baderem w teatralnym foyer 
13.06. (poniedziałek), godz. 19.00
Czytać będą aktorzy Teatru Horzycy. Wejściówki do odbioru w BOW lub kawiarni na tydzień przed 
wydarzeniem

Noc gier planszowych 18.06. (sobota), godz. 20.30-1.00
Wstęp: 15 zł (w tym 5 zł do wykorzystania w barze)

Milonga, wieczór w rytmie tanga 4, 10, 25.06. godz. 20.30. Wstęp: 10 zł

Sesje Melodii Tanecznych 6, 13, 20, 27.06. (poniedziałki), godz. 20.30
Spotkania otwarte dla muzyków – tańce polskie, szwedzkie oraz balfolk. Mile widziani również 
tancerze.

Tany 8, 23, 29.06., godz. 21.30
Tańce folkowe w praktyce. Współorganizatorem jest grupa Bez Nazwy działająca pod skrzydłami 
Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych „tARTak”. Wstęp wolny

TOS

TORUŃSKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
siedziba – Centrum Kulturalno-Kongresowe „Jordanki”
al. Solidarności 1-3, tel. 56 622-88-05, www.tos.art.pl

Czas dla Nas - cykl koncertów rodzinnych:
„Brazil” czyli spotkanie z muzyką latynoamerykańską
4.06. (sobota), godz. 16.00, 17.00
Na ostatnim przed wakacjami koncercie zaprosimy słuchaczy w muzyczną podróż do odle-
głych krajów świata. Poznamy gorące rytmy samby, rumby, cha-chy.  Zaświeci gorące, waka-
cyjne słońce w rytm słynnej samby „Brazil”. Bilety: 40 zł rodzinny, 20 zł dorosły, 10 zł dziecko

Zakończenie Sezonu Artystycznego: Jean-Marc Fessard
10.06. (piątek), godz. 19.00
Jean-Marc Fessard (klarnet), Paweł Kotla  (dyrygent), Toruńska Orkiestra Symfoniczna 
W programie: F. Mendelssohn - Uwertura Hebrydy h-moll op. 26, IV Symfonia A-dur op. 90 
Włoska, W. A. Mozart - Koncert klarnetowy A-dur KV 622
W przerwie koncertu zapraszamy na specjalną degustację francuskich przekąsek, którą za-
pewnia Pikado Tapas Bar.  W ramach koncertu bezpłatna opieka dla dzieci. Bilety: 30/20 zł

Symphonica - widowisko multimedialne 17.06. (piątek), godz. 19.00
Małgorzata Ostrowska - gość specjalny, Sylwia Lorens - sopranistka, producentka widowiska, 
Ernest Staniaszek - finalista trzeciej edycji „The Voice of Poland”, Damian Ukeje - zwycięzca 
I edycji „The Voice of Poland”, Monika Pilarczyk  - półfinalistka „The Voice of Poland”, Agata 
Glenc - taniec, choreografia - solistka Art Color Ballet, Mikołaj Blajda - dyrygent, pomysłodaw-
ca widowiska, Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Podróż po niezwykłym świecie artystycznych doznań. Świecie, w którym potęga elektrycznych 
gitar współgra z subtelnym i pełnym klasy śpiewem operowym, a wszystko wypełnia brzmie-
nie orkiestry symfonicznej. Dźwięk, ruch, obraz i światło tworzą metafizyczny spektakl. W tej 
niezwykłej oprawie usłyszeć można ponadczasowe rockowe i metalowe ballady takich grup 
jak Metallica, Aerosmith, Nightwish, instrumentalne dzieła gigantów gitary (Steve Vai) oraz 
pełne niepokoju kompozycje nurtu grunge (Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden).  Bilety: od 79 zł

Wieczór z Bluesem – Inauguracja Festiwalu Nova Muzyka 
i Architektura, 24.06. (piątek), godz. 20.30
Marzena Ugorna  - wokal, Kamil Barański - instrumenty klawiszowe, Tomasz Ragaboy Osiecki 
- gitara elektryczna, Bartosz Mielczarek - gitara basowa, Maciek Gołyźniak – perkusja, Marta 
Dryll, Beata Orbik, Małgorzta Auron – chórki, Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Tomasz Filip-
czak – dyrygent
W programie: autorski projekt artystki. Nawiązując do lat 70., czasu świetności polskiego 
bluesa, artystka przypomina sylwetki największych frontmanów, którzy niezmiennie stanowią 
jej muzyczny wzorzec - Tadeusza Nalepy, Miry Kubasińskiej, Martyny Jakubowicz, Czesława 
Niemena, Janis Joplin. Repertuar składa się z trzynastu wyselekcjonowanych utworów. 
Miejsce: Rynek Staromiejski. Wstęp wolny

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

Wojownicze żółwie Nina: Wyjście z cienia, premiera: 3.06.
akcja, si-fi, komedia USA 2016
reżyseria: Dave Green, występują: Metan Fox, Will Arnett, William Fichtner
Oparta na serii o wojowniczych żółwiach ninja kontynuacja wielkiego przeboju kinowego 
z 2014 r. I tym razem czterech wojowniczych śmiałków stanie w obronie zagrożonego miasta. .

Kochaj, premiera: 3.06. komedia romantyczna, Polska 2016
reż. Marta Plucińska, wystepują: Olga Bołądź, Roma Gąsiorowska, Małgorzata Kożuchowska
Sawa wkrótce wychodzi za mąż za Jurka, o którym jej przyjaciółki mówią: „facet marzeń 
z wmontowanym genem idealnego męża i ojca”. Jednak Sawę zaczynają ogarniać coraz 
większe wątpliwości… Zwłaszcza, że na horyzoncie pojawił się przystojny aktor – Krzysztof.  
Do ceremonii zostało kilka godzin.

Dzień Bastylii, premiera: 3.06. akcja, USA, Francja 2016
reżyseria: James Watkins, występują: Idris Elba, Richard Madden, Charlotte LeBon
Kieszonkowiec Michael Mason kradnie torbę Zoe. Zabiera pieniądze i dokumenty, resztę wy-
rzuca do kosza na zatłoczonym przystanku paryskiego metra. Na drugim końcu miasta agent 
CIA Sean Briar próbuje odnaleźć się w biurowej rzeczywistości po powrocie z Iraku. Eksplozja 
na stacji metra prowadzi do kosza ze skradzioną torebką, a głównym podejrzanym staje się 
Michael. Agent CIA chce na własną rękę odnaleźć kieszonkowca, zanim zrobi to francuska 
policja. Szybko odkrywa jednak, że za atakami stoi ktoś inny. Zoe, Michael i Sean mają teraz 
jeden cel i 24 godziny na to, żeby znaleźć sprawców zamachów.

Idol z ulicy, premiera: 3.06. biograficzny, Palestyna 2015
reżyseria: Hany Abu-Assad, występują: Kais Attalah, Hiba Attalah, Ahmad Qasem
Porównywana do słynnego „Slumdoga. Milionera z ulicy” prawdziwa i niezwykła historia Mo-
hammada Assafa, młodego Palestyńczyka mieszkającego w Strefie Gazy. Chłopiec udowadnia 
sobie i światu, że marzenia pomagają przekraczać nawet te najtrudniejsze granice. Występu-
jąc w popularnym programie telewizyjnym Arab Idol poruszył serca wszystkich. Do głosowa-
nia na niego zachęcał sam palestyński prezydent, słów uznania nie szczędził mi palestyński 
premier. Mohammad stał się dla pogrążonych w konflikcie Palestyńczyków iskrą nadziei,  
że mogą się na nowo zjednoczyć.

Warcraft: początek, premiera: 10.06. fantasty, przygodowy USA 2016
reżyseria: Duncan Jones, występują: Travis Fimmel, Paula Patton, Ben Foster
Epicka opowieść fantasy oparta na popularnej grze wideo firmy Blizzard Entertainment - 
„World of Warcraft”. Akcja, pełna symboli, magii i mitologii, rozgrywa się w fantastycznym 
świecie zamieszkiwanym przez ludzi jak również przedstawicieli orków, elfów i innych ma-
gicznych stworzeń. Fabuła filmu opowiada o wydarzeniach rozgrywających się na rok przed 
początkiem akcji gry i jest pokazana z punktu widzenia zarówno Przymierza jak i Hordy.

Gdzie Jest Dory? premiera: 17.06. komedia, animacja, familijny USA 2016, 
reżyseria: Andre Stanton
Zapominalska morska rybka Dory udaje się w podróż do Kalifornii, by odnaleźć utraconą rodzinę.  

Dzień Niepodległości: Odrodzenie premiera: 24.06. akcja, Si-Fi, USA 2016
reżyseria: Roland Emmerich, występują: Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, Bill Pullman 
Kontynuacja jednego z największych przebojów światowego kina ostatnich lat. Widowiskowa 
opowieść o inwazji przedstawicieli obcej cywilizacji na naszą planetę. Po najeździe przed-
stawicieli obcej cywilizacji na Ziemię ludzie wykorzystali pozostawione przez nich zdobycze 
techniki do budowy supernowoczesnego i skutecznego systemu obronnego dla całej naszej 
planety. Nic jednak nie mogło przygotować nas na ponowny atak obcych, którzy powracają,  
by ze zdwojoną siłą przypuścić atak na Ziemię.
(program Centrum Sztuki Filmowej w dziale Galerie – CSW, Kina Niebieski Kocyk 
w dziale Centra Kultury – Od Nowa)

KINA

T
TAK

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

Piknik Ekologiczny Dwie Rzeki w ramach XXXII Dni Drwęcy 
4.06. (sobota), 11.00-17.00
Na uczestników czekają liczne atrakcje, m.in. konkursy dla dzieci, zmagania sportowe, przedstawie-
nie Teatru Pomarańczowy Cylinder, Wioska Ginących Zawodów i wiele innych. Największą atrakcją 
będzie pokaz fly-boardowy przygotowany przez największe centrum hydro-odrzutowe w Europie 
Środkowej – Fly-Board.pl. Miejsce: Błonia Nadwiślańskie

Imprezy i warsztaty na Jarmarku Katarzyńskim
10-26.06., pon.-pt godz. 16.00-18.00, sob.-niedz. 11.00-14.00
W ramach oprawy artystycznej TAK przygotowała dla mieszkańców Torunia serię atrakcyjnych warsz-
tatów i spotkań. W programie znalazły się warsztaty taneczne, plastyczne i muzyczne, spotkania 
z grami planszowymi i bajkami oraz zabawy podwórkowe i sprawnościowe dla dzieci. Miejsce: Rynek 
Staromiejski

Święto Muzyki, 21.06. (wtorek), godz. 14.00-22.00 
Program wydarzenia obejmować będzie przede wszystkim koncerty plenerowe na terenie starówki. 
Podczas kolejnej edycji Święta Muzyki Toruń, podobnie jak ponad trzysta innych miast na całym 
świecie, po raz kolejny zostanie opanowany przez różnorodne brzmienia. Tradycyjnie w pierwszy 
dzień lata świętować będą zarówno profesjonalni muzycy, jak i amatorzy, którzy tego dnia wraz ze 
słuchaczami wyznaczą muzyczne tętno miasta. W ponad 25 plenerowych punktach muzycznych za-
aranżowanych w letnich ogródkach przy lokalach gastronomicznych, na niewielkich scenach przy 
instytucjach kultury oraz bezpośrednio na chodnikach rozbrzmiewać będą dźwięki różnorodnych ga-
tunków muzycznych – od folku i nastrojowego jazzu po progresywny rock oraz muzykę elektroniczną. 
Święto Muzyki zgromadzi zarówno znanych artystów z regionu, jak i początkujących muzyków oraz 
amatorów. 

Święto Miasta
23.06. (czwartek)
•  godz. 10.00-18.00 Jarmark Katarzyński, ul. Różana, Łuk Cezara, Plac Rapackiego
•  godz. 15.00-20.00 Zawody Strażackie - Toughest Firefighter Alive Poland 2016, Rynek Nowomiejski
•  godz. 17.00 Nagrody Prezydenta, Dwór Artusa
•  godz. 20.00 Koncert na Wiśle – Mezo i Sara Pach, Statek Wanda
•  Mistrzostwa Europy Seniorów w szermierce, Arena Toruń
24.06. (piątek)
•  godz. 10.00-18.00 Jarmark Katarzyński, ul. Różana i Łuk Cezara, plac Rapackiego
•  godz. 8.00-20.00 Zawody Strażackie - Toughest Firefighter Alive Poland 2016, Rynek Nowomiejski
•  do godz. 22.00 Świętojańska Noc Zakupów, Stare Miasto
•  godz. 15.00 Wręczenie dyplomów najlepszej klasie, Rynek Staromiejski
•  godz. 16.00-18.00 Warsztaty plecenia wianków (Dom Muz) oraz warsztaty artystyczne dla dzieci, 

Rynek Staromiejski 
•  godz. 16.00-20.00 3…2…1… Start Wakacje z Młynem Wiedzy, okolice Młyna Wiedzy
•  godz. 18.00 Msza św. w intencji miasta, katedra śś. Janów
•  godz. 18.00-19.00 koncert: Big Band MDK, Rynek Staromiejski
•  godz. 20.00 Piernikowa Aleja Gwiazd: uroczyste odsłonięcie katarzynek (Olga Bołądź i Marek  

Żydowicz), Rynek Staromiejski
•  godz. 20.30 Inauguracja XX Międzynarodowego Festiwalu „Nova Muzyka i Architektura”: Marzena 

Ugorna – Blues Symfonicznie, Rynek Staromiejski
•  godz. 22.00 Falco - teatr uliczny + wianki, ul. Bulwar Filadelfijski
•  Mistrzostwa Europy Seniorów w szermierce Arena Toruń
25.06. (sobota) 
•  godz. 8.00-19.00 Zawody Strażackie - Toughest Firefighter Alive Poland 2016 Rynek Nowomiejski, 

Królowej Jadwigi, Szeroka, Rynek Staromiejski
•  godz. 10.00-18.00 Jarmark Katarzyński, ul. Różana i Łuk Cezara, Plac Rapackiego
•  godz. 15.00-22.00 Bawmy się jak dzieci - festyn rodzinny, Błonia Nadwiślańskie
•  godz. 16.00-21.00 Festiwal Kolorów, Bulwar Filadelfijski
•  godz. 17.00 Wernisaż: Etiopia i różnorodność etniczna Doliny Omo, Muzeum Podróżników
•  godz. 18.00-24.00 III Toruńska Noc Muzealna, oddziały Muzeum Okręgowego
•  godz. 19.00 Regaty ósemek wioślarskich ze sternikiem o puchar Prezydenta Miasta Torunia, Błonia 

Nadwiślańskie/ Wisła
•  Lato w Młynie Młyn Wiedzy

•  Mistrzostwa Europy Seniorów w szermierce Arena Toruń 
26.06. (niedziela)
•  godz. 10.00-18.00 Jarmark Katarzyński, ul. Różana i Łuk Cezara, Plac Rapackiego
•  godz. 11.00-15.00 Wolny Jarmark, ul. Przedzamcze
•  godz. 13.00-14.00 Przedstawienia Baja Pomorskiego, Rynek Staromiejski
•  godz. 14.30-16.00 Rytmiczne wakacje – audycja muzyczna, Rynek Staromiejski
•  godz. 16.30-18.30 Bezpieczne i Ekologiczne Wakacje, Rynek Staromiejski
•  godz. 20.00 Koncert Akustyczna Radiostacja, Rynek Staromiejski
•  Lato w Młynie Młyn Wiedzy



do spojrzenia w górę i przyjrzenia się ukrytym architektonicznym detalom, społeczność Torunia 
do odkrycia walorów wypoczynkowych Bydgoskiego. Zaplanowane wydarzenia:
•  Rolkowy rajd szklakiem zabytków bydgoskiego przedmieścia
•  Spacer szlakiem zabytków bydgoskiego przedmieścia
•  Animacje dla dzieci i spektakl Teatru Pomarańczowy Cylinder (amfiteatr w parku)
•  Koncert podsumowujący warsztaty wykonywania miniaturowych instrumentów (amfiteatr 

w parku, warsztaty odbędą się dzień wcześniej w Domukultury!)
•  „wielkie żarcie” - tajemniczy projekt zakładający zorganizowanie w parku proszonego obiadu
•  Cafe Żandarmeria – sąsiedzka kawiarenka przy ul. Mickiewicza 142
•  Prezentacja / wystawa pt. „Krzyżacy - niekoniecznie Sienkiewicza”, na bazie książki Katarzy-

ny Kluczwajd „Krzyżacka ORBIta” w filiii nr 12 Książnicy Kopernikańskiej
•  „Sienkiewicz w szkolnym zagłębiu” - spacer szlakiem szkół przy dawnej Schulstrasse  

(ob. ul. Sienkiewicza)
•  animacje pod hasłem „w pustyni i w puszczy” w filii nr 3 Książnicy Kopernikańskiej
•  spotkanie z podróżnikiem Zdzisławem Preisnerem w filii nr 3 Książnicy Kopernikańskiej
•  Pchli Targ
•  animacje i warsztaty w Domukultury!, ul. Sienkiewicza 11/2
•  Święto w Czarnym Tulipanie
•  finał: impreza techno na Martówce

PRACOWNIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
www.pzr.org.pl

Śniadanie na Trawie, 5.06. (niedziela)
•  godz. 9.00 joga z Joga Cołbeccy Studio
•  godz. 10.00 - Zaczynamy Śniadanie
•  godz. 10.05  -Toruński Kwartet Smyczkowy
•  godz. 12.00 - MGM
•  godz. 14.00 Illegal Boys
•  godz. 16.00 Sjesta na trawie
•  godz. 19.30 Kasia Kowalska, Sławek Uniatowski, Agnieszka Twardowska, Michał Kaczmarek, 

Tobiasz Staniszewski, Paweł Wolsztyński i Kamil Czeszel śpiewają piosenki Marka Grechuty, 
Czesława Niemena i Andrzeja Zauchy

Ponadto udział organizacji pozarządowych, firm i instytucji, m.in. PAH, Amnesty International, 
Greenpeace, FaniMani, a także specjalistów od OZE i fotowoltaiki oraz rolki i rowery jako al-
ternatywne narzędzie komunikacji, sadzenie roślin, rozmowy o demokracji i dyktaturze oraz 
morskie warsztaty, a także jarmark naturalnej żywności i rękodzieła. Impreza w ramach Święta 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Miejsce: Rynek Nowomiejski. Wstęp wolny

PAWEŁ SIEMIŃSKI, TOMASZ KMIEĆ

V Festiwal Malarstwa i Rzeźby Figurkowej 25-26.06. (sob.-niedz.)
Celem imprezy jest propagowanie malarstwa i rzeźby figurkowej jako alternatywnej formy sztu-
ki. Festiwal odbędzie się w formie otwartej bez podziału wiekowego. Od startujących będzie 
pobierana opłata startowa w wysokości 20 zł. Prace będą oceniane według zasady Podoba 
się - Nie podoba. Aby klasa startowa rozegrała się musi liczyć minimum 5 prac 3 różnych za-
wodników.
Program:
25.06. (sobota)
•  godz. 9.00-13.00 Przyjmowanie prac
•  godz. 14.00-16.00 Ocena sędziowska
•  godz. 20.00 Spotkanie integracyjne
26.06. (niedziela)
•  godz. 9.00-13.30 Wystawa prac
•  godz. 14.00 uroczyste zakończenie oraz ogłoszenie wyników
Kategorie startowe: figurki piesze, konne, popiersia, figurki fantasy, popiersia fantasy, pojaz-
dy fantasy, figurki junior, figurki kartonowe, figurki SF, rzeźba, open army
Przewidywane są również nagrody specjalne i klasy sponsorowane
Miejsce : Szkoła Podstawowa nr 1, Wielkie Garbary 9

BAŁKANISTYCZNE KOŁO NAUKOWE 
I KATEDRA BAŁKANISTYKI UMK

XVI Dni Bałkańskie
2.06. (czwartek)
•  godz. 10.30 Śniadanie - degustacja potraw kuchni bałkańskiej
•  godz. 12.30 Wystąpienie dr Rigelsa Halili – antropologa kultury, filologa i historyka, zajmują-

cego się obszarem Bałkanów; wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego
Miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Przedzamcze 11/15

IINNI ORGANIZATORZY
STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MUZYKI CHÓRALNEJ 
„ASTROLABIUM”, MEETING MUSIC, www.pmaa.pl

IV Międzynarodowy Konkurs i Festiwal Chóralny im. M. Kopernika
Per Musicam Ad Astra
18.06. (sobota)
•  godz. 20.00 Koncert Inauguracyjny „Per musicam ad humanitatem”
Program: Ola Gjeilo - Song of the Universal, Sunrise Mass Chór Astrolabium
Capella Bydgostiensis, Robert Matusiak – fortepian, Kinga Litowska – dyrygent
Do stworzenia oprawy wizualnej wykorzystano fotografie Zdzisława Preisnera oraz prace ze zbiorów 
Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu. Kamilla Nielek & Dariusz Wyczółkowski 
– ceremonia, Aneta Derkowska - wprowadzenie do utworu
Miejsce: kościół Wniebowzięcia NMP. Wstęp wolny, pierwszeństwo z wejściówkami 
19.06. (niedziela)
•  godz. 17.30 Spotkanie z kompozytorem Pawłem Łukaszewskim
Wprowadzenie do koncertu „Per musicam ad sacrum” Aneta Derkowska
Miejsce: Dwór Artusa. Wstęp wolny 
•  godz. 19.30 „Per musicam ad sacrum”
Koncert dla uczczenia 1050. rocznicy Chrztu Polski. Program: utwory chóralne Pawła Łukaszewskie-
go Wykonawcy: Polski Chór Kameralny „Schola Cantorum Gedanensis”, Jan Łukaszewski - dyrygent 
Aneta Derkowska 
Miejsce: kościół Wniebowzięcia NMP. Wstęp wolny, pierwszeństwo z wejściówkami 
21.06. (wtorek)
•  godz. 18.00 „Per musicam ad amicitiam”
Koncert z okazji Święta Muzyki, ceremonia wręczenia nagród PMAA 2016
Wystąpią chóry uczestniczące w konkursie PMAA 2016 
Miejsce: Dziedziniec Ratusza Staromiejskiego (w przypadku niepogody - Dwór Artusa)
Wstęp wolny, pierwszeństwo z wejściówkami 
24.06. (piątek), godz. 20.00 Koncert Finałowy PMAA2016 „Per musicam ad humanitatem”
Miejsce: kościół pw. Św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu

TOWARZYSTWO BACHOWSKIE, www.js-bach.pl

VI Festiwal Cichej Muzyki: Zadanie domowe - Bach
19.06. (niedziela), godz. 17.00
Repertuar: kompozycje J.S.Bacha. Wykonawca: Bogdan Hołownia (fortepian), Wojciech Pulcyn (kon-
trabas). 
Bohdan Hołownia – zwany poetą fortepianu. Pochodzi z Torunia, gdzie ukończył Średnią Szkołę Mu-
zyczną. Na początku lat 90. studiował w Berklee College of Music w Bostonie. Pierwsze poważniejsze 
doświadczenia w graniu muzyki jazzowej związane są z kwartetem Jana Ptaszyna Wróblewskiego. 
W USA współpracował z Davem Clarkiem, Skippem Haddenem, George Zoncem, Larrym Kohutem, 
Jeffem Stitelym, Bronkiem Suchankiem, Grażyną Auguścik, Jerzym Głodem, Michałem Urbaniakiem 
i Urszulą Dudziak. Po powrocie do kraju współpracował z Lorą Szafran, Ewą Bem, Jorgosem Skolia-
sem, Tomaszem Szukalskim, Jerzym Skalskim, Markiem Jakubowskim.
Wojciech Pulcyn - kontrabasista, muzyk sesyjny. Współpracuje z najbardziej uznanymi polskimi mu-
zykami, m.in. Ewą Bem i Michałem Urbaniakiem, jak również z młodymi gwiazdami polskiej sceny 
jazzowej. Jest absolwentem Wydziału Jazzu na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Współ-
pracował z zespołami tworzącymi muzykę etniczną, m.in. Kapelą ze Wsi Warszawa. Obecnie współ-
pracuje z Teatrem Narodowym w Warszawie. W 2013 roku wraz z Bogdanem Hołownią Pulcyn nagrał 
album „Śpiewnik Henryka Warsa”, upamiętniający dzieła pioniera polskiego jazzu.
Słowo: Jakub Burzyński. Miejsce: Ratusz Staromiejski. Wstęp wolny

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE Z BYDGOSKIEGO PRZEDMIEŚCIA, 
www.bydgoskie.org

7. Święto Bydgoskiego Przedmieścia
18.06. (sobota), godz. 8.00-24.00
Impreza organizowana dzięki połączeniu sił wielu osób zrzeszonych w kilkudziesięciu organizacjach, 
wspólnotach i grupach nieformalnych. Wspólne świętowanie w najbardziej rodzinnej dzielnicy Toru-
nia. Przygotowano warsztaty, spotkania, gry terenowe, animacje i pokazy teatralne, a także pchli targ, 
rolkowy rajd szlakiem zabytków czy tradycyjnie już organizowaną sąsiedzką kawiarenkę. Chcemy, aby 
Święto, skoncentrowane na małych wydarzeniach, dziejących się równolegle w podwórkach, alejkach 
parkowych i ukrytych zakamarkach zachęciło sąsiadów do bliższego poznania się, mieszkańców  

Powarsztatowy koncert finałowy 18.06. (sobota), godz. 16.00
Miejsce: amfiteatr w Parku Bydgoskim. Wstęp wolny

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM SPOTKAŃ MŁODZIEŻY
ul. Łokietka 3

Anna Wysocka - Kondycja ogniem wypalona, do 30.06.

GRUPA N OBROTÓW, www.nobrotow.pl

Sobóteczka mała nocka, 25.06. (sobota), godz. 17.00-24.00
Impreza rodzinna, związana z pielęgnowaniem tradycji ludowych obchodzenia Nocy Święto-
jańskiej. Scenariusz na podstawie prac znanych etnologów (tradycyjne śpiewy ludowe oraz 
tańce i zabawy). Program obejmuje m.in.: wspólny spacer po lesie i zbieranie ziół i kwiatów, 
wyplatanie wianków, zabawy dla dzieci, ognisko z kiełbaskami, zabawę taneczną z kapelami 
grającymi na żywo oraz widowisko poetyckie na kanwie tańca i śpiewu tradycyjnego, podczas 
którego panny będą puszczały wianki na wodę. Wstęp wolny. Regulamin imprezy oraz szcze-
gółowe informacje na stronie www
Miejsce: Szkoła Leśna Na Barbarce

Warsztaty tańców tradycyjnych w parach 
25.06. (sobota), godz. 11.00-15.00
Warsztaty skierowane są zarówno do początkujących (część I) jak i doświadczonych tancerzy, 
którzy będą mieli okazję wzbogacić swoje umiejętności taneczne. Przewidziane są: prezenta-
cje tańca, ćwiczenia postawy i trzymania w parze, wypracowanie komfortu długotrwałego tań-
czenia, kroki podstawowe oraz zaawansowane, praktyka poruszania się po parkiecie, dobrego 
prowadzenia i podążania w parze. Wstęp: 45 zł (40 zł przy zgłoszeniu do 21.06.), zgłoszenia: 
nobrotow@gmail.com. Miejsce: informacja zostanie przesłana uczestnikom po ich zgłoszeniu

Sesje melodii tanecznych tradycyjnie
6, 13, 20, 27.06. (poniedziałki), godz. 20.30 (do zamknięcia lokalu)
Spotkania otwarte dla muzyków - tańce polskie, szwedzkie oraz balfolk. Bardzo mile widziani 
na sesji są również tancerze. Wstęp wolny
Miejsce: Wejściówka, Plac Teatralny 1

CENTRUM YO - AGATA ŚLESIŃSKA, WITOLD ORCHOLSKI
ul. Winnica 32, tel. 733-640-611
www.jogatorun.blogspot.com

Międzynarodowy Festiwal Jogi i Dzień Jogi 2016, 19.06. (niedziela)
Dla wszystkich miłośników jogi, sceptyków i tych, którzy chcą spróbować. Pokażemy nie tylko 
jogę klasyczną, ale też nowatorskie podejście do jogi, a nawet jej formę akrobatyczną - AcroY-
ogę. Dla osób od 4 do 104 lat. Będą zajęcia dla dzieci, dla seniorów, początkujących i zaawan-
sowanych. Znane jest dobroczynne działanie jogi dla kobiet w ciąży - takie warsztaty też się 
odbędą. Będzie również okazja do poznania nowego systemu jogi hormonalnej - odpowiedniej 
dla kobiet. Planujemy też wieczorny pokaz filmu wraz ze spotkaniem autorskim, degustacje 
i dyskusje.
Program:
•  godz. 11.00–11.10 Powitanie i wprowadzenie
•  godz. 11.15–11.45 Joga dla każdego (Krzysztof Dąbrowski)
•  godz. 11.55–12.25 Ashtanga Yoga (Anna Socha-Bystroń)
•  godz. 12.35–12.45 – Joga dla dzieci (Agata Ślesińska)
•  godz. 12.50–13.00 – Pranayama – ćwiczenia oddechowe (Witold Orcholski)
•  godz. 13.10–13.40 Joga wg Sivanandy (Witold Orcholski)
•  godz. 13.50–14.20 Joga hormonalna dla kobiet (Agata Ślesińska)
•  godz. 14.30–15.00 Joga wg Iyengara (Ewa Szprenger)
•  godz. 15.10–15.30 Joga dla kobiet w ciąży (Agata Ślesińska)
•  godz. 15.40–15.55 Joga śmiechu (Joanna Siemieńczuk)
•  godz. 16.00–16.15 AcroYoga (Jam Session)
•  godz. 16.20 Zakończenie
Miejsce: dach Centrum Sztuki Współczesnej

KLUB SENIORA „ZACISZE”, ul. Bema 38a, tel. 698-194-471
Klub prowadzi działalność kulturalno-oświatową głównie dla mieszkańców osiedli Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Kopernik”. Na wszystkie spotkanie obowiązuje telefoniczna rezerwacja 
miejsc.

•  godz. 13.45 Projekcja filmu dokumentalnego „Roots in the Heart - a European Folk Magic Docu-
mentary”. Autorzy: Thanassis Tatavlalis i Jimmy Trash. Miejsce: MDK

•  godz. 16.00 Wystąpienie blogera Argymira Iwickiego - blog o kulinarn-fotograficznych podróżach 
po Bałkanach; opowie on o jedzeniu na Starej Planinie. Miejsce: Collegium Maius UMK

3.06. (piątek)
•  godz. 11.00 Uliczny kurs językowy (język serbski, bułgarski, chorwacki)
Kurs podstawowy prowadzony przez studentów filologii bałkańskiej. Miejsce: starówka
•  godz. 13.00 Projekcja filmu „Стъпки в огъня”
Film opowiada o nestinarstwie w strandżańskiej wiosce, o tematyce filmu opowie dyrektor Bułgar-
skiego Instytutu Kultury – Kalina Stancheva Miejsce: Dom Muz, Podmurna 1
•  godz. 14.30 Wystąpienie blogera i podróżnika Jarosława Kowalczyka
Opowie on o „poszukiwaczach hardkoru” i podróżowaniu autostopem. Miejsce: Collegium Maius 
UMK
•  godz. 20.00 Koncert zespołu Caryna
Zespół zakorzeniony w polskim nurcie piosenki studenckiej. Jego trzonem jest założyciel i autor 
tekstów – Łukasz Nowak. Obecnie największą popularnością cieszy się międzynarodowy projekt 
muzyczny pt. Słowiańska dusza. To połączenie stylów różnorodnej słowiańskiej kultury; od ży-
wiołowych bałkańskich melodii po nostalgiczne rosyjskie i polskie ballady. W programie przede 
wszystkim piosenki polskie i serbskie. Nie stronimy także od muzyki macedońskiej, rosyjskiej i cy-
gańskiej. Miejsce: Pub Koniec Świata, Podmurna 4

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

KIRk, 4.06. (sobota), godz. 20.30
kIRk to zespół poszukujący nowych form wyrazu na styku muzyki elektronicznej oraz akustycznej. 
Płaszczyzną porozumienia jest dla nich improwizacja, która pozwala wyjść daleko poza ograniczenia 
gatunkowe. Owocem jest muzyka pełna organicznej dramaturgii, nieskażona oczywistością. Wstęp: 
5 zł

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

Z biznesem mi do twarzy: Irmina Marcinkiewicz, 29.06. (śr.), godz. 18.00
Cykl eventów organizowanych z myślą o niezależnych finansowo kobietach z Torunia, otwartych na 
nowe wyzwania, chcących poznawać nowe trendy, zainteresowanych rozwojem kariery zawodowej 
i dbających o swoje życie osobiste. Spotkania, podczas których swoją wiedzą i doświadczeniem 
dzielą się kobiety zarządzające największymi firmami w Toruniu. Gościem spotkania będzie Irmina 
Marcinkiewicz, właścicielka agencji marketingowej MSU Publishing, realizującej zlecenia dla 60 
brandów na całym świecie. Miejsce: Hanza Cafe, ul. Piekary 28. Wstęp wolny

STOWARZYSZENIE INICJATYW KULTURALNYCH „tARTak”

Warsztaty tańców ukraińskich, 11.06. (sobota), godz. 10.00-14.00
Żywiołowe, wesołe i bliskie polskim tańcom tradycyjnym - tak w skrócie można scharakteryzować 
tańce ukraińskie. Częste zmiany partnerów sprawiają, że w każdej chwili można poznać kogoś 
interesującego. Warsztaty będą prowadzone od podstaw. Prowadzący: Anton Czuprow (Ukraina) 
i Kasia Kostańska (Polska). Koszt: 40 zł. Zgłoszenia: wtan.warsztaty@gmail.com

Taniec Świateł 2016, 23.06. (czwartek), godz. 19.00
Grupa Bez Nazwy, Celtic Tree, n obrotów, Zespół Tańca Irlandzkiego Avalon, Zespół Tańców Ir-
landzkich Beltaine i grupa 5, 6, 7 i... zjednoczą się we wspólnym tańcu i graniu, by stworzyć na-
strojowy wieczór. Będzie można popatrzeć, zasmakować tańca, posłuchać niecodziennej muzyki 
granej na żywo i po prostu pobyć razem w urokliwym miejscu. Zwieńczeniem imprezy będzie tytu-
łowy Taniec Świateł, czyli pokaz tańca z lampionami w ostatnich przebłyskach zachodzącego słoń-
ca. Następnie razem udamy się do galerii Wejściówka. Miejsce: Park na Bydgoskim Przedmieściu

STOWARZYSZENIE SZTUKA CIĘ SZUKA

Warsztaty w ramach projektu Filmogranie!: 
Małe Instrumenty - Samoróbka
17.06. (piątek), godz. 15.00-18.00, 18.06. (sobota), godz. 11.00-17.00
Filmogranie! to interdyscyplinarny projekt nieformalnej edukacji, zakładający przeprowadzenie 
działań, skupionych wokół szeroko pojętej sztuki filmowej oraz edycji obrazu i dźwięku – działa-
nia warsztatowe. Podczas Święta Bydgoskiego Przedmieścia zapraszamy na rodzinne warsztaty 
dźwiękowe. Samoróbka to projekt wrocławskiej grupy Małe Instrumenty, dedykowany instrumen-
tom muzycznym zbudowanym własnoręcznie. Podczas warsztatów zrealizujemy rozmaite muzycz-
ne pomysły konstrukcyjne, powołamy do życia nietypowe obiekty dźwiękowe. Dla uczestników 
w wieku 9+. Zapisy: sztukacieszuka@gmail.com; utu.fundacja@gmail.com. Wstęp bezpłatny
Współorganizatorzy: Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest,  DomKultury! 
Miejsce: Domkultury! Bydgoskie Przedmieście, ul. Sienkiewicza 11/2



DZIEŃ PO DNIU 6CZERWIEC 2016

1.06. (środa)
  godz. 10.00, 12.00  Projekt „Czy świat kręci się wokół pieniądza? Finansowe 
odkrycia Mikołaja Kopernika”: Dzień Dziecka w Muzeum - spotkanie rodzinne, 
 Muzeum Okręgowe 
  godz. 10.00- 17.00 (co godzinę)  Dzień Dziecka w piernikowym klimacie,  Muzeum 
Toruńskiego Piernika
  godz. 13.00  Zapomniane biblioteki Sahary, do 9.09.,  Biblioteka Uniwersytecka
  godz. 16.00-18.00  Dzień Dziecka,  Zamek Krzyżacki
  godz. 16.00-19.00  Dzień Dziecka - Festyn rodzinny,  Plac zabaw Piernikowe Mia-
steczko
  godz. 17.00  Zaczarowane miasteczko, do 10.06.,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 17.00  Dzień Dziecka na Rudaku,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 18.00  Filmowy Dzień Dziecka,  Dwór Artusa
  godz. 18.00  „Tajemnica Tomka Sawyera” – premiera Teatru Muzycznego,  sala 
na Jordankach

  godz. 19.00  Spisek stulecia – kto chciał zabić Jana Pawła II? Spotkanie  
ze Zbigniewem Branachem,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  NADA IV: Blackbird Blackbird,  Klub NRD
   Jestem. Wystawa Marty Szklarskiej, do 30.06.,  Biblioteka Uniwersytecka 

2.06. (czwartek)
  godz. 10.30  XVI Dni Bałkańskie, do 3.06., MDK, Collegium Maius UMK, starówka, 
 Dom Muz, Pub Koniec Świata
  godz. 16.00  Muzyka i Architektura,  Klub Seniora „Zacisze”
  godz. 16.30  Bezpłatne oprowadzanie z przewodnikiem po aktualnych wysta-
wach,  CSW
  godz. 17.00  Od Hipokratesa do Rydygiera, do 1.11.,  Muzeum Historii Torunia
  godz. 18.00  Projekt dla…: Lubomira Trojan „Dizajn u źródeł” – wykład,  Galeria 
Wozownia

  godz. 18.00  Fotograficzne Pogaduchy,  Kawiarnia Teatralna Wejściówka
  godz. 20.00  Wieczór z piosenkami Louisa Armstronga,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  XIII Urodziny NRD: Quiz po eNeRDowsku vol.3,  Klub NRD
   Malarstwo Ewy Awianowicz,  Książnica Kopernikańska, do 30.08., Filia nr 1,  
ul. Jęczmienna
   Małgorzata Zajączkowska - spotkanie,  CSW

3.06. (piątek)
  godz. 17.00  Wystawa Pracowni Plastycznych, do 30.06.,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 17.00  Obchody Dnia Dziecka,  Dom Muz, ul. Poznańska 
  godz. 18.00  Wieczór z Teatrem Do Skutku,  MDK 
  godz. 20.00  Koncert „Pod wspólnym niebem”,  sala na Jordankach
   XIII Urodziny NRD: Łowcy x Rubin robi Raban,  Klub NRD

4.06. (sobota)
  godz. 10.00-15.00  Runda Finałowa Turnieju w Szachach Szybkich,  Dom Harcerza
  godz. 10.00-14.00  XXXV Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego, także 5.06., 
 Muzeum Etnograficzne
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 11.00  Rodzinne warsztaty ceramiczne,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 11.00  Odlotowy Dzień Dziecka - Zbuduj swój samolot!,  MDK
  godz. 11.00-17.00  Piknik Ekologiczny Dwie Rzeki w ramach XXXII Dni Drwęcy, 
 Błonia Nadwiślańskie
  godz. 12.00  Fantastyczny Dzień Dziecka w CSW z Feliksem, Netem i Niką,  CSW
  godz. 16.00, 17.00  Czas dla Nas: „Brazil”, koncert TOS,  sala na Jordankach
  godz. 17.00  Książka łagodzi obyczaje,  CSW
  godz. 18.00  Wieczór z Teatrem Tańca Akro,  Baj Pomorski

Muzyka i Architektura, 2.06. (czwartek), godz. 16.00
Spotkanie muzyczne. W programie zapowiedzi repertuarowe festiwalu i prezentacja wybra-
nych nagrań. Prowadzenie: Katarzyna Smolarek z TOS.

Park Etnograficzny w Kaszczorku, farma fotowoltaiczna Grupy 
Energa w Czernikowie, 23.06. (czwartek)
Wyjazd rekreacyjny połączony ze zwiedzaniem. Zapisy: 698-194-471.

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

Każdy przyjeżdżający do Torunia słyszał zapewne legendę o flisaku, który ocalił miasto 
przed plagą żab, historię o przyczynie przechylenia się Krzywej Wieży, opowieść o powsta-
niu toruńskich pierników. Ale to nie wszystkie ciekawe podania związane z miastem. Dom 
Legend Toruńskich to połączenie interaktywnego muzeum i teatru. Miejsce, które pozwoli 
przenieść się w świat magicznych opowieści o mieście i jego historii. 
Czynne codziennie w godz. 10.00-18.00. Pokazy rozpoczynają się o każdej pełnej godzinie, 
ostatni o 17.00.
Dla odbiorców indywidualnych pokazy odbywają się, gdy zbierze się grupa min. 5-osobowa. 
Maksymalna wielkość grupy to 50 osób. 
Bilety: dla dzieci od lat 3: 9 zł, dla dorosłych: 10 zł, dla dzieci niepełnosprawnych: 5 zł, 
dla dorosłych niepełnosprawnych: 8,5 zł

TORUŃSKI SERWIS TURYSTYCZNY 
ul. Bankowa 14/16/16, tel. 56 621-02-32, 660-061-352
www.turystyka.torun.pl

Weekendowe Zwiedzanie Regularne:
Toruń UNESCO (4 godziny), 11,25.06., godz. 11.15. 
Trasa obejmuje cały obszar wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a więc pro-
wadzi przez toruński Średniowieczny Zespół Miejski, składający się z trzech historycznych 
jednostek urbanistycznych: Starego Miasta (zał. 1233 r.), Nowego Miasta (zał. 1264 r.)  
i terenu zamku krzyżackiego (poł. XIII w.). Koszt: 20 zł
Średniowieczne Stare Miasto (3 godziny), 4, 18.06., godz. 11.45 
Trasa obejmuje tylko Stare Miasto, a więc jedną z trzech części średniowiecznego historycz-
nego centrum Torunia wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie tą 
trasą nie obejmuje zamku krzyżackiego oraz średniowiecznego Nowego Miasta.
Koszt: 16 zł

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

Zwiedzanie Bydgoskiego Przedmieścia
5.06. (niedziela), godz. 12.00
Rezerwacja: tel. 56 621-04-22, e-mail: pcu.torun@gmail.com
Miejsce spotkania: pomnik J. Piłsudskiego, plac Rapackiego. Koszt: 5 zł/os

OŚRODEK INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
Rynek Staromiejski 25, tel. 56 621-09-30, 621-09-31
www.it.torun.pl

Spacery z przewodnikiem
do września, każda sobota i niedziela oraz dodatkowo 15.08., godz. 12.00-14.00
Spotkanie z przewodnikiem przy OIT. Maksymalna wielkość grupy - 35 osób; minimalna - 1 
osoba. Przewidziany na około dwie godziny spacer rozpoczyna się na Rynku Staromiejskim. 
Wędrując ulicami Starego i Nowego Miasta zwiedzający dochodzą na Rynek Nowomiejski. 
Stąd wraz z przewodnikiem wracają na Rynek Staromiejski północną częścią Starego Miasta 
i tu kończą wycieczkę. Trasa pozwala poznać najważniejsze toruńskie atrakcje. Na trasie 
spaceru znajduje się m.in. gotycki Ratusz Staromiejski, monumentalne kościoły i miesz-
czańskie kamienice. Szlak prowadzi wzdłuż murów obronnych, przy zabytkowych spichler-
zach i miejskich bramach. Dociera do Domu Kopernika, Krzywej Wieży i ruin krzyżackiej 
warowni.
Bilety: 8 zł, ulgowy: 6 zł (uczniowie oraz studenci do 26 lat, emeryci i renciści), dzieci do  
7 lat: bezpłatnie. Rezerwacja: w OIT, mailem: it@it.torun.pl, tel. 56 621-09-30, -31

12.06. (niedziela)
  godz. 14.00  VI Koncert Uczniów i Orkiestry Społecznego Ogniska Artystycznego 
Toruńskiego Towarzystwa Muzycznego,  Biblioteka Uniwersytecka
  godz. 17.00  Koncert „Pocztówki z Torunia”, także 13.06.,  MDK

13.06. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Co kraj to obyczaj. Indonezyjska codzienność,  Ośrodek Czytelnic-
twa Chorych i Niepełnosprawnych
  godz. 19.00  Spotkanie z Jackiem Hugo-Baderem,  Teatr Horzycy 

14.06. (wtorek)
  godz. 12.00  Dzień na plus: Spacer po wystawach,  CSW
  godz. 16.00  Wernisaż pracowni Azymut Sztuki,  MDK
  godz. 16.30  Zwiedzanie Dworu Artusa,  Dwór Artusa
  godz. 18.00  Wizytówka,  Od Nowa 

15.06. (środa)
  godz. 11.00  Zaczarowany Świat Calineczki – Teatr Magiczny Obraz,  Dwór Artusa
  godz. 12.00  Dzień na plus: Rozmowy o kinie - seans, godz.14.00 wykład,  CSW
  godz. 17.00  Z tekstu na ekran,  WOAK
  godz. 18.00  Spotkanie z Agnieszką Kuźniak,  CSW 
  godz. 20.00  Koncert nepalskiego zespołu Kanta dAd dAd,  Dwa Światy

16.06. (czwartek)
  godz. 10.00  Dyskusyjny Klub Filmowy Wpatrzeni,  Ośrodek Czytelnictwa 
Chorych i Niepełnosprawnych
  godz. 11.00  Uroczyste zakończenie XXIV Programu Edukacji Kulturalnej,  
 Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży
  godz. 18.00  Arkadiusz Kikulski - Na skraju snu, do 21.07.,  Dom Muz,  
ul. Podmurna
  godz. 19.00  Sztuka w Artusie: Francisco Goya i jego czarne obrazy,  Dwór Artusa

17.06. (piątek)
  godz. 10.00-14.00  VII Turniej Rycerski Uczniów Szkół Średnich Miasta Torunia, 
 Zamek Krzyżacki
  godz. 12.00  Z moich stron. Codzienność, wystawa , do 31.08.,  Dom Harcerza
  godz. 17.00  Spektakl Muzyczny „W krainie Baśni”,  Dom Harcerza
  godz. 17.00  Piperatas tortas facientes – o piernikach śląskich, do 30.10., 
 Muzeum Toruńskiego Piernika
  godz. 19.00  Festiwal Tańca Sfera Ruchu – prezentacje spektakli, do 19.06.,  MDK
  godz. 19.00  Symphonica - widowisko multimedialne, koncert TOS,  sala na 
Jordankach
   Koncert: Ted Nemeth,  Dwa Światy

18.06. (sobota)
  godz. 12.00  Bajki z Rzutnika,  CSW
  godz. 8.00-24.00  7. Święto Bydgoskiego Przedmieścia,  różne miejsca osiedla
  godz. 16.00  Filmogranie!: Małe Instrumenty - powarsztatowy koncert finałowy, 
 amfiteatr w Parku Bydgoskim
  godz. 19.00  „Hedda Gabler” - premiera,  Teatr Horzycy
  godz. 19.00  Koncert: Łanuszka/Cohen,  Impresaryjny Teatr Muzyczny
  godz. 20.00  IV Międzynarodowy Festiwal Chóralny „Per Musicam Ad Astra”: 
koncert „Per musicam ad humanitatem”,  kościół Wniebowzięcia NMP
  godz. 20.30-1.00  Noc gier planszowych,  Kawiarnia Teatralna Wejściówka 
  godz. 21.00  Danza del Fuego – wieczór w świecie flamenco,  Zamek Krzyżacki

  godz. 20.00  6. Urodziny Stand-Up Toruń,  Od Nowa 
  godz. 20.00  Noc z Harrym Potterem,  Dwór Artusa
  godz. 20.30,  KIRk,  Kulturhauz
   XIII Urodziny NRD: Lex Novika,  Klub NRD
   Koncert: ODC + Lochy i Smoki + White Crosses,  Dwa Światy

5.06. (niedziela)
  godz. 9.00-21.00  Śniadanie na Trawie,  Rynek Nowomiejski
  godz. 12.00  Oprowadzanie po VII Wystawie Rysunku Studenckiego Rysować 
Naturalnie,  Galeria Wozownia
  godz. 12.00  Zwiedzanie Bydgoskiego Przedmieścia, start: pomnik  
J. Piłsudskiego,  plac Rapackiego

6.06. (poniedziałek)
  godz. 16.00  Słodkie warsztaty z okazji Dnia Dziecka,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 17.30  Koncert z okazji Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
 sala na Jordankach
  godz. 17.30  Filmowe plakatobranie,  Od Nowa
  godz. 19.00  Lou Shields (solo), Moriah Woods Trio oraz Johny Mastro  
& Mama’s Boys,  HRP Pamela 
  godz. 20.00  Grupa Improwizacyjna Teraz + Goście,  Od Nowa

7.06. (wtorek)
  godz. 18.30  Radio-teleskop.pl – wystawa fotografii Piotra Majewskiego,  
do 1.07.,  Dwór Artusa
   Janusz Zaorski - spotkanie,  CSW

8.06. (środa)
  godz. 18.00  Samorząd Studencki UMK - dawniej i dziś, do 30.06.,  Biblioteka 
Uniwersytecka

  godz. 18.30  Pięciolinia dla Papieża – koncert,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Koncert grupy Freygish Orchestra,  Od Nowa

9.06. (czwartek)
  godz. 18.00  Letnie wietrzenie szafy,  Od Nowa
  godz. 19.00  Opowiadania „mikroMAKRO” – spotkanie autorskie,  Dwór Artusa
   Michał Oleszczyk - spotkanie,  CSW

10.06. (piątek)
  godz. 17.00  Dürer, Gysbrechts, Willmann… Kolekcja Tadeusza Wierzejskiego 
w polskich muzeach, do 4.09.,  Ratusz Staromiejski
  godz. 17.30  KATAR: Fotografia,  WOAK
  godz. 17.30  wykład Agaty Dudy Gracz,  CSW
  godz. 18.00  Odcienie - koncert taneczny,  MDK
  godz. 19.00  Duda Gracz ’75 - wernisaż, do 31.08.,  CSW
  godz. 19.00  Koncert zespołu Przystań,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 19.00  Teresa Werner,  Aula UMK
  godz. 19.00  Jean-Marc Fessard, koncert TOS,  sala na Jordankach
  godz. 20.00  Chór Męski Gregorianum,  Dwór Artusa
  godz. 20.30  koncert kwintetu Zbigniewa Namysłowskiego,  CSW

11.06. (sobota)
  godz. 11.00  Projekt „Czy świat kręci się wokół pieniądza? Finansowe odkrycia 
Mikołaja Kopernika”: Spotkanie rodzinne,  Muzeum Okręgowe
  godz. 12.00  Filozofowanie z Dziećmi: Zwierzęta,  CSW
  godz. 19.00  I Festiwal Muzyki Szantowej „Flisak 2016”,  Zamek Krzyżacki
   Koncert: Applause Agent, Rain of Claims, The Shitstorms,  Dwa Światy



  godz. 20.30  Inauguracja XX Festiwalu „Nova Muzyka i Architektura”: Blues 
Symfonicznie, koncert TOS,  Rynek Staromiejski
  godz. 22.00  Falco - teatr uliczny + wianki,  ul. Bulwar Filadelfijski
  do godz. 22.00  Świętojańska Noc Zakupów,  Stare Miasto

25.06. (sobota)
  godz. 9.00-16.00  V Festiwal Malarstwa i Rzeźby Figurkowej, także 26.06., 
 Szkoła Podstawowa nr 1
  godz. 11.00  Piknik sztuki na rozpoczęcie lata,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 12.00-16.00  Turniej Średniowieczny IX Toruńskie Medievalia,  Zamek 
Krzyżacki
  godz. 15.00-22.00  Bawmy się jak dzieci - festyn rodzinny,  Błonia Nadwi-
ślańskie
  godz. 16.00-21.00  Festiwal Kolorów,  Bulwar Filadelfijski
  godz. 16.00  Modra szlejifa. Kociewskie popołudnie z zespołem Błękitna 
Wstęga,  Muzeum Etnograficzne 
  godz. 17.00-24.00  Sobóteczka mała nocka - impreza rodzinna,  Szkoła Leśna 
Na Barbarce
  godz. 18.00  Magdalena Uchman - This is my movie - grafika, do 23.07.,  Dom 
Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  Koncert wokalny „Jak nie my to kto?”,  MDK
  godz. 18.00-24.00  III Toruńska Noc Muzealna z okazji Święta Miasta,  oddzia-
ły Muzeum Okręgowego 
  godz. 19.00  Regaty ósemek wioślarskich,  Błonia Nadwiślańskie/ Wisła
   Olga Bołądź - spotkanie,  CSW
   Urodziny Stand-up Toruń: Kacper Ruciński,  Dwa Światy

26.06. (niedziela)
  godz. 12.00  Spacer Literacki, CSW
  godz. 13.00-14.00  Przedstawienia Baja Pomorskiego,  Rynek Staromiejski
  godz. 14.30-16.00  Rytmiczne wakacje – audycja muzyczna,  Rynek Staro-
miejski
  godz. 15.00-18.00  Zamkowy Festyn Integracyjny,  Zamek Krzyżacki 
  godz. 16.30-18.30  Bezpieczne i Ekologiczne Wakacje,  Rynek Staromiejski
  godz. 20.00  Akustyczna Radiostacja – koncert plenerowy na  Rynku Staro-
miejskim

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

  godz. 19.00  Saxmania,  Dwór Artusa 
  godz. 19.00  Hemar „Marchewka – próba generalizacji” – premiera,  Impresa-
ryjny Teatr Muzyczny

28.06. (wtorek)
  godz. 12.00  Zbieraj rumianek, bo święty Janek,  Muzeum Etnograficzne
   Koncert i wystawa: Make Like a Tree (Ukraina),  Dwa Światy

29.06. (środa)
  godz. 18.00  Z biznesem mi do twarzy: Irmina Marcinkiewicz,  Hanza Cafe

30.06. (czwartek)
  godz. 19.00  „Król Lear” - premiera,  Teatr Horzycy
  godz. 20.00  Bieryt & Zawadzki – koncert poezji śpiewanej,  Dwór Artusa

19.06. (niedziela)
  godz. 11.00-16.20  Międzynarodowy Festiwal Jogi i Dzień Jogi 2016,  dach CSW
  godz. 16.30  „A morze nie” – premiera,  Baj Pomorski
  godz. 17.00  VI Festiwal Cichej Muzyki: Zadanie domowe – Bach,  Ratusz Staromiejski 
  godz. 17.30  Per Musicam Ad Astra: Spotkanie z kompozytorem Pawłem Łukaszew-
skim,  Dwór Artusa

  godz. 18.00  Spektakl taneczny „Kopciuszek”,  sala na Jordankach
  godz. 19.00  Romans w bibliotece - spektakl kabaretowy,  Hotel Bulwar
  godz. 19.30  Per Musicam Ad Astra: Per musicam ad sacrum,  kościół Wniebowzięcia 
NMP

20.06. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Lato, lato... książka czeka! ,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełno-
sprawnych
  godz. 17.00  Świat widziany oczami dzieci, do 31.08.,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 19.30  Michał Szpak - koncert Color Of Your Life,  sala na Jordankach 
   Wystawa podsumowująca działalność pracowni dydaktycznej galerii, w filii  
na Kościuszki od 13.08., do 1.08.,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości 
Dziecka

21.06. (wtorek)
  godz. 12.00  Dzień na plus: Spójrz! Miejsce,  CSW
  godz. 14.00-22.00  Święto Muzyki,  różne miejsca na starówce
  godz. 17.00-19.00  Święto muzyki w Dworze Artusa – Skrecz Sesja ze Steve Nashem, 
 Dwór Artusa

  godz. 17.00  Energia życia – spektakl dla dzieci,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 18.00  Per Musicam Ad Astra: Per musicam ad amicitiam,  dziedziniec Ratusza 
Staromiejskiego 
  godz. 18.30  Dawid Kwiatkowski nowy koncert Element Trzeci tour 2016,  sala na Jor-
dankach
  godz. 19.00  Dzieła Annale ZPAP Toruń, do 31.07.,  Dom Plastyka ZPAP

22.06. (środa)
  godz. 17.30  Fotografia jako medium sztuk wizualnych,  WOAK
  godz. 18.00  Koncert Ceinat i przyjaciele,  MDK
  godz. 18.00  Serce moje serce na dwoje się dzieli,  Muzeum Etnograficzne

23.06. (czwartek)
  godz. 15.00-20.00  Zawody Strażackie - Toughest Firefighter Alive Poland 2016,  
do 25.06.,  Rynek Nowomiejski
  godz. 18.00  Gwieździste królestwo – spektakl interaktywny,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 19.00  Taniec świateł,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 19.00  Koncert Grzegorza Bukały,  sala na Jordankach 
  godz. 19.00  Taniec Świateł 2016,  park na Bydgoskim Przedmieściu
  godz. 19.00  Jazz w Pałacu: Celuloid,  Impresaryjny Teatr Muzyczny
  godz. 20.00  Koncert na Wiśle – Mezo i Sara Pach,  Statek Wanda

24.06. (piątek)
  godz. 16.00-18.00  Warsztaty plecenia wianków (Dom Muz) oraz warsztaty artystycz-
ne dla dzieci,  Rynek Staromiejski 
  godz. 16.00-20.00  3…2…1… Start Wakacje z Młynem Wiedzy,  okolice Młyna Wiedzy
  godz. 17.00  Etiopia - różnorodność etniczna doliny Omo, do 11.09.,  Muzeum 
Podróżników 

  godz. 18.00  Zoom na Toruń – Konkurs plastyczny,  MDK
  godz. 18.00-19.00  koncert: Big Band MDK,  Rynek Staromiejski
  godz. 20.00  Piernikowa Aleja Gwiazd: uroczyste odsłonięcie katarzynek,  Rynek 
Staromiejski


