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

Festiwal Teatrów Ulicznych: „ItinaiR”
2, 3.07. (sobota, niedziela), godz. 21.30 
Organizator: Toruńska Agenda Kulturalna 

III Letni Festiwal Operowy – Carmen
14.07. (czwartek), godz. 19.00 Organizator: Agencja Artystyczna Pro Musica

Koncert Światowych Dni Młodzieży – Radość na Syjonie 
22.07 (piątek), godz. 17.00
20. Festiwal Nova Muzyka i Architektura: Wieczór latynoski - Bach Goes 
Samba, 30.07 (sobota), godz. 20.00
Organizator: Toruńska Orkiestra Symfoniczna 

Otwarcie VII Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej: Broadway Goes 
Hollywood, 4.08 (czwartek), godz. 20.00
Organizatorzy: Miasto Toruń, Toruńska Agenda Kulturalna

Koncerty pod Gwiazdami: Leszek Możdżer – solo
5.08 (piątek), godz. 20.00 Organizator: Centrum Kultury Dwór Artusa

Spektakl muzyczny „d’Amore”, 20.08 (sobota), godz. 19.00
Organizator: Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny

20. Festiwal Nova Muzyka i Architektura: Wieczór z Gwiazdą 
28.08 (niedziela), godz. 18.00 Organizator: Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Nadchodzące wydarzenia:
Muzyka Pink Floyd w blasku księżyca, 17.09 (sobota), godz. 19.00
Kuba Badach/ Tribute to Andrzej Zaucha. Obecny, 25.09 (niedziela), godz. 19.00 
Organizator: Good Taste Production

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

Koncerty pod Gwiazdami:
Ray Wilson – Genesis Classic, 8.07. (piątek), godz. 21.00 
Koncerty pod Gwiazdami 2016 rozpoczynamy od rockowego akcentu. Wystąpi bowiem ostatni 
frontman grupy Genesis – Ray Wilson. Podczas koncertu zabrzmią największe przeboje legendarnej 
formacji takie jak: „Follow you, follow me”, „Congo” czy „Mama”. Nie zabraknie kultowego utworu 
„Inside” wylansowanego z grupą Stiltskin, a także solowych kompozycji artysty.
Miejsce: Amfiteatr Muzeum Etnograficznego. Bilety: 55 zł ulgowy, 65 zł normalny

Varius Manx & Kasia Stankiewicz, 15.07. (piątek), godz. 21.00 
Varius Manx obchodzi niebagatelny jubileusz 25-lecia powstania grupy i z tej okazji wystąpi rów-
nież w Toruniu z kultową wokalistką Kasią Stankiewicz. Usłyszymy doskonale znane hity z lat 90.,  
takie jak „Orła cień”, „Zanim zrozumiesz”, „Pocałuj noc”, „Ruchome piaski”, „Zamigotał świat”.  
Nie zabraknie również nowego przeboju grupy „Ameryka”.
Miejsce: Amfiteatr Muzeum Etnograficznego. Bilety: 60 zł ulgowy, 70 zł normalny

Janusz Radek z zespołem, 23.07. (sobota), godz. 21.00
Janusz Radek to artysta kompletny, obdarzony mocnym i łatwo rozpoznawalnym głosem. Zaprezen-
tuje swój najnowszy program „Popołudniowe przejażdżki”, lokujący się pomiędzy klimatem brytyj-
skiego popu, a estetyką Grzegorza Ciechowskiego. Nie zabraknie też najbardziej znanych i lubianych 
hitów, takich jak: „Dziękuję za miłość”, „Czekam wytrwale” i „Kiedy umrę kochanie”.
Miejsce: Amfiteatr Muzeum Etnograficznego. Bilety: 35 zł ulgowy, 45 zł normalny

Kino Mocne – Dariusz Makaruk ft. Czesław Mozil, 
31.07. (niedziela), godz. 21.00

CENTRA KULTURY

Repertuar
Projekt „Kino Mocne” to nowoczesna interpretacja największych przedwojennych szlagierów 
muzycznych polskiego kina, wykonywanych przez Eugeniusza Bodo, Aleksandra Żabczyńskie-
go, Hankę Ordonównę, czy Tolę Mankiewiczównę. Za całość odpowiada producent Dariusz 
Makaruk, któremu towarzyszyć w Toruniu będzie Czesław Mozil. 
Miejsce: Amfiteatr Muzeum Etnograficznego. Bilety: 35 zł ulgowy, 45 zł normalny

Leszek Możdżer, 5.08. (piątek), godz. 20.00
Leszek Możdżer to pianista światowej klasy, odważny eksplorator i oryginalny twórca, wyróż-
niający się własnym językiem muzycznym. Słuchając jego interpretacji rozumiemy, że piękno 
wydobyć można z każdego gatunku muzycznego. Niezależnie czy to jest death metal, pop, 
jazz, czy klasyka. Możdżer znajduje bowiem magię w miejscach, o których wielu się nawet  
nie śniło. Miejsce: CKK Jordanki. Bilety: 85 zł ulgowy, 95 zł normalny

Inne wydarzenia:
Kaper i Wars – melodie przedwojenne – Paweł Kaczmarczyk & 
Audiofeeling Trio, 1.07. (piątek), godz. 20.00
Bronisław Kaper i Henryk Wars to autorzy muzyki do najpiękniejszych polskich piosenek 
przedwojennych np. „Miłość ci wszystko wybaczy”, „Zimny Drań”, „Umówiłem się z nią na 
dziewiątą”, ale również twórcy kompozycji do ponad dwustu amerykańskich filmów od lat 30. 
do 60. O genialne interpretacje muzyki Kapera i Warsa zadba Paweł Kaczmarczyk – okrzyknię-
ty Najlepszym Pianistą w 2009 r. – i jego Audiofeeling Trio. Wstęp wolny

Pan Pstrong, czyli pierwsza ryba w kosmosie – Spektakl Grupy 
Improwizacyjnej „Teraz”, 7.07. (czwartek), godz. 19.00
Improwizowany spektakl, który zaprezentuje toruńska Grupa „Teraz”. Publiczność wymyśla 
słowo – inspirację. Następnie improwizatorzy ruszają w podróż w głąb swojej świadomości, 
ku światom tworzonym tu i teraz. To, co wydarzy się na scenie, nigdy nie zostanie powtórzone. 
Wstęp wolny

Szalone lata 20. – Aleksandra Soboń-Wakarecy i Annekatrin Flick – 
koncert kameralny, 21.07. (czwartek), godz. 19.00
Wiek XX w muzyce klasycznej to czas niezwykle barwny i zróżnicowany. Posłuchamy kompozy-
cji m.in. Igora Strawińskiego, Claude’a Debussy’ego i Maurice’a Ravella. Na muzyczne salony 
20-lecia międzywojennego przeniosą nas: niemiecka wiolonczelistka, Annekatrin Flick oraz 
polska pianistka mieszkająca w Toruniu, Aleksandra Soboń-Wakarecy.
Bilety: 15 zł ulgowy, 20 zł normalny

Blackberry Hill, 22.07. (piątek), godz. 20.00
Blackberry Hill to zespół łączący folk z indie rockiem. Do tego proponują ciekawe teksty, a tak-
że ożywczą elektronikę. Artyści zaprezentują przede wszystkim materiał z EPki „House Of Bo-
nes” nagranej i wyprodukowanej w domowym studio. 
Miejsce: Rynek Staromiejski. Wstęp wolny

Marta Cynk-Mikołajewska – Szachownica życia
24.07. (niedziela), godz. 20.00
Marta Cynk-Mikołajewska to młoda artystka, uczennica Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu 
w klasie wiolonczeli. W zeszłym roku dzięki stypendium Miasta Torunia w dziedzinie Kultury, 
nagrała płytę „Szachownica Życia”. Utwory z tego albumu usłyszymy podczas koncertu. 
Miejsce: Rynek Staromiejski. Wstęp wolny

Muzyka filmowa – Kwartet Infinito
29.07. (piątek), godz. 20.00 
30.07. (sobota), godz. 13.00 
1.08. (poniedziałek), godz. 19.00 
3.08. (środa), godz. 19.00 
Czy chcielibyście spędzić mile czas w pięknych wnętrzach Dworu Artusa przy akompania-
mencie największych przebojów muzyki filmowej w kameralnych aranżacjach? Zabrzmią 
utwory z filmów: „Gra o Tron”, „Anioły i Demony”, „Dobry Zły i Brzydki”, „Władca Pierścieni”,  
„Osada”, „Harry Potter” czy „Różyczka”. A to wszystko w wykonaniu toruńskiego Kwartetu 
Infinito. Program każdego z czterech koncertów będzie się od siebie różnił, tak aby zapre-
zentować jak największą liczbę ciekawych kompozycji. Bilety: 10 zł ulgowy, 15 zł normalny

Akty zgonu – spektakl Grupy Improwizacyjnej „Teraz”
4.08. (czwartek), godz. 19.00
„Akty zgonu” to spektakl improwizowany oparty na kartach z „Czarnych Historii”, jaki zapre-
zentuje toruńska Grupa Improwizacyjna „Teraz”. Podczas przedstawienia publiczność losuje 
zagadkę makabrycznej śmierci. Następnie grupa rzuca się w wir szalonych opowieści, próbu-
jąc ustalić kto zabił i dlaczego? Co wyjdzie z ich improwizacji nie wiedzą nawet ciechocińskie 
cyganki… Wstęp wolny

Zwiedzanie Dworu Artusa
19.07. (wtorek), godz. 16.30, 18.00
30.08. (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 historii, opowieści i legend związanych z Dworem 
Artusa. Oprowadzanie odbędzie się, gdy zbierze się grupa minimum 5 osób.
Bilety: 4 zł ulgowy, 6 zł normalny

Filmowe poniedziałki
4.07. (poniedziałek), godz. 18.00
To film z pogranicza dramatu i science fiction, w którym śledzimy losy postaci z różnych epok 
i zakątków świata. Ich najbardziej błahe decyzje i czyny mają daleko idący wpływ na teraźniej-
szość, przyszłość, a nawet przeszłość naszej planety. W obsadzie ścisła czołówka amerykań-
skiego kina.

11.07. (poniedziałek), godz. 18.00
Główna bohaterka przyjeżdża do Włoch, aby odnaleźć biologicznego ojca i spotkać się z chłop-
cem, w którym zakochała się cztery lata wcześniej. Choć to film z gatunku dramatu, to idylliczna 
sceneria Toskanii tworzy urzekającą atmosferę.

18.07. (poniedziałek), godz. 18.00
To historia emerytowanego weterana wojny w Korei, który otwarcie wyraża się z pogardą o „czar-
nych”, „żółtkach”. Wszystko się zmienia, gdy syn jego nowych sąsiadów z Azji spróbuje ukraść 
mu ulubione auto. Zaistniała sytuacja zmusza go do trudnej konfrontacji z własnymi uprzedze-
niami.

25.07. (poniedziałek), godz. 18.00
Zabarwiona sarkastycznym humorem komedia obyczajowa o trudnych relacjach matki i jej trzech 
dorosłych córek. Z filmu płynie nie tylko przejmująca prawda, ale także wielka nadzieja na to,  
że wspólnie przeżywany kryzys stanie się dla bohaterek początkiem rozwiązania konfliktów 
z przeszłości.
Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki do odbioru na pół godziny przed 
seansem. Jednej osobie przysługują 2 wejściówki.

Galeria Artus
Magdalena Chomiak – Inspiracje – wielcy mistrzowie na nowo
5.07. (wtorek), godz. 18.30, do 22.07.
Na wystawę składają się przede wszystkim kopie dzieł dawnych, co jest owocem zaintereso-
wania Magdaleny Chomiak malarstwem polskim i europejskim od późnego średniowiecza  
do początku XX w. Zaprezentowane zostaną również prace autorskie malarki.

Gruzja i Armenia – wystawa fotografii Jowity Niemczyk
26.07. (wtorek), godz. 18.30, do 31.08.
Do odwiedzenia Gruzji i Armenii zachęci nas Jowita Niemczyk, a to dzięki jej fotografiom, które 
wykonała w trakcie swojej wyprawy. Na wystawie znajdziemy zdjęcia najbliższe sercu autorki. 
Będą więc portrety ludzi, których poznała, a także zapierające dech w piersiach krajobrazy.

Stopklatka – wystawa fotografii muzycznej Andżeliki Plich
2.08. (wtorek), godz. 18.30, do 2.09.
Wystawa Angeliki Plich składać będzie się z dwóch części. Będą to zdjęcia z koncertów, które 
odbywały się na przestrzeni lat w Dworze Artusa. Na drugą część złożą się sesyjne fotografie 
muzyków, stylizowane na słynne okładki płyt, takie jak „Abbey Road” The Beatles czy „London 
Calling” The Clash.

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

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. 9.00-15.00, sobota-niedziela w godz. 11.00-17.00

Bilety:
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 z oferty wakacyjnej, 27.06.-9.08. 
Malowanie światłem (wtorki), godz. 9.00 i 12.00

gr. wiekowa: +10. Uczestnicy zapoznają się z krótka historią materiałów światłoczułych. Pokaże-
my, 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”, ruletkę i biżuterię? Wszystkie te przedmioty moż-
na wykonać z surowców recyklingowych – o czym przekonacie się na warsztatach. 
Pipetą po mapie świata (piątki), godz. 9.00 i 12.00
b.o. (dzieci poniżej 7. roku życia pracują w zespole 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, świeże 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 warsztatu poznają ogólny plan budowy roślin, dzięki lupom będą mogli zajrzeć 
w głąb kwiatów i dokładnie sprawdzić ich strukturę. Wykonując odpowiednie ćwiczenia uświadomią 
sobie jak duża jest różnorodność kwiatów i kwiatostanów w świecie roślin.

Warsztaty z oferty wakacyjnej 9.08.-22.09. 
W poszukiwaniu zaginionego pisma (wtorki), godz. 9.00 i 12.00
Gr. wiekowa: +8. Spróbujemy odczytać historie zapisane współczesnymi obrazkami i egipskimi 
hieroglifami. Aby zaobserwować ewolucję znaków każdy wykona tabliczkę, ze swoim imieniem, 
zapisanym pismem klinowym. Sprawdzimy też dlaczego malowane chińskie znaki są uważane za 
arcydzieła. Na koniec proponujemy lekcje kaligrafii własnoręcznie wykonaną stalówką.
Draco – latająca jaszczurka (środy), godz. 9.00 i 12.00
gr. wiekowa: +5. Smoki, znane z najdawniejszych legend, obecne są w naszej świadomości aż do 
teraz. Jeszcze nie tak dawno uznawane były za rzeczywiste byty, czyli zwierzęta, które możemy spo-
tkać podczas podróży. Dziś jednak stały się głównie bohaterami gier, książek i filmów. Lecz Draco to 
także jaszczurka. Przyjrzymy się im wszystkim, a później przygotujemy latający model!
Elektryczna gąbka (czwartki), godz. 9.00 i 12.00
gr. wiekowa: +8. Zajęcia z kreatywnego majsterkowania i tworzenia narzędzi badawczych. Uczest-
nicy wykorzystają gotowe podzespoły elektryczne (przygotowane wcześniej) do stworzenia mini 
eksponatu/ eksperymentu. Oczywiście nie zabraknie okazji do zabawy w trakcie zawodów „elek-
trycznych gąbek”.
Szkoła detektywów (piątki), godz. 9.00 i 12.00
gr. wiekowa: b.o. (dzieci poniżej 7. roku życia pracują w zespole z osobą dorosłą - warsztat wyma-
ga używania odczynników chemicznych). Uczestnicy poznają techniki pracy detektywa i rozwikła-
my niejedną zagadkę. Dowiemy się, czym jest daktyloskopia. Zdejmiemy swój odcisk palca oraz 
porównamy go z odciskami kolegów. Weźmiemy też udział w kilku eksperymentach, które pokażą,  
że detektyw w swojej pracy często korzysta z metod naukowych chemii, biologii czy fizyki.
Rozgwieżdżone niebo (soboty), godz. 11.00 i 14.00
gr. wiekowa: b.o. Podczas bezchmurnej nocy często kierujemy nasze spojrzenie na niebo, w stronę 
gwiazd… Czym one jednak są? Jak zmieniają swoje położenia? Jakie są ich rozmiary? Ile ich jest?  
Czy każdej nocy możemy dostrzec te same gwiazdy? Cóż jeszcze widzimy unosząc nasze głowy  
do góry? Komety, planety, a może inne galaktyki? 
Bańkowe wariacje (niedziele), godz. 11.00 i 14.00
gr. wiekowa: b.o. Wspólnie odkryjemy, jakie czynniki odpowiadają za powstanie baniek mydlanych 
i sprawdzimy czy muszą być okrągłe. Ponadto poczujemy się jak inżynierowie konstruując maszynę 
do robienia baniek i obejrzymy pokaz różnokształtnych baniek.

Zajęcia dla przedszkolaków:
wtorki, godz. 9.00-11.00 (1 godz. warsztatów, 1 godz. zwiedzanie z opiekunem)
Wesołe Miasteczko Profesora Młynka i Jego Przyjaciół
Dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat. Twórcza praca nad niezwykłymi 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 kosmiczne, a uczestnicy 
odbędą podróż, aby odkrywać nowe planety.
Czarodziejska szafa gra!
Dla dzieci w wieku 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 poszczególne smaki? 
Przybliżymy dzieciom podstawowe fakty na temat zmysłów i otaczającego je świata.



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

IX Zamkowe Spotkania z Poezją: Koncert artystów 
Piwnicy pod Baranami
9.07. (sobota), godz. 21.00
Przy akompaniamencie pianina, skrzypiec i gitary (Michał Półtorak 
i Tomasz Kmiecik) wystąpią przedstawiciele trzech pokoleń „Piwni-
cy”, która obchodzi w tym roku Jubileusz 
60-lecia. Tadeusz Kwinta jest w kabarecie od początku, od 1956 
roku. Krzysztof Janicki trafił do Piwnicy w latach 80. Agatę Ślazyk 
i Beatę Czarnecką zalicza się do najmłodszego pokolenia. W reper-
tuarze będą zarówno utwory literackie śpiewane, jak i kabaretowe. 
Każdy wykona na gościnnej, zamkowej scenie to, co obecnie prezen-
tuje podczas piwnicznych kabaretów, plus pieśni kojarzone jedno-
znacznie z historią Piwnicy. Tadeusz Kwinta zaśpiewa, ale również 
rozbawi monologami. 
Bilety: 15 zł 

Kino Zamkowe 
22.07. (piątek), godz. 21.30 Obecność
Amerykański horror z 2013 r. w reż. Jamesa Wana.
23.07. (sobota), godz. 21.30 Wielki Gatsby
Zdobywca 17 nagród i 21 nominacji, reż. Baz Luhrmann, obsada: 
Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Carey Mulligan
30.07. (sobota), godz. 21.30 Zacznijmy od nowa
Amerykańska komedia muzyczna z 2013 roku w reżyserii Johna Car-
neya z Keirą Knightley i Markiem Ruffalo w rolach głównych.
6.08. (sobota), godz. 21.30 Grawitacja
Zdobywca 51 nagród i 41 nominacji, brytyjsko-amerykański film 
science-fiction z 2013 roku w reżyserii Alfonso Cuaróna z Sandrą  
Bullock i George’em Clooneyem w rolach głównych.
Bilety 6 zł

Inscenizacje Zamkowe - Bitwa o zamek toruński 
w 1410 roku, 7.08. (niedziela)
Impreza dotyczyć będzie wydarzeń, jakie rozegrały się w Toruniu la-
tem i jesienią 1410 roku, po bitwie pod Grunwaldem. Inscenizacja 
przedstawi w historycznym obrazie dzieje Torunia w okresie tzw. 
wielkiej wojny (1409-1411), odsłoni znane i mniej znane fakty doty-
czące stosunków polsko-krzyżackich z tamtych lat. Pierwszą odsłoną 
a zarazem wstępem do głównych wydarzeń będzie przemarsz wojsk 
polskich i krzyżackich przez ulicę Szeroką i Rynek Staromiejski. Dru-
gą częścią widowiska będzie bitwa w fosie oraz oblężenie zamku 
głównego. W inscenizacji udział weźmie około 150 rycerzy. Ponadto 
wykorzystane zostaną efekty pirotechniczne.
Miejsce: Rynek Staromiejski, fosa i ruiny Zamku Krzyżackiego. 
Wstęp wolny.

Cud nad Wisłą
14.08. (niedziela), godz. 15.30-17.30
Inscenizacja historyczna nawiązująca do wydarzeń 1920 roku: prze-
marsz wojsk - ul. Szeroka - Stary Rynek; inscenizacja - wstępowa-
nie Polaków z armii cesarskiej do tworzącego się Wojska Polskiego,  
mobilizacja do armii w obliczu wojny polsko-bolszewickiej
Wstęp wolny

Piknik wojskowy z okazji Święta Wojska Polskiego 
- festyn rodzinny 
15.08. (poniedziałek), godz. 15.00-18.00 
Pokazy historyczne, wystawa sprzętu wojskowego oraz piknik 
wojskowy. Wstęp wolny

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

Galeria Muz
Magdalena Uchman - This is my movie - grafika, do 23.07.
„Grafiki Magdy Uchman wykonane są w technikach druku płaskiego: litografia, druk z płyty offsetowej, serigrafia. 
Stosuje również wklęsłodruk oraz wykorzystuje możliwości monotypii.
Warsztatowe przygotowanie i niebanalne traktowanie tematu, w którym się porusza, ukazuje nam, że mamy do czy-
nienia z artystką, która poprzez formę swoich prac otwiera przed odbiorcą nowy obszar myślenia o współczesnej gra-
fice.” (prof. Mirosław Pawłowski). Dr Magdalena Uchman (ur. 1981) absolwentka Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego. Od roku 2012 pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Grafiki Warsztatowej i Projektowej 
na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Laureatka licznych nagród i wyróżnień. 

Wiesław Smużny w Toruniu od pół wieku…
29.07. (piątek), godz. 18.00, do 29.08.
Wystawa jubileuszowa Wiesława Smużnego w Galerii Domu Muz przy ul. Podmurnej 1/3 w Toruniu koncentruje uwa-
gę na półwiecznej obecności artysty-pedagoga w naszym mieście. Obecność Smużnego w Toruniu datuje się od eg-
zaminu wstępnego na studia, na kierunek artystyczno-dydaktyczny w czerwcu milenijnego roku 1966.Ściany Galerii 
podzielone na 50 kolumnowych pasów – lat aktywności autora, tworzą podstawę swoistego mappingu jego osiągnięć 
artystycznych, pedagogicznych i społecznych. Osiągnięć zrodzonych w Toruniu i wyrosłych z gleby kulturowej ko-
pernikańskiego grodu. Osiągnięcia te eksponują pojedyncze, przełomowe dla twórczości prace oraz opracowania 
programowe i tekstowe ujmujące teoretyczno-badawczą stronę osobowości i praktyki społecznej Smużnego. Autor, 
urodzony pod koniec okupacji w Łodzi i wychowany we Wrocławiu, trafił 50 lat temu do Torunia, na studia arty-
styczno-pedagogiczne na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Zaproszony przez profesora Janusza Boguckiego do pracy 
dydaktycznej na Wydziale Sztuk Pięknych, nie wrócił do Wrocławia, ale pozostał w Toruniu i przez 44 lata służył wielu 
pokoleniom kształconych na UMK artystów-pedagogów. W Toruniu dopracował się medalu Thorunium.
Swoją 43. wystawę indywidualną o artystyczno-pedagogicznym charakterze Wiesław Smużny dedykuje pamięci swe-
go promotora – profesora Janusza Boguckiego – w 100-lecie jego urodzin oraz swemu macierzystemu Uniwersyteto-
wi i Wydziałowi Sztuk Pięknych w 70-lecie powstania i działalności.

Fotogaleria
Arkadiusz Kikulski - Na skraju snu, do 21.07.
Arkadiusz Kikulski swoją fotograficzną przygodę rozpoczął kilka lat temu, mimo że jest amatorem, nie ustaje w po-
szukiwaniu własnego stylu. Poprzez „smakowanie” różnych dziedzin, technik i stylów fotografii, stara się pokazać 
innym świat oczyma własnej wyobraźni. Świat, który bywa ukazywany za pomocą mroku, ale i w pastelowych bar-
wach macro oraz w szeroko pojętej fotografii przyrodniczej. W swoich odrealnionych fotomanipulacjach z pogranicza 
rzeczywistości i snu poszukuje nastroju, refleksji i symboli.
Autor publikacji (Digital Foto Video 2013, Photoshop Practical 2013), wielokrotnie nagradzany w konkursach fotogra-
ficznych (Grand Prix Grudziądz Foto 2014).
Na wystawy wstęp wolny

Imprezy:
Harmonica Bridge 2016 - XVI Międzynarodowy Festiwal Harmonijki Ustnej 
Festiwal różnych gatunków muzycznych, adresowany do miłośników harmonijki ustnej w muzyce bluesowej, folko-
wej, jazzowej i poważnej. Na przestrzeni lat na scenach Festiwalu występowali wirtuozi harmonijki. 

19.08. (piątek) 
• godz. 13.00 Koncert Szulerzy/Pl przed pomnikiem Kopernika
• godz. 14.30 Koncert Balkan Folk Acoustic/BL przed pomnikiem Kopernika
•  godz. 19.00 Koncert We 4+Wojciech Milewski/PL oraz Steve Baker Trio/GB/D na Dziedzińcu Ratusza Staromiej-

skiego, wstęp biletowany

20.08. (sobota) 
• godz. 11.00-14.00 konkurs harmonijkowy, wstęp wolny
• godz. 14.00-15.30 warsztaty harmonijkowe, wstęp wolny
• godz. 13.00 Koncert Tipsy Drivers/PL przed pomnikiem Kopernika
• godz. 14.30 Koncert Crazy Hambones/GB/USA przed pomnikiem Kopernika
•  godz. 19.00 Koncert Jazz Band Ball Orchestra, Stanley Breckenridge, Marcin Dyjak/PL/USA oraz Nocna Zmiana 

Bluesa i Jan Błędowski w Amfiteatrze Muzeum Etnograficznego, wstęp biletowany

21.08. (niedziela) 
• godz. 13.00 Koncert Hot Tamales/PL przed pomnikiem Kopernika
• godz. 17.00 Koncert Animato w Dworze Artusa, wstęp biletowany

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

DOMY KULTURY 18-19.07. godz. 10.00-13.00 Warsztaty modelarskie Odlotowe Lato
Budowa prostych modeli latających oraz zawody na najdłuższy lot. Prowadzi Rafał Ciesielski. 
Wiek uczestników od 10 lat
18-20.07. godz. 12.00-14.00 Warsztaty kreatywności Akcja Kreacja
Burza mózgów, pedagogika zabawy, metoda sześciu kapeluszy i inne - odkryj  w sobie twórcę. 
Prowadzi Maria Cieszyńska. Wiek uczestników od 13 lat
23-24.08. godz. 12.00-14.00 Warsztaty teatralne, czyli jak otworzyć siebie
Trening aktorski, zadania artystyczne, improwizacja. Prowadzi Hanna Sierdzińska. Wiek 
uczestników od 13 lat
29-30.08. godz. 10.00-13.00 Warsztaty plastyczne Lato do spiżarni, czyli letnie skamieliny
Utrwalamy letnie skarby przyniesione ze wspólnego spaceru wykonując skamieliny i burszty-
ny na pamiątkę lata. Prowadzi Paulina Gołoś. Wiek uczestników 6-10 lat
Liczba miejsc ograniczona,  zapisy w portierni MDK

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

Z moich stron. Codzienność, 1.07.-31.08., godz. 8.00-16.00
Wystawa Pokonkursowa II Edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego. Wstęp wolny

Plac zabaw Piernikowe Miasteczko
ul. Podmurna 62/68

Radosne i Bezpieczne Wakacje
4-29.07., godz. 10.00-14.00
1-5.08., godz. 10.00-14.00
Dla dzieci w wieku 6-16 lat. 

Zajęcia wakacyjne
4-29.07., godz. 10.00-15.00
1-5, 22-26.08., godz. 10.00-13.00
Dla dzieci w wieku 5-19 lat.

Plener malarski „Architektura i przyroda w mieście”
8-12, 23-25.08. godz. 10.00-13.00
Dla młodzieży w wieku 12-19 lat

Na wszystkie zajęcia wakacyjne obowiązują zapisy w OPP Dom Harcerza, tel. 56 622-39-50

Pożegnanie Lata, 28.08., godz. 15.00-18.00
Festyn rodzinny

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

Na wyciągnięcie ręki, 1.07.-31.08.
Wystawa pokonkursowa prezentująca nagrodzone i wyróżnione prace nadesłane na konkurs 
fotograficzny organizowany w ramach XXV Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej 
Regionu. Wstęp wolny

Z tekstu na ekran 
27.07. (środa), godz. 17.00 Spotkanie warsztatowe z cyklu filmoznawczego W pierwszym rzę-
dzie. Tematem spotkania będą tajniki pracy operatora kamery filmowej.
10.08. (środa), godz. 17.00 Praca na planie i praca z aktorem.
*****
Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży mogą wziąć udział w wakacyjnych warsztatach te-
atralnych i muzycznych, które prowadzą instruktorzy WOAK: Radosław Garncarek, Krystian 
Wieczyński i Erwin Regosz. Terminy, zakres zajęć i pozostałe szczegóły są ustalane indywi-
dualnie.
*****
Trwają Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie Filmu. Do 9.09. 
filmowcy-amatorzy oraz wszyscy niezależni twórcy mogą nadsyłać swoje prace na konkurs 
filmowy organizowany w ramach Konfrontacji. Odbywa się on w trzech kategoriach: film do-
kumentalny 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 dostępny jest na stronie internetowej WOAK.

Galeria na Podgórzu:

Świat widziany oczami dzieci, 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

Warsztaty teatralne wokół pojęcia czasu 
18-22.07., godz. 11.00-15.00
Warsztaty w ramach projektów Magis przygotowujących młodzież przyjeżdżającą z całego świa-
ta do tegorocznych Światowych Dni Młodzieży. Warsztaty odbywać się będą we współpracy Domu 
Muz z O.O. Jezuitami oraz ze stowarzyszeniem międzynarodowym (mającym także swoje wspólnoty  
w Polsce) Wspólnota Życia Chrześcijańskiego. Prowadząca warsztaty i autorka projektu Joanna Łagan.

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

RELAKSakcja – festyn rodzinny, 2.07. (sobota), godz. 11.00-13.00
W programie pokaz przygotowywania potraw wegetariańskich wraz z degustacją, tworzenie kul kąpie-
lowych, lepienie z gliny, tworzenie bajkowych okularów i relaksacyjnych kręgów w wybranych techni-
kach plastycznych, kącik ziołowy i oczywiście odpoczynek na trawie. Wstęp wolny

Wakacje z Muzami
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:
4-8.07., Dom Muz, ul. Poznańska 52
• godz. 10.00-11.30 cz. I Ekosztuka
Kreatywne warsztaty z wykorzystaniem różnego rodzaju elementów naturalnych. W czasie spotkań 
będziemy tworzyli naturalne barwniki, będziemy farbować tkaniny, tworzyć przedmioty z papierowej 
wikliny, tworzyć nadruki na ekotorby oraz kreatywnie wykorzystać surowce wtórne. 
Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska
• godz. 11.30-13.00 cz. II Podróże w czasie i przestrzeni do ciekawych zakątków świata
Dzieci podczas tych spotkań będą poznawać zarówno współczesne życie mieszkańców wybranych 
państw, jak i ciekawostki z historii oraz ze świata sztuki tych krajów. Dzieci będą także mogły wykonać 
osobisty dziennik podróży oraz repliki wybranych obiektów, które wydały im się najciekawsze.
Prowadzenie: Joanna Łagan
• 11-15.07., godz. 10.00-13.00 Dom Muz ul. Okólna 169: Na tropikalnej wyspie 
Wakacyjne warsztaty, w czasie których różnymi zmysłami przeniesiemy się do dalekich krain i będzie-
my m. in. tworzyć egzotyczne maski na glinianej bazie, wykonamy słodkie pocztówki czy hawajską 
biżuterię. Ponadto w programie kreatywne gry i zabawy oraz poczęstunek. 
Prowadzenie: Zbigniew Przybysz, Marta Siwicka

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

Lato w MDK
4-8.07., godz. 11.00-12.30 Warsztaty fotografii cyfrowej Foto Cyfra
Podstawy obsługi aparatu cyfrowego, fotografia studyjna i plenerowa; wymagany własny aparat foto-
graficzny. Prowadzi Tadeusz Misiaszek. Wiek uczestników od 13 lat
4.07. Warsztaty plastyczne „Letnie, wodne, lekkie malowanie”
• godz. 12.00-13.30 wiek uczestników  5-11 lat
• godz. 13.45-15.45 wiek uczestników 12-18 lat
Przy zastosowaniu wody, mgiełki, oraz farb akwarelowych i mozaikowych stworzymy barwne,  
rozpływające się obrazy. Prowadzi Dominika Lewandowicz. Udział w zajęciach bezpłatny i otwarty  
- bez zapisów.  Zapraszamy również rodziców i opiekunów.
4-6.07. godz. 10.00-13.00 Warsztaty wokalne – kształcenie głosu, teoria i praktyka
Prowadzi Grażyna Ratajczak-Nadolska. Wiek uczestników 12-19 lat. Warsztaty zakończy koncert 
6.07., można przynieść podkłady muzyczne bądź ulubione utwory wokalne  na nośnikach elektro-
nicznych
11-14.07. godz. 8.30-10.00 Warsztaty plastyczne: Hortus znaczy ogród
Prowadzi Anna Bochenek
Ogród jako metafora piękna, rozwoju, różnorodności, harmonii oraz miejsca opieki, pielęgnacji  
i obserwacji ; odpłatność 5 zł za jedne zajęcia. Wiek uczestników 5-14 lat
11-15.07. godz. 9.00-12.00 Trening Umiejętności Wokalnych
Zajęcia przygotowujące do występów estradowych, kształcenie umiejętności wokalnych pod kierun-
kiem trenera wokalnego. Prowadzi Ariel Radomiński. Wiek uczestników 10-15 lat



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:

• Polsko-amerykańska wystawa malarstwa, tkaniny i ceramiki, do 5.07. 
Wystawa towarzysząca VIII Międzynarodowemu Sympozjum Malarskiemu „Malownicza Barbar-
ka – Kultura, Nauka” 

•  Nowalijki – wakacyjna wystawa studentów Wydziału Sztuk Pięknych 
UMK, 4-10.07. (dziedziniec Ratusza Staromiejskiego)

•  Toruńskie Przedmieścia w XIX i na początku XX wieku, 18.07.-30.10. 
(dziedziniec Ratusza Staromiejskiego)

Wystawa poświęcona terenom, które kształtowały się razem z miastem od początków istnienia 
Torunia. Trzeba pamiętać, że miasta w wiekach przeszłych otoczone były murami, przedmieścia 
zatem rozwijały się poza ich granicami. Zakres chronologiczny wystawy zawęża badania do okre-
su XIX i początków XX wieku. Ekspozycja przybliża historię rozbudowy toruńskich przedmieść za 
pomocą pięknych fotografii, pocztówek, kolorowych planów miasta, dokumentów oraz opisów. 
Na środku dziedzińca ratuszowego znajduje się także konstrukcja naziemno-przestrzenna, która 
w kolorowy i plastyczny sposób wskazuje kierunki, w których rozwijały się i funkcjonują do dziś 
poszczególne przedmieścia. Katarzyna Pietrucka

• Na drodze do państwa z europejską tożsamością, do 9.10.
•  Dürer, Gysbrechts, Willmann… Kolekcja Tadeusza Wierzejskiego 

w polskich muzeach, do 4.09.

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: 
Dom Mikołaja Kopernika
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, 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, 
biesiady piernikowe 

Wystawa czasowa:

Piperatas tortas facientes – o piernikach śląskich, 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:

Etiopia - różnorodność etniczna doliny Omo, 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:

Nocne udostępnienie wieży ratuszowej 
16.07., 13.08., godz. 20.00-24.00
Święto Toruńskiego Piernika w Muzeum Okręgowym 
13.08. (sobota), godz. 10.00-22.00
13 sierpnia toruńska starówka zamieni się w miejsce wypełnione korzennymi aromatami. Każdy, 
kto myśli o wizycie w naszym mieście powinien odwiedzić je właśnie podczas Święta Toruńskiego 
Piernika, na które przygotowano liczne atrakcje dla miłośników toruńskich pierników. 
„PiernikoMaania” – w Muzeum Toruńskiego Piernika realizowany będzie międzynarodowy projekt, 
który ma pokazać możliwości wykorzystania ciasta piernikowego jako tworzywa artystycznego. 
W ramach Święta Toruńskiego Piernika „PiernikoMaania” – PiparkoogiMaania” będzie składać się 
z dwóch części: „Anielski piernik” – wystawa współczesnych dzieł sztuki związanych z tematem 

Wystawy czasowe:

Życie z rzeką. Wodniacy znad Wisły i Drwęcy – Park Etnograficzny 
w Kaszczorku  
Celem ekspozycji fotograficznej jest ukazanie znaczenia rzek dla mieszkańców terenów 
nadbrzeżnych. 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 Etnograficzne-
go, a także współczesne makatki Anny P. Szmeichel.

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

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

Imprezy:
Jarmark żywności ekologicznej, 2.07. (sobota), godz. 10.00-14.00 
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN. 
Muzyczna podróż, 7.07. (czwartek), godz. 17.00
Koncert zespołów folklorystycznych: Zaolzi z kapelą Lipka z Czech, Ance z Łotwy, Zdorovenki 
Buly z Ukrainy. Amfiteatr (w razie deszczu – sala widowiskowa). Bilety: 5 zł, ulgowy 3 zł.
Etnowyprawka Malucha: woda!
21.07. (czwartek), godz. 10.00 (dla dzieci od 6 do 20 m-cy);
22.07. (piątek), godz. 10.00 (dla dzieci od 21 m-cy do 3 lat).
Lipcowe spotkanie będzie wyjątkowe, ponieważ spotkamy się w Parku Etnograficznym w Kasz-
czorku. Poznamy dawne zajęcia wodne, obejrzymy barki wodniackie, dowiemy się co to takie-
go wiklinowa wiersza z sercem. Na pewno będziemy wlewać, wylewać i chlapać do upadłego, 
a być może uda się nam złapać coś w sieć. Sprawdzimy też jak się niesie głos po wodzie. W razie 
deszczu dodatkowo poskaczemy w kałużach. Prowadzenie: dr Olga Kwiatkowska. Zajęcia od-
bywają się w niewielkich grupach, warto zabrać odzież dla dziecka i dorosłego na przebranie. 
Park Etnograficzny w Kaszczorku (dojazd we własnym zakresie; autobus nr 23 kursuje z Placu  
św. Katarzyny). Opłata: 20 zł/1,5 godz. (dziecko + 1 opiekun), obowiązują wcześniejsze zapisy 
(od 11 do 19 lipca, e-mail: edukacja@etnomuzeum.pl).
Wędrówka z Jankiem Muzykantem, 26.07. (wtorek), godz. 12.00
Spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób z grupy wiekowej 55+ . Tym razem z okazji Roku 
Henryka Sienkiewicza będzie mowa o warunkach życia bohatera noweli „Janko muzykant”. 
W scenerii skansenu łatwiej wyobrazić sobie los ubogiego dziecka uważanego we wsi za „od-
mieńca” z racji jego nadzwyczajnej wrażliwości na muzykę. W czasie wakacji zapraszamy senio-
rów razem z wnukami w wieku szkolnym. Prowadzenie Maria Pokrzywnicka. Park Etnograficzny 
w Toruniu. Bilet: 3 zł/os.
Etnowyprawka Malucha: glina!
4.08. (czwartek), godz. 10.00 (dla dzieci od 6 do 20 m-cy);
5.08. (piątek), godz. 10.00 (dla dzieci od 21 m-cy do 3 lat).
W sierpniu ruszymy tropem gliny. Sprawdzimy, jaka jest w dotyku i co się dzieje kiedy dodamy 
do niej wody. Będziemy odrywać, ugniatać i paćkać. Poznamy kształty, faktury i kolory glinianych 
naczyń. Sprawdzimy też, gdzie gospodynie je przechowywały. Jak zwykle będzie czas na pieśń. 
Prowadzenie: dr Olga Kwiatkowska. Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach, warto zabrać 
odzież dla dziecka i dorosłego na przebranie. Opłata: 20 zł/1,5 godz. (dziecko + 1 opiekun), 
obowiązują wcześniejsze zapisy (od 25 lipca do 2 sierpnia, e-mail: edukacja@etnomuzeum.pl).

Anioła, „PiernikMaania” – warsztaty piernikarskie prowadzone przez artystów z Estonii, Finlandii 
i Polski.
Atrakcje towarzyszące Świętu Toruńskiego Piernika:
Piernikowa strefa artystyczna – dziedziniec Ratusza Staromiejskiego: stoisko z wypiekiem pierni-
ków, tworzenie piernikowej biżuterii, szycie piernikowych przytulanek, malowanie lukrem pierni-
ków, złocenie pierników, kolorowanki piernikowe, czytanie legend i opowieści piernikowych, kram 
z wydawnictwami MOT i gadżetami piernikowymi

Zielone wakacje w Muzeum pełnym wrażeń 
•  5.07., 2.08. (wtorek), godz. 11.00 Warsztaty z portretem w tle – warsztaty plastyczne przy wy-

stawie „Dürer, Gysbrechts, Willmann. Kolekcja Tadeusza Wierzejskiego w polskich muzeach”, 
Ratusz Staromiejski

•  7.07., 4.08. (czwartek), godz.11.00 Czy świat kręci się wokół pieniądza? Finansowe odkrycia 
Mikołaja Kopernika, Dom Mikołaja Kopernika (spotkanie bezpłatne)

•  12.07., 9.08. (wtorek), godz. 11.00 Abstrakcja, jaka jest… – warsztaty plastyczne przy wystawie 
stałej „Malarstwo i rzeźba polska”, Ratusz Staromiejski

•  14.07., 11.08. (czwartek), godz.11.00 Architektura, stroje, stół – interaktywne spotkanie przy 
wystawie „Toruń i jego historia”, Muzeum Historii Torunia

•  19.07., 16.08. (wtorek), godz. 11.00 Ciche życie przedmiotów – warsztaty plastyczne przy wysta-
wie „Dürer, Gysbrechts, Willmann…”, Ratusz Staromiejski

•  21.07., 18.08. (czwartek), godz.11.00 Historia Torunia w pigułce – interaktywne spotkanie przy 
wystawie „Toruń i jego historia”, Muzeum Historii Torunia

•  26.07., 23.08. (wtorek), godz. 11.00 I Ty możesz zostać kolekcjonerem – warsztaty plastyczne 
przy wystawie „Dürer, Gysbrechts, Willmann…”, Ratusz Staromiejski

•  28.07., 25.08. (czwartek), godz.11.00 Na tropie Mikołaja Kopernika – gra edukacyjna, Dom  
Mikołaja Kopernika

Cena zajęć: 4 zł. Minimalna ilość uczestników, która gwarantuje przeprowadzenie zajęć - 8 osób. 
Istnieje możliwość ustalania terminów zajęć indywidualnie dla grup zorganizowanych. Udział 
w spotkaniach „Czy świat kręci się wokół pieniądza” jest bezpłatny. Zgłoszenia: Dział Edukacji 
Muzeum Okręgowego, tel. 56 660-56-32 lub 31, 56 660-56-05 lub 06

Letnie spotkania z archeologią
•  5.07., godz. 11.00 Drewniane budownictwo pradziejowe
•  12.07., godz. 11.00 Na drodze do jedności europejskiej – epoka brązu
•  19.07., godz. 11.00 Muzyka i pieśni dawnych Celtów
•  26.07., godz. 11.00  Wikingowie
•  2.08., godz. 11.00  Najstarsze osadnictwo Torunia
•  9.08., godz. 11.00  Tajemnice ulicy Łaziennej – mieszkańcy
•  16.08., godz. 11.00  Niebo oczyma starożytnych 
•  23.08., godz. 11.00  Rzymskie wyliczanki
•  30.08., godz. 11.00  Kuchnia antycznego Rzymu
Warsztaty:
•  1.07., godz. 11.00 Biżuteria epoki brązu i nie tylko
•  8.07., godz. 11.00 Mały mistrz garncarski
•  15.07., godz. 11.00 I ja potrafię namalować mamuta
•  22.07., godz. 11.00 Smoki
•  29.07., godz. 11.00 Zabawki znane od pradziejów
•  5.08., godz. 11.00 Skórzane dodatki pradziejowych strojów
•  12.08., godz. 11.00 Mozaikowe cuda
•  19.08., godz. 11.00 Sztuka iluminacji dawnych ksiąg 
•  26.08., godz. 11.00 Mistrz granulacji, filigranu czasów rzymskich
Miejsce: siedziba Działu Archeologii, budynek przy ul. św. Jakuba 20a. Zgłoszenia: Dział Archeolo-
gii Muzeum Okręgowego w godz. 8.00-16.00, tel. 56 660-56-58 lub e-mail: da@muzeum.torun.pl. 
W przypadku wolnych miejsc wstęp bez rezerwacji.
Opłata: 4 zł (bilety do kupienia w kasach wszystkich oddziałów Muzeum: Ratusz Staromiejski, 
Dom Kopernika, Muzeum Historii Torunia, Muzeum Podróżników, Muzeum Toruńskiego Piernika, 
Kamienica pod Gwiazdą)

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



Jarmark żywności ekologicznej, 6.08. (sobota), godz. 10.00-14.00 
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN. 
Robótki pod chmurką, 21.08. (niedziela), godz. 16.00
Impreza rodzinna z twórczymi zajęciami dla starszych i młodszych, inspirowanymi tradycyj-
nym zdobnictwem ludowym, m.in.: haft, tworzenie „makatek” różnymi technikami, sypanie 
wzorów piaskiem, wicie kwiatów z bibuły. W programie również wizyta na wystawie Mądrości 
i gadki z kuchennej makatki oraz wspólne zabawy ruchowe ze śpiewem. Park Etnograficzny 
w Toruniu. Bilety: 9 zł, ulgowy 6 zł, rodzinny 20 zł
O życiu nad rzeką, 23.08. (wtorek), godz. 12.00, Park Etnograficzny w Kaszczorku
Spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób z grupy wiekowej 55+ . Wyprawa do Parku 
Etnograficznego w Kaszczorku położonego u ujścia Drwęcy do Wisły. Przewodnikami będą dr 
Artur Trapszyc i Dorota Kunicka, którzy przybliżą codzienne życie dawnych mieszkańców tej 
nadrzecznej osady. Muzealnicy gwarantują miłą atmosferę wśród zabytków, m.in. prom „Jan”, 
„bat” piaskowy, autentyczna zagroda z wystawą fotografii Życie z rzeką. Wodniacy znad Wisły 
i Drwęcy we wnętrzu chaty. Zbiórka o godz. 11.20 na placu Św. Katarzyny, przystanek auto-
busu MZK nr 23 (przy Hoteliku Centrum). Bilety autobusowe we własnym zakresie. Spotkanie 
odbędzie się przy frekwencji min. 10 osób. Warto namówić na tę wycieczkę znajomych, rodzi-
nę, a zwłaszcza wnuki i zabrać ze sobą kanapki i napoje. Bilet: 3 zł/os.

Wakacje w muzeum
Dla grup zorganizowanych:
Wakacyjne wyprawy w przeszłość
W programie poznawanie różnych aspektów dawnego życia mieszkańców wsi i małych mia-
steczek poprzez twórcze działania na muzealnych ekspozycjach (animacje plastyczne, mu-
zyczne, taneczne, tradycyjne gry i zabawy). Tematyka szczegółowa spotkań każdorazowo jest 
ustalana z organizatorami półkolonii, kolonii, obozów itp. Bilety: 5 zł/os.
Jednorazowo grupa może liczyć do 25 os. Informacje i zapisy (z dwutygodniowym wyprzedze-
niem): Dział Edukacji, tel. 56 622-89-43.

Dla uczestników indywidualnych:
Bajeczne czwartki, każdy czwartek lipca i sierpnia, godz. 12.00
Spotkania dla dzieci w wieku 5-10 lat (do 30 os.). Słuchanie baśni i bajek ludowych oraz na-
wiązujące do ich treści działania twórcze. Bilety: 3 zł/1h
Kociołek ze sztuką
Warsztaty twórcze dla młodych odbiorców (od 8 lat). Poznawanie tajników tradycyjnego folk-
loru i rękodzieła oraz artystycznego eksperymentowania. Poznamy technikę malowania na 
szkle – inspiracji do obrazków poszukamy na wystawie Mądrości i gadki z kuchennej makatki, 
ulepimy z gliny gwizdki w formie ptaszków i zwierzątek oraz popróbujemy toczenia naczyń na 
kole garncarskim. Nie zabraknie zabaw i działań twórczych z elementami muzyki tradycyjnej, 
możliwości wykonania prostych instrumentów i wspólnego muzykowania. 
Terminy spotkań:
•  12.07. godz. 11.00-13.00 malowanie na szkle
•  26.07. godz. 11.00-13.00 zabawy i działania twórcze z elementami muzyki tradycyjnej
•  16.08. godz. 11.00-13.00 lepienie gwizdków z gliny i toczenie naczyń na kole garncarskim
•  23.08. godz. 11.00-13.00 zabawy i działania twórcze z elementami muzyki tradycyjnej
Koszt udziału w jednym spotkaniu: 10 zł/2h. Materiały do zajęć zapewnia organizator. 
Informacje szczegółowe: Dział Edukacji , tel: 56 622 89 43, e-mail: edukacja@etnomuzeum.pl

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

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

MUZEUM UNIWERSYTECKIE
Collegium Maximum, plac Rapackiego 1

Skarby Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
Ekspozycja prezentuje najcenniejsze zbiory będące własnością UMK: od dawnej broni i 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 
uniwersyteccy.

Wystawa czasowa:

Mariusz Kałdowski, 1.07. (piątek), godz. 19.00, do 16.09.
Wernisaż uświetni koncert zespołu Blue String Quartet; w programie: A. Vivaldi, W. A. Mozart,  
J. Pachelbel
Mariusz Kałdowski (ur. 1962 r. w Chełmnie) – malarz i grafik, ukończył krakowską Akademię Sztuk 
Pięknych (1987). W latach 1996-2014 mieszkał w Wielkiej Brytanii. Artysta jest autorem licznych pla-
katów do wydarzeń i festiwali organizowanych przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną. Specjalizuje się 
w portretach i pejzażach. Od 1993 r. realizował cykl „Velis Passis” – portrety trzydziestu osób, które 
swoją pracą wywarły na niego wpływ, nazwane przez Ryszarda Kapuścińskiego „pejzażami duszy”. Od 
2002 był rezydentem Regent’s Park w Londynie, a od 2009 r. również w National Trust. Miał ponad sto 
wystaw indywidualnych m.in. w Barbican Centre, Gallery 27, Arndean Gallery i Museum of Lancashi-
re. Był wielokrotnie nagradzany m.in. w 2007 r. nagrodą czasopisma „The Artist Magazine” i główną 
nagrodą zrzeszenia „Free Painters and Sculptors” im. Niny Hosali. Inspiracją dla artysty bywała także 
muzyka. Pod wpływem A. Vivaldiego w 2000 r. powstały „Cztery pory roku. Cztery pory życia” - 22-me-
trowy obraz, prezentowany w Anglii, a od 2007 r. Twórczość A. Piazzolli i M. Musorgskiego zainspi-
rowała dwa cykle płócien a w 2010 r.  Roku F. Chopina namalował tryptyk, który towarzyszył koncer-
tom m.in. P. Palecznego, K. Kennera, I. Wundera i był prezentowany w Polsce, Niemczech i Hiszpanii.  
Na ekspozycji zaprezentowano pięćdziesiąt prac artysty z lat 1985-2016, począwszy od obrazów 
olejnych i grafik wykonanych na akademii, poprzez malarskie i rysunkowe portrety znanych osób,  
po projekty plakatowe, widoki miasteczek hiszpańskich i pejzaże parkowe.

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 Muzeum Diecezjal-
nym w Pelplinie. Są to, m.in. bogato zdobione gotyckie kielichy mszalne, monstrancja, rzeźby poli-
chromowane 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 gotyc-
kiej i renesansowej polichromii. Atrakcją dla zwiedzających są także elementy dawnego wystroju funk-
cjonalnego 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 wyrabianie ciasta, 
wykrawanie formy, po włożenie do pieca na 50 zdrowasiek.
Bilety: 7.50 zł – dzieci i młodzież ucząca się, 9.50 – dorośli, 11 zł – pokazy w języku obcym
Czynne codziennie w godz. 9.00-18.00

MUZEUM 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, misiów, 
wózków, kolejek, samochodów, klocków, gier planszowych i innych zabawek, ale również 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, indy-
widualni 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
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CINEMA CITY
Czerwona Droga 1-6, tel. 56 664-64-64
Toruń Plaza, ul. Broniewskiego 90, www.cinema-city.pl

Tarzan: legenda, premiera: 1.07.
przygodowy, USA 2016
reżyseria: David Yates, występują: Samue L.Jackson, Alexander Skarsgard, Margot Robbie
Mijają lata, od kiedy Tarzan opuścił afrykańską dżunglę na rzecz cywilizowanego życia w Londynie. 
Jako John Clayton III, Lord Greystoke decyduje się wrócić do Konga, gdzie ma pełnić funkcję emi-
sariusza rządu z misją handlową. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że jest pionkiem w śmiertelnie 
niebezpiecznej grze targanego wolą zemsty, chciwego kapitana Leona Roma z Belgii.

Agent i pół, premiera: 1.07.
komedia, USA 2016
reżyseria: Rawson Marshall Thurber, wystepują: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Aaron Paul  
Chciałoby się powiedzieć, że stara przyjaźń nie rdzewieje. I chyba coś w tym jest. Dwóch starych 
kumpli odnawia znajomość dzięki jednemu z portali społecznościowych. I tak księgowy, w którego 
życiu niewiele się dzieje, zostaje wciągnięty do międzynarodowej szajki szpiegowskiej...

BFG: Bardzo Fajny Gigant, premiera: 1.07.
familijny, fantasty, USA, Wielka Brytania, Kanada 2016
reżyseria: Steven Spielberg, występują: Mark Rylance, Rebecca Hall, Ruby Barnhill
Porywająca opowieść o małej dziewczynce i tajemniczym Olbrzymie, który odkrywa przed nią cuda 
i sekrety magicznej krainy.

Tini: Nowe życie Violetty, premiera: 1.07.
familijny, Włochy 2015
reżyseria: Juan Pablo Buscarini, występują: Martina Stoessel, Jorge Blanco, Mercedes Lambre
Scenariusz filmu, odzwierciedlając wątki z pozaekranowego życia Tini, opowiada o tym, jak opusz-
cza ona świat „Violetty” i samotnie wyrusza po nieznane dotąd doświadczenia. To, co wydarzy się 
podczas zaledwie jednego lata, odmieni Violettę zarówno jako osobę, jak i artystkę.

Iluzja 2, premiera: 8.07.
thriller USA 2016
reżyseria: Jon M.Chu, występują: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Daniel Radcliffe
Czterej Jeźdźcy powracają! Grupa magików, która na wyżyny wzniosła sztukę scenicznej iluzji – uka-
zując ludzkim oczom rzeczy, o jakich dotąd nikomu się nie śniło i obdarowując publiczność miliona-
mi dolarów z kont niczego nie podejrzewających bogaczy – tym razem wpadnie w nie lada tarapaty. 
Ich żądny zemsty dawny rywal doprowadzi do katastrofy podczas finału Super Bowl, o którą oskar-
żeni zostaną Czterej Jeźdźcy.

Noc Oczyszczenia: Czas wyboru, premiera: 8.07.
thriller, akcja USA 2016
reżyseria: James Demonach, występują: Frank Grillo, Elizabeth Mitchell
Przed nami kolejne 12 godzin, podczas których może zdarzyć się wszystko. Nie ma reguł, nikt nie 
jest bezpieczny. Raz w roku świat ogarnia całkowita anarchia. Legalne jest każde przestępstwo.  
Na ten dzień czekają mordercy i zwyrodnialcy.

Szajbus i pingwiny, premiera: 8.07.
familijny, Australia 2016
reżyseria: Stuart McDonald, występują: Shane Jacobson, Sarah Snook, Alan Tudyk
Inwazja żarłocznych lisów staje się zmorą mieszkańców małego miasteczka w Południowej Australii 
i grozi zamknięciem głównej lokalnej atrakcji turystycznej – wyspy Fairy Penguins. Pingwiny mogą 
stracić życie, zaś pracujący tam strażnicy – pracę. Zawzięty farmer, wspierany przez 9-letnią wnucz-
kę, chce za wszelką cenę odwrócić bieg wydarzeń. Z pomocą, zupełnie nieoczekiwanie, przychodzi 
jego owczarek, który do tej pory specjalizował się w psotach i nie radził sobie nawet z pilnowaniem 
kurczaków.

Ghostbusters: Pogromcy Duchów, premiera: 15.07.
komedia, akcja, USA 2016
reżyseria: Paul Feig, występują: Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon 
Zupełnie nowa wersja jednego z największych przebojów komediowych lat osiemdziesiątych.  
Owszem, duchy wciąż grasują, wciąż są niebezpieczne, ale ich pogromcami będą... pogromczynie! 
Nowa odsłona pokaże, czym naprawdę jest GIRL POWER! Erin Gilbert (Kristen Wiig) i Abby Bergman 
(Melissa McCarthy) są autorkami książki o duchach. Jednak ich praca zostaje zdezawuowana i wy-
śmiana przez naukowców. Ale nadchodzi czas rewanżu - kiedy duchy opanowują Manhattan, Abby 
i Erin wkraczają do akcji...

Tajemnice Manhattanu, premiera: 15.07.
Thriller USA 2016
reżyseria: Brian DeCubellis, występują: Adrien Brody, Campbell Scott, Yvonne Strahovsky

KINA
Nowy Jork, połowa lat 90. Porter Wren, felietonista poczytnego tabloidu, sprzedaje ludziom 
skandale, morderstwa i śmierć. Jest kronikarzem amerykańskiego koszmaru w mieście,  
w którym każdy liczy, że spełni się jego amerykański sen. Ale są historie, których Wren nigdy 
swoim czytelnikom nie opisze - to te, w których sam bierze udział. Jak historia zwłok genialnego 
reżysera odnalezionych w przeznaczonym do wyburzenia budynku. Gdy młoda wdowa po fil-
mowcu powierza Wrenowi klucz do tajnego wideoarchiwum męża, dziennikarz nie przypuszcza, 
że właśnie stał się bohaterem jednego ze swoich sensacyjnych felietonów. Zawartość taśm za-
prowadzi go bowiem w samo serce medialnego imperium, którego jest przecież częścią.

Facet na miarę, premiera: 15.07.
komedia, Francja 2016
reżyseria: Laurent Tirard, występują: Jean Dujardin, Virginie Efira, Cedric Kahn 
Diane jest młodą i piękną prawniczką. Na co dzień pracuje w kancelarii, której współwłaścicie-
lem jest jej były partner. Pewnego dnia w jej domu rozbrzmiewa sygnał telefonu stacjonarnego. 
Mężczyzna przedstawia się jako Alexandre i okazuje się szczęśliwym znalazcą jej zgubionej 
komórki. Proponuje randkę, która połączy oddanie telefonu ze wspólną kolacją. Diane rusza na 
spotkanie z tylko jedną wskazówką ułatwiającą rozpoznanie nieznajomego: „nie sposób mnie 
przegapić”. Mężczyzna faktycznie bardzo wyraźnie odróżnia się od pozostałych gości restau-
racji. Jest najprzystojniejszy i… najniższy. Wzrost nie przeszkadza mu jednak czerpać z życia 
pełnymi garściami i być miłośnikiem wielkich wrażeń. Ich pierwsze spotkanie kończy się sza-
lonym skokiem ze spadochronu. Diane ulega romantycznej fascynacji wyjątkowym i niezwykle 
dowcipnym mężczyzną. Jednak z czasem w serce kobiety zaczynają wkradać się wątpliwości…

183 metry strachu, premiera: 22.07.
Thriller USA 2016
reżyseria: Jaume Collet-Serra, występują: Blake Lively, Oscar Jaenada, Brutt Cullen
W wyniku splotu nieszczęśliwych zdarzeń młoda kobieta (Blake Lively) znajduje się na mieliź-
nie. Od brzegu dzieli ją jedynie 200 metrów, ale mieliznę opływa wielki żarłacz biały, krążący 
w wodach oddzielających Nancy od brzegu. Histeryczna walka o życie zamienia się w psycho-
logiczną walkę o życie.

Epoka lodowcowa 5: mocne uderzenie, premiera: 29.07.
animacja, familijny, komedia USA 2016
reżyseria: Mike Thurmeier, Galen T.Chu
Bohaterowie czterech filmów z serii „Epoka lodowcowa”, które w polskich kinach obejrzało ponad 
6 milionów widzów, powracają, by przeżyć prawdziwie niezwykłą przygodę. Tym razem niepo-
prawny Wiewiór w pogoni za upragnionym orzeszkiem wystrzelony zostaje… w kosmos, gdzie 
niechcący powoduje katastrofę, w wyniku której w kierunku Ziemi zmierza wielki meteor. Zanim 
dojdzie do „mocnego uderzenia”, Maniek, Diego i Sid muszą stawić czoło niezwykłym zjawiskom, 
wśród których są gigantyczne fale, wyładowania elektryczne i inne fenomeny natury.

Legion samobójców, premiera: 5.08.
akcja, Kanada, USA 2016
reżyseria: David Ayer, występują: Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie
Jak dobrze być złym… Zebrać drużynę złożoną z najbardziej niebezpiecznych pojmanych su-
perprzestępców. Następnie przekazać im najpotężniejszą broń, jaką dysponuje rząd. Wresz-
cie wysłać ich na misję, której celem jest pokonanie tajemniczego, nieprzeniknionego bytu. 
Amanda Waller, oficer amerykańskiego wywiadu, doszła do wniosku, że do takiego zadania 
nada się jedynie zbieranina łotrów, którzy nie mają absolutnie nic do stracenia. Co zrobi Legion 
Samobójców, gdy jegoo członkowie zorientują się, że nie zostali wybrani dlatego, iż mają szan-
sę wygrać, ale dlatego, że nikt nie będzie ich żałował, gdy poniosą klęskę? Czy dadzą z siebie 
wszystko, choćby mieli zginąć, czy będą walczyć o własne przetrwanie?

Mój przyjaciel smok, premiera: 12.08.
familijny, przygodowy USA 2016
reżyseria: David Lowery, występują: Bryce Dallas Howard, Karl Urban, Robert Retford
Pan Meacham, miejscowy rzeźbiarz, od lat bawi miejscową dzieciarnię opowieściami o złowro-
gim smoku zamieszkującym lasy zachodniego wybrzeża Ameryki. Jego córka Grace, która jest 
leśnikiem, uważa je za najzwyklejsze bajki… dopóki nie poznaje małego Pete’a. Ten tajemniczy 
dziesięciolatek twierdzi, że mieszka w lesie sam, bez rodziny, jedynie z wielkim zielonym smo-
kiem o imieniu Elliott. I z tego co mówi chłopiec, jego niezwykły towarzysz przypomina smoka 
z opowiadań pana Meachama. Grace postanawia dowiedzieć się skąd wziął się Pete, gdzie jest 
jego dom i jaka jest prawda o smoku.

Jak zostać kotem, premiera: 12.08.
komedia, Chiny, Francja 2016
reżyseria: Barry Sonnenfeld, występują: Kevin Spacey, Jennifer Garner, Christopher Walken 
Uzależniony od pracy biznesmen prowadzi bardzo stresujące życie. Pewnego dnia, w wyniku 
zaskakującego wypadku, zostaje uwięziony… w ciele domowego kota, należącego do jego wła-
snej rodziny. Niezwykła przemiana doprowadzi do serii zdumiewających wydarzeń, a bohater 
na własnej skórze sprawdzi trafność powiedzenia mówiącego, że… koty mają dziewięć żyć.

(program Centrum Sztuki Filmowej w dziale Galerie – CSW, Kina Niebieski Kocyk w dziale Centra 
Kultury – Od Nowa)



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

Duda Gracz ’75, do 31.08.
Największa od kilkunastu lat wystawa prac jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich 
malarzy XX wieku – Jerzego Dudy Gracza. W ramach ekspozycji, zorganizowanej z okazji 75. 
rocznicy urodzin nieżyjącego już artysty, zobaczymy ponad 250 dzieł – w tym, oprócz najbar-
dziej znanych cykli i obrazów, także wczesne prace z okresu studiów oraz rzadziej prezentowane 
prace graficzne. Zaprezentowane zostaną zarówno prace malarskie, jak i grafiki i szkice tego 
kontrowersyjnego i bezkompromisowego twórcy.
Jerzy Duda Gracz (1941-2004) - malarz, rysownik, scenograf, pedagog. W 1968 r. ukończył Kra-
kowską Akademię Sztuk Pięknych (filia w Katowicach), gdzie od roku 1976 do 1982 uczył malar-
stwa i rysunku. W latach 1992-2001 był wykładowcą Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie, 
a następnie do 2004 r. profesorem na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Artysta o niezwy-
kłym warsztacie malarskim. Zyskał miano twórcy niepokornego i kontrowersyjnego, płynącego 
pod prąd trendów i gustów. Krytyka określała go jako satyryka i publicystę. Najwnikliwszy obser-
wator Polski, na którą, jak mawiał, był chory. Jeden z największych polskich malarzy XX wieku.

Czyste wody, do 18.09.
Artyści: Mehtap Baydu, Nezaket Ekici, Ayşe Erkmen, Murat Germen, Ali Kazma, Volkan Kızıltunç,
Servet Kocyigit, belit sağ, Nasan Tur
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. 
Tytuł wystawy zaczerpnięty został z wiersza List z Polski wybitnego tureckiego poety Nâzıma 
Hikmet’a, w którym a pisał: „Możliwe, że to dlatego tak porusza mnie polska pieśń / i budzi czy-
ste wody ukryte we mnie” . 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 de-
maskowanie rzeczywistości. Wystawa odnosi się do najistotniejszych wyzwań stojących przed 
współczesną Europą, takich jak (non)konformizm, opór, zaangażowanie obywatelskie, pamięć, 
przekształcenia urbanistyczne czy artystyczna i społeczna tożsamość.

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. Aby jak najszerzej zaprezentować grafikę użytkową z tego 
kraju, na festiwalu zobaczymy zarówno prace dojrzałych artystów zajmujących ugruntowaną 
rolę w kształtowaniu stylistyki ukraińskiego dizajnu, czyli Olega Veklenko, Nikolaya Kovalenko, 
Oleksiija Chekala, jak i młodych poszukujących twórców działających w takich studiach, jak Gra-
fprom, 3Z i Vikavita lub prowadzących niezależną działalność projektową, jak Dasha Levchuk, 
Viktoria Grabowska czy Andriy Shewchenko. Obok prac odnoszących się do tradycji grafiki pro-
jektowej i wykorzystujących elementy kaligrafii i rysunku, na festiwalu prezentowane są 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: Kino Dla Seniora
•  13.07. (środa) „Kochaj”
•  10.08. (środa) „Zjednoczone Stany Miłości”
godz. 12.00 seans (bilety: 10 zł), godz. 14.00 dyskusja (wstęp wolny)

Wydarzenia dla dzieci:
Magazyn Sztuki 2, 16.07. (sobota), godz. 12.00-14.00 - warsztaty rodzinne
Drugie z cyklu spotkań dotyczących Kolekcji CSW. Dzieła sztuki, które na co dzień ukryte są  
w  archiwum Kolekcji CSW, będą eksponowane w przestrzeni Labsenu. Kontakt z dziełem wzbo-

SGALERIE
gacony zostanie o mnóstwo działań warsztatowych. Dla dzieci w wieku 6-12 lat z z opiekunami
Wstęp bezpłatny. Zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub tel. 56 610-97-16
19-24.07. godz. 12.00-18.00 - przestrzeń edukacyjna dla dzieci wraz z opiekunami
Wstęp bezpłatny, grupy zorganizowane prosimy o informację telefoniczną 56 610-97-16
Letni Kącik Edukacyjny, 27.07-14.08., godz. 12.00-18.00
Stanowiska aktywności twórczej. Będą tam materiały plastyczne, karty edukacyjne, gry. Propo-
nujemy ciekawe zadania dla dzieci najmłodszych, jak i tych starszych. Będzie to miejsce dla 
twórczych działań, zabaw, ale również miejsce i czas na odpoczynek.
Wstęp bezpłatny, grupy zorganizowane prosimy o informację telefoniczną: 56 610-97-16
Pocztówka z Torunia, 6.08. (sobota), godz. 14.00-16.00
Wzorując się na Wisławie Szymborskiej, stworzymy swoje własne kolaże z wycinków gazet, 
zdjęć, ulotek  - powstałe w ten sposób oryginalne pocztówki, które na miejscu wydrukujemy, 
możemy  od razu wysłać do znajomych.
Miejsce: Rynek Staromiejski

Kosze edukacyjne
Zapraszamy na wspólne familijne spacery po wystawach ze specjalnie wyposażonym koszykiem 
edukacyjnym. Kosze wypełnione są kartami z zadaniami, kolorowankami i propozycjami działań 
związanych m.in. z aktualnymi wystawami oraz zawierają zestaw materiałów plastycznych przy-
datnych w zabawie. Kosze dostępne są przy recepcji. Wypożyczane będą bezpłatnie po pozosta-
wieniu dowodu tożsamości.

Wydarzenia:
Terytoria/Territories, 6-9.07.
Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych i Przestrzennych
artyści: Stefan Kornacki (Polska), Yaryna Shumska,Vitalii Shupliak (Ukraina), Markūnas Eimu-
tis, Markūniene Liucija i Ničiūte Edita (Litwa), Sigmund Skard, Gøril Wallin, Henrik Koppen, 
Pavana Reid, Marit Tunestveit Dyre (Norwegia). Tytuł nawiązuje do terytorium wspólnotowego, 
rozumianego jako przestrzeń mentalna czyli wypełniona emocjami i wspomnieniami, sensami 
i znaczeniami. Jest to również przestrzeń nasycona osobistymi i zbiorowymi miejscami pa-
mięci, utrwalającymi związek wspólnoty wyobrażeń z terytorium wspólnego zamieszkiwania  
i tożsamego dziedzictwa.
Działania  w przestrzeni Starówki:
•  6-7.07. godz. 16.00-20.00
•  8.07. godz. 16.00-17.00
•  9.07. godz. 12.00-15.00

Bezpłatne oprowadzanie z przewodnikiem po wystawach
•  7.07. (czwartek), godz. 16.30
•  4.08. (czwartek), godz. 16.30

Spotkanie z  Dionisiosem Sturisem, 22.07. (piątek)
•  godz. 19.00 Siga, siga - smak oliwki i pomarańczy - spotkanie
•  godz. 20.30 premiera greckiej komedii „Chevalier”(B)
Spotkanie z autorem książki/reportażu „Grecja. Gorzkie pomarańcze”, który opowie o współ-
czesnej Grecji, jej problemach, ale też o stereotypach, które wiążą się z tym pięknym krajem. 
Po spotkaniu premiera greckiej komedii „Chevalier”. Rozmowa przy greckim winie i oliwkach.

Literacki spacer po Bydgoskim Przedmieściu
23.07. (sobota), godz. 12.00
Położone w sąsiedztwie CSW Bydgoskie Przedmieście była w minionych latach miejscem za-
mieszkania znanych postaci bezpośrednio związanych z polską literaturą i filozofią. Mieszkali 
tu: Zbigniew Herbert, Roman Ingarden, Stanisław Przybyszewski, bywał Witkacy.  Proponujemy 
spacer, zgodnie z tak wytyczoną mapą dzielnicy. Obowiązują zapisy: biblioteka@csw.torun.pl

Maja Kleszcz & Wojtek Krzak, 28.08. (niedziela), godz. 18.00
Koncert w ramach finisażu wystawy Duda Gracz’75, składający się z utworów skomponowanych 
przez Maję Kleszcz do tekstów Agaty Dudy-Gracz, napisanych z myślą o konkretnych obrazach 
jej ojca, Jerzego Dudy Gracza. Wstęp wolny

Wieczór Scrabblowy w Czytelni
29.08. (poniedziałek), godz. 19.00-22.00
Zapraszamy wszystkich miłośników zabawy z językiem. Zapewniamy trudnych przeciwników 
i dobrą zabawę. Wstęp wolny.

Centrum Sztuki Filmowej

Wydarzenia:
Miniprzegląd Kina Indyjskiego, 3.07. (niedziela)
Oficjalne otwarcie z udziałem Ambasadora Republiki Indii o godz. 15.00

Movie Mówi Project / Kino niedojrzałe 
12.07. (wtorek), godz. 18.00 „Wyznania nastolatki”, reż. Marielle Heller + wprowadzenie 
Magdaleny Wichrowskiej „Dojrzewanie w kinie amerykańskim. Mainstream i filmowe bezdroża”
19.07. (wtorek), godz. 18.00 „Blue Highway”, reż. Kyle Smith + wprowadzenie Magdaleny  
Wichrowskiej „Road movie. Od kina kontestacji do sentymentalnej podróży ku dorosłości”
9.08. (wtorek), godz. 18.00 „Kamper”, reż. Łukasz Grzegorzek + wprowadzenie Magdaleny  
Wichrowskiej „Kino pokoleniowe made in Poland”
23.08. (wtorek), godz. 18.00 „Baby bump”, reż. Kuba Czekaj + wprowadzenie Magdaleny  
Wichrowskiej  „Zmiana warty w polskim kinie? Dojrzewanie bez cukru”

Filmy:
lipiec:
•  Kosmos, reż. Andrzej Żuławski, Francja/Portugalia, 2015
Pierwszy od 15 lat, a zarazem ostatni film Andrzeja Żuławskiego. Ekranizacja powieści Witolda 
Gombrowicza. Reżyser przeniusł akcję z dwydziestolecia wojennego w XXI
•  Chocolat, reż. Roschdy Zem, Francja, 2015
Biograficzny film o pierwszym ciemnoskórym artyście, który zaistniał we francuskim przemyśle 
rozrywkowym. Urodził się w 1860 roku na Kubie, gdy miał 10 lat, został sprzedany jako pomoc do-
mowa portugalskiemu kupcowi. W wieku 16 lat uciekł do Bilbao, gdzie zaczął przygodę z cyrkiem. 
•  Subtelność, reż. Christian Vincent, Francja 2015
Michel Racine jest sędzią. Właśnie orzeka w bardzo trudnej sprawie. Opinia społeczna swój osąd 
już wydała, ale Michel chce zbadać sprawę dokładniej. Czuje, że tym razem ma do czynienia z przy-
padkiem, który nie jest tak prosty, jak się wydaje. 
•  Dziewczyny inne niż wszystkie, reż. Esa Illi, Finlandia, 2015
Jessica, Aino, Taru i Jenny stoją u progu dojrzałości. Przyjaźnią się, ale każda zmaga się z własnymi 
problemami. Aby nie poddać się rozpaczy, każda z nich musi odnaleźć w sobie siłę. Prowadzą 
prowokacyjny video-pamiętnik, w którym przedstawiają swoje problemy i radości.
•  Daleko na północy, reż. Rémi Chayé, Francja, 2015
Animacja z polskim dubbingiem. Sankt Petersburg, 1892 rok. Młoda arystokratka Sasza fascy-
nuje się historią swojego dziadka podróżnika. Znany eksplorator zaprojektował wspaniały statek 
arktyczny, którym popłynął na wyprawę w kierunku bieguna północnego. Niestety z wyprawy już 
nie powrócił. 
•  Chevalier, reż. Athina Rachel Tsangari, Grecja, 2015
Na środku Morza Egejskiego sześciu mężczyzn, którzy wybrali się na wędkarską wyprawę luksu-
sowym jachtem, postanawia zagrać w szczególną grę. W jej trakcie różne rzeczy porównują. Inne 
– mierzą. Piosenki masakrują. Przyjaciele stają się rywalami, a rywale stają się głodni.

sierpień:
•  Zjednoczone stany miłości, reż. Tomasz Wasilewski, Polska/Szwecja, 2015
Rok po upadku PRL-u. Cztery pozornie szczęśliwe kobiety próbują odmienić swoje życie. Film 
przyniósł Tomaszowi Wasilewskimu Srebrnego Niedzwiedzia za najlepszy scenariusz na Berlinale.
•  Hel, reż. Paweł Tarasiewicz, Katarzyna Priwieziencew, Polska, 2015
W niewyjaśnionych okolicznościach, w odciętym od świata i na pozór spokojnym półwyspie hel-
skim, dochodzi do tajemniczej zbrodni. Łączy ona ze sobą młodego chłopaka Kaila oraz Milę - 
striptizerkę z lokalnego baru. Głównym podejrzanym w sprawie jest amerykański pisarz Jack, który 
przyjechał do Polski pisać nowy scenariusz. 
•  Kwiat wiśni i czerwona fasola, reż. Naomi Kawase, Francja/Japonia/Niemcy, 2015
Sentaro prowadzi małą piekarnię, w której serwuje dorayaki - japoński deser składający się z nale-
śników przekładanych słodką pastą z czerwonej fasoli. Szuka kogoś do pomocy w kuchni, jednak 
gdy zgłasza się starsza pani, Tokue, niechętnie przyjmuje ją do pracy. Tokue szybko udowadnia, 
że jej ręce potrafią czynić cuda.
•  Śmietanka towarzyska, reż. Woody Allen, USA, 2016
Bobby jest wrażliwym romantykiem z Bronxu. Licząc na spełnienie marzeń o wielkiej karierze, wy-
rusza w podróż do Los Angeles, gdzie zaczyna pracę u swojego wujka Phila - agenta topowych 
gwiazd Hollywood. Na miejscu poznaje piękną sekretarkę Vonnie. Chłopak bez pamięci zakochuje 
się w dziewczynie, nie wiedząc jeszcze, że ta znajomość wywróci jego życie do góry nogami.
•  Co przyniesie przyszłość, reż. Mia Hansen-Løve, Francja/Niemcy, 2016
Nathalie uczy filozofii w szkole średniej w Paryżu. Z pasją wykonuje swoją pracę, a szczególną 
przyjemność sprawia jej przekazywanie uczniom zamiłowania do myślenia. Jako zamężna kobieta 
z dwójką dzieci dzieli swój czas między rodzinę, byłych uczniów i zaborczą matkę. Pewnego dnia 
mąż oświadcza, że zostawia ją dla innej kobiety. 
•  Hedi, reż. Mohamed Ben Attia, Belgia/Tunezja, 2016
Hedi to młody człowiek zmagający się z problemami życia codziennego oraz konwencjami społecz-
nymi w Tunezji. Hediemu niewiele rzeczy się udaje. Ma za to opiekuńczą matkę, która próbuje decy-
dować za niego. Aranżowanie życia młodszego syna rozpoczyna od znalezienia idealnej synowej.

Kino Dla Seniora:
10.08. (środa) Zjednoczone stany miłości” (+ dyskusja)

Warsztaty:
Warsztaty fotografii rodzinnej, 30.07. (sobota), godz. 10.00
Wstęp wolny, zapisy: piotr.wasniewski@csw.torun.pl
Warsztaty tworzenia scenografii i postaci do filmu animowanego / ciąg dalszy 
16-20.08., od godz. 9.00 Dla osób od 16 roku życia. Wstęp wolny
Warsztaty animacji poklatkowej, 23-26.08., godz. 10.00-13.00
Dla dzieci w wieku 10-15 lat. Opłata: 20 zł. Zapisy: eduakcje@csw.torun.pl, tel. 56 610-97-16

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

Mathilde Papapietro - Druga natura / Seconde Nature
1.07. (piątek), godz. 18.00, do 31.07.
Wystawa podsumowuje dotychczasową twórczość Mathilde Papapietro – francuskiej artystki 
urodzonej w 1967 roku w Carpentras, a od 1997 roku mieszkającej w Polsce. Jej działalność kon-
centruje się wokół szeroko rozumianej grafiki, instalacji, obiektu i fotografii, a głównym tematem, 
który podejmuje jest roślina i proces jej artystycznego zapisu. Wystawa jest również szczególną 
przestrzenią „kontemplacji natury” – subtelną, wyrafinowaną i nowoczesną. Zaprezentuje prace 
graficzne i fotograficzne z najważniejszych cykli artystki. Ekspozycja ma formę instalacji in situ, 
przygotowanej specjalnie dla przestrzeni Wozowni. Obejmuje wybór prac z prawie wszystkich 
cykli oraz projekcję slajdów ze zdjęciami dokumentującymi toruńskie działki, które są rozszerze-
niem projektu in progress „Ogródki działkowe”.

W stronę człowieka. W hołdzie Zofii Rydet
1.07. (piątek), godz. 18.00, do 31.07.
Twórczość Zofii Rydet (1911–1997), jednej z najwybitniejszych polskich fotografek, otworzyła 
nowe możliwości rozwoju przed dziedziną, jaką jest fotografia. Jej prace o charakterze surre-
alistycznych fotomontaży i kolaży, a zwłaszcza dokumentalny Zapis socjologiczny 1978–1990, 
mają niebagatelne znaczenie dla twórczości kolejnych pokoleń artystów. Celem prezentacji jest 
zainicjowanie dyskusji, w jaki sposób różne typy obrazowania obecne w zdjęciach Rydet wpłynęły 
na najnowszą polską fotografię. 
Toruńską ekspozycję rozpoczyna cykl Andrzeja Różyckiego Fotoandrzejozofia, który wpisuje się w tra-
dycję fotografii o znaczeniu symbolicznym i surrealistycznym, ale także religijnym. Agnieszka Hunicz 
w cyklu 80 i więcej z pokorą przygląda się osobom w podeszłym wieku, dla których nie ma miejsca 
w kolorowej prasie ilustrowanej. Maciej Herman i Mateusz Palka wspólnie wykonali cykl Biblioteka 
– portret wielokrotny, który w Toruniu zostanie pokazany premierowo. Piotr Kosiński w swych ekspre-
sjonistycznych portretach penetruje ludzką psychikę. Tomasz Sobieraj prezentuje kilkanaście zdjęć 
z dwóch cykli: Kolosalna morda miasta oraz Za bramami Ziemi Obiecanej, który do tej pory nie był 
jeszcze pokazany. Zrealizowana w stylu dokumentalnym, pesymistyczna wizja miasta, w którym czas 
się zatrzymał, kojarzyć się może z fotografią społeczną z okresu międzywojennego.

Jerzy Hejnowicz - Paradise, 5.08. (piątek), godz. 18.00, do 28.08.
To premierowy pokaz, przygotowany specjalnie do tej przestrzeni galerii. Paradise jest utworem 
synkretycznym, składającym się z najnowszych obiektów, fotografii, zapisów rysunkowych, pro-
jekcji wideo, jak i kilku wcześniejszych prac. Wszystkie te z pozoru odległe wizualnie elemen-
ty orbitują wokół pojęcia „graniczności” – w konsekwencji dotyczą dyskursu o statucie, sensie 
i bezsensie istnienia granic (terytorialnych, mentalnych, artystycznych, światopoglądowych etc.). 
Jerzy Hejnowicz (1962) jest wykładowcą, profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Artystycznego 
w Poznaniu, kierownikiem XIV Pracowni Rysunku; jednocześnie (od 2008 roku) pełni funkcję Kie-
rownika Katedry Rysunku. Jest artystą intermedialnym, posługuje się szeroką paletą wizualnych 
środków zapisów, takich jak sztuka obiektu i instalacji, grafika, fotografia, rysunek, wideo.

Magdalena Wdowicz-Wierzbowska - Tata / Po prostu męża mi brakuje
5.08. (piątek), godz. 18.00, do 28.08.
„O raku dowiedzieliśmy się w czerwcu, w dzień 67. urodzin Taty. Były łzy i strach, ale nie przyję-
liśmy tej wiadomości jak jednoznacznego wyroku. (…) Dowiedzieliśmy się niebawem: guz okazał 
się nieoperacyjny. Zostały dwa wyjścia – naświetlanie i chemia. (…) Pozostało czekać, tak na-
prawdę nie wiadomo na co.
Zaczęłam Tatę fotografować, żeby jakoś poradzić sobie z tą sytuacją. Jeździłam do Niego prawie 
codziennie i urządzaliśmy sobie nasze sesje. Od pewnego momentu, na zakończenie każdego  
ze spotkań, robiliśmy sobie wspólne zdjęcie/ (...)
Tata umarł 20 listopada, nad ranem.
Była sobota. Mroźna, ale słoneczna”. (Magdalena Wdowicz-Wierzbowska)
Magdalena Wdowicz-Wierzbowska (1979) – architekt i fotograf niezależny. Absolwentka Studium 
Fotografii ZPAF. Od 2012 r. członek ZPAF, prowadzi Pracownię Portretu w Studium Fotografii ZPAF. 
Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2013) oraz Miasta Stołecznego War-
szawy (2015). Realizuje własne projekty fotograficzne – z potrzeby serca zajmuje się portretem 
i dokumentem, a dla czystej przyjemności robi zdjęcia streetowe i lepi z gliny.



Laboratorium Sztuki 2016. Artysta jako podróżnik
Tobiasz Jędrak - Rozmowy z dzikami, 5.08. (pt), godz. 18.00, do 28.08.
Tobiasz Jędrak jest twórcą interdyscyplinarnym, obok fotografii, wideo i dźwięku używa tekstu 
i spaceru jako medium artystycznego. Jego aktywność twórcza wynika z traktowania przestrze-
ni miejskiej jako pracowni i miejsca permanentnego pleneru. Wystawa prezentuje materiał 
z półrocznego prywatnego pleneru. Miał on formę krótkich pobytów i spacerów, które artysta 
odbywał korzystając z zaprojektowanej uprzednio trasy. Wystawa jest luźnym kolażem notatek, 
obserwacji i zabaw dźwiękowych, a także próbą przetłumaczenia prywatnej przygody na uniwer-
salny język sztuki. Tobiasz Jędrak (1985) studiował teatrologię i filmoznawstwo na Uniwersytecie  
Jagiellońskim oraz intermedia na krakowskiej ASP. Jest również absolwentem Wydziału Interme-
diów na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. To jego pierwsza wystawa indywidualna.

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

Wydarzenia:
Święto ulicy Ducha Świętego, 3.07. (niedziela), godz. 11.00–18.00
Zapraszamy do oglądania aktualnych wystaw – wstęp wolny.
Oprowadzanie po aktualnych wystawach 
Raz w miesiącu galeria Wozownia zaprasza na oprowadzanie po aktualnych wystawach.
•  10.07. (niedziela), godz. 12.00 prowadzenie: Joanna Gwiazda
•  21.08. (niedziela), godz. 12.00 prowadzenie: Maria Niemyjska
Wstęp wolny
Sztuka Prostoty Szuka – warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży
Dla grup zorganizowanych. Wszystkie zajęcia odbywają się w przestrzeni galerii Wozownia i swo-
ją tematyką nawiązują do aktualnych wystaw. Warsztaty skierowane są do różnych grup wieko-
wych, a podczas zajęć ich uczestnicy będą mogli doświadczyć całego bogactwa środków wyrazu,  
które można zaangażować do tworzenia współczesnej sztuki.
Zapisy: tel. 56 622-63-39 (kontakt: Natalia Cieślak, Kazimierz Napiórkowski). Wstęp na podstawie 
biletu do galerii – ulgowy 3 zł, grupowy 15 zł.

GALERIA DOM PLASTYKA ZPAP, ul. Ducha Świętego 6 

Dzieła Annale ZPAP Toruń, do 31.07.
Doroczny przegląd twórczości artystów zrzeszonych w ZPAP, powstałej w ciągu ostatniego roku 
akademickiego. Siedemdziesiąt sześć nowych prac 40 autorów stanowi różnorodny i bogaty obraz 
twórczości plastycznej, uprawianej w naszym mieście i okolicy. Reprezentują one niemal wszyst-
kie dyscypliny od dominującego malarstwa, poprzez rysunek i fotografię, grafikę, rzeźbę, obiekty 
i instalacje do performance. Jest też jedna praca z konserwacji dzieł sztuki.
W tegorocznym Annale prawie wszyscy twórcy podjęli też wyzwanie konkursowe poddając swo-
je prace oglądowi i ocenie profesjonalnego, akademickiego jury. Jury pod przewodnictwem prof. 
Rafała Strenta z Warszawy, nagrodziło prace ośmiu autorów, którymi są: Marek Basiul, Tomasz 
Karasiewicz, Wojciech Kozioł, Tomasz Pietrzyk, Wiesław Smużny, Marian Stępak, Joanna Strzelec-
ka-Traczykowska i Joanna Wojno-Wolska.

Oliver Klossek - malarstwo, witraż i szkło
5.08. (piątek), godz. 18.00, do 31.08. 
Ubiegłoroczny absolwent Wydziału Sztuk Pięknych UMK,. Należy spodziewać się malarstwa chybo-
tliwego związku realności motywów z ich odrealnieniem w mocno stonowanej, post-kolorystycznej 
tkance obrazów. Prace z pracowni witrażu, przygotowywane na pierwszą, indywidualną wystawę 
po studiach, zdradzać będą drugą, konkretną i twardą stronę osobowości autora.

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

Wystawa podsumowująca działalność pracowni dydaktycznej galerii  
w roku szkolnym 2015/2016, do 1.08.
Od kilku lat, zawsze w czerwcu funkcjonująca w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka 
pracownia dydaktyczna podsumowuje kolejny, kończący się rok swojej działalności. Ukoronowa-
niem rocznej pracy jest wystawa, w której uczestniczą wszystkie dzieci biorące udział w popołu-
dniowych zajęciach plastycznych. W tym roku na wystawie można obejrzeć prace trzystu osiem-
dziesięciu młodych, czasem bardzo młodych, artystów. Mimo, że każdy autor prezentuje tylko 
jedną pracę, wystawa ta jest niezwykle barwnym kalejdoskopem różnych tematów, sposobów 
wypowiedzi, a także technik plastycznych.

T

Prace uczniów i nauczycieli z Centrum Kształcenia Intelektualnego 
Dzieci i Młodzieży w Teheranie, 5.08.-12.09.

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

Filia przy ul. Kościuszki 41/47

Wystawa podsumowująca działalność pracowni dydaktycznej galerii  
w roku szkolnym 2015/2016, do 3.08.
Na wakacyjnym szlaku, 2.08.-6.09.
Prace pochodzące ze zbiorów własnych Galerii prace dzieci z różnych stron świata

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

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

Maciej Pisuk - Pod Skórą
Maciej Pisuk – fotograf, scenarzysta, a może reporter? To ostatnie określenie zdecydowanie do 
niego nie pasuje. Jeśli reportem jest ktoś, kto prześlizguje się po zdarzeniach, w poszukiwaniu 
nowego, ciekawszego, bardziej sensacyjnego tematu, to taką postacią Pisuk z pewnością nie 
jest. Wystawa „Pod skórą” to przede wszystkim, głęboka opowieść o spotkaniu, które rozpoczęło 
się w roku 2002 kiedy autor dokumentu zamieszkał na Warszawskiej Pradze. Chociaż od spotka-
nia upłynęła już przeszło dekada trwa ono nadal. Pisuk podąża za historią swoich bohaterów, 
a aparat bywa czasem świadectwem tych spotkań, gdzie obok obrazu olbrzymią rolę gra komen-
tarz odautorski, a czasem zapis rozmowy który sprawnie powstrzymuje odbiorców  przed banali-
zowaniem obrazu biedy.  Fotografia pełni tutaj rolę swoistego katharsis, zarówno dla autora jak 
i jego bohaterów. Obraz jest tylko dopełnieniem realnego kontaktu emocjonalnego, by użyć słów 
samego autora „to co najważniejsze wydarza się zawsze wcześniej”. (Marek Noniewicz)
Wstęp wolny

GALERIA MIŁOŚĆ, ul. Mostowa 7/2a, www.galeriamilosc.pl

Liliana Piskorska – SCUM, do 31.07.
W 1968 roku amerykańska pisarka i radykalna feministka Valerie Solanas (1936-1988) wchodzi 
do pracowni Andy Warhola – legendarnej Fabryki – i zaczyna strzelać, raniąc artystę oraz dwie 
inne osoby. Po całym zdarzeniu, oddając się dobrowolnie w ręce policji, powiedziała: „On miał 
po prostu zbyt dużo władzy nade mną”. Pisarka, u której zdiagnozowano schizofrenię parano-
idalną, została skazana na trzy lata więzienia. Rok przed całym zajściem Solanas wydaje wła-
snym sumptem manifest zatytułowany S.C.U.M. (Society for Cutting Up Men). W tekście oskarża 
mężczyzn o doprowadzenie świata do ruiny i całkowite opanowanie przez nich porządku spo-
łecznego, uwzględniające jedynie męskie potrzeby. Jedyną szansą na naprawę tej sytuacji jest 
rewolta kobiet. Aby osiągnąć ten cel, postuluje powołanie S.C.U.M. – kobiecej organizacji mają-
cej za zadanie obalenie obowiązującego systemu społecznego oraz wyeliminowanie wszystkich 
zbędnych mężczyzn. Historia ta staje się punktem wyjścia wystawy Liliany Piskorskiej. Artystka 
powołuje do życia fikcyjną radykalną bojówkę dziewczyńską, dla której Valerie Solanas pozosta-
je obiektem kultu. Na wystawie Liliana Piskorska wykorzystuje historię Valerie Solanas i Andy 
Warhola po to, aby sprowokować opowieść o wykluczeniu i próbie odzyskiwania tego, co z róż-
nych powodów pozostaje niewidoczne. 
Liliana Piskorska (ur. 1988) – absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK, gdzie obecnie kon-
tynuuje naukę na studiach doktoranckich. W jej pracach pojawiają się wątki z jednej strony fe-
ministyczne, a z drugiej strony są to działania o charakterze analitycznym, odnoszącym się do 
sytuacji społeczno-kulturowej. Pole jej zainteresowań obejmuje wątki związane z cielesnością, 
zwierzęcością, relacjami władzy oraz subwersywnym traktowaniem normatywności i siebie. 
Mieszka w Toruniu. 

Wystawa czynna w każdy poniedziałek w godz. 14-20, lub po telefonicznym umówieniu  

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

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

T

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

Na dużym ekranie, czyli Kino w Teatrze
7,14 i 28.07., 4, 11, 18, 25.08. (czwartki), godz. 20.00
Teatr Muzyczny po raz kolejny w sezonie letnim zaprasza na bezpłatne pokazy filmów muzycz-
nych. W tym roku pokażemy słynne amerykańskie musicale. Znane twarze, muzyka i humor na 
najwyższym poziomie to doskonały sposób na spędzenie wakacyjnych wieczorów. Wstęp wolny

Piosenki lwowskie, 16.07. (sobota), godz. 19.00
Koncert pełen wzruszeń i doskonałej zabawy poświęcony Władzie Majewskiej z legendarnej 
Wesołej Lwowskiej Fali, którą wspomina Zbigniew Rymarz – pianista, kompozytor i akompa-
niator. Miał on przyjemność współpracować z bohaterką wieczoru i cieszył się jej długoletnią 
przyjaźnią. Jego wspomnienia pełne są osobistych refleksji i nieznanych faktów. Przypomni 
koleje życia artystki: popularność lwowskiej audycji, wędrówkę wojenną, emigrację, wielolet-
nią współpracę i przyjaźń z Marianem Hemarem i Radiem Wolna Europa. Na scenie Rymarzowi 
towarzyszy Ewa Makomaska – aktorka Teatru Polskiego w Warszawie, która zaśpiewa najpięk-
niejsze piosenki z repertuaru Włady, w większości napisane specjalnie dla niej przez Mariana 
Hemara m.in. Chlib Kulikowski, Rozmowa z księżycem, czy Kobieta się waha. Bilety: 25 zł

Jazz w Pałacu – Koncert pamięci Janusza Muniaka
21.07. (czwartek), godz. 19.00
Przygotowany przez wybitnych polskich jazzmanów koncert na słynny festiwal Jazz w Lesie 
w Sulęczynie swoją premierę będzie miał w Pałacu Dąmbskich w Toruniu. Pamięci Janusza Mu-
niaka zagrają W. Karolak, A. Czerwiński, T. Jakubowski i T. Grzegorski. Janusz Muniak był jed-
nym z najwybitniejszych saksofonistów tenorowych w historii polskiego jazzu. Współpracował 
m.in. z Krzysztofem Komedą, Janem Ptaszynem Wróblewskim, Jarosławem Śmietaną i Leszkiem 
Możdzerem. Stworzył także własną grupę jazzową - Janusz Muniak Quartet. Wydał blisko 30 
albumów. W 2015 roku odebrał Złotego Fryderyka za całokształt swojej pracy. Odszedł niespo-
dziewanie. Bilety: 40 zł

Jutro będzie za późno
27.07. (środa), godz. 19.00
26.08. (piątek), godz. 19.00
Monodram inspirowany losami Wiery Gran - polskiej piosenkarki, aktorki kabaretowej i fil-
mowej. Do końca życia odpierała zarzuty, że wyjście z getta okupiła kolaboracją z gestapo. 
Pragnienie oczyszczenia się z pomówień przybrało u niej formę obsesji. Tekst Wiesławy Suj-
kowskiej, często oparty na nagranych wspomnieniach samej Wiery, to znakomite, czasem 
dowcipne, czasem złośliwe i ironiczne refleksje nad życiem, nad światem, nad wartościami, 
którym jesteśmy wierni. A wszystko przeplatane niezapomnianymi przebojami Wiery. Niezwykły 
spektakl wywołujący uśmiech zadumy. Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy

Hemar. Marchewka – próba generalizacji
3.08. (środa), godz. 19.00
Spektakl muzyczny, w którym główną rolę grają utwory niezapomnianego Mariana Hemara. 
Historie inspirowane jego zapiskami układają się w muzyczną opowieść o polityce i miłości. 
Wszstkie utwory nie tylko opowiedzą, ale również zaśpiewają i wykonają instrumentalnie akto-
rzy Teatru Muzycznego. Bilety: 30 zł normalny, 25 zł ulgowy

d’Amore, 20.08. (sobota), godz. 19.00 
Nicola Palladini, znany widzom teatru z cieszącego się ogromnym powodzeniem Ciao Ciao 
Bambina, wraca na toruńską scenę! Tym razem z  muzyczną podróżą śladami miłości. Palladini 
czasem wzruszająco, czasem z przymrużeniem oka – stawia pytania o to, czym byłby świat bez 
tego gorącego uczucia. Usłyszymy więc niezapomniane utwory m.in. Elvisa Presleya, Dalidy, Ro-
berty Flack. D’ Amore to także spektakl o wierze w siebie i w swoje marzenia, potrzebie wolności 
i samorealizacji. Tłem do toczących się na scenie wydarzeń są widowiskowe videoprojekcje. 
Występują: Nicola Palladini, Krzysztof Brzeziński, Karol Kozłowski, Wojciech Kostrzewa
Miejsce: sala kameralna CKK Jordanki
Bilety: 50 zł (do nabycia w kasie Teatru Muzycznego i CKK Jordanki)

TEATRY

P
PLANETARIUM

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

„Cudowna podróż”  (dla dzieci)
Przedstawiamy podstawowe gwiazdozbiory na niebie oraz związane z nimi greckie mity. Uda-
jemy się także w podróż po Układzie Słonecznym, lądując na powierzchni Księżyca i Marsa. 
Pokazujemy dzieciom, jak wyglądają z bliska pierścienie Saturna oraz chmury na Jowiszu. 
Poznajemy Słońce jako jedną z gwiazd oraz sprawdzamy, czy w kosmosie można spotkać 
ufoludki... „Cudowna podróż” to wesoła i dynamiczna opowieść o kosmosie przeznaczona 
dla młodych widzów wieku 7-10 lat.

 „Lato pod gwiazdami” 
Odbędziemy podróż wśród gwiazd i konstelacji. Poznamy mitycznych greckich bohaterów 
i przerażające stwory. Wyruszymy też na spotkanie gwiazd, których nigdy z Polski nie do-
strzeżemy – zobaczymy Krzyż Południa i Obłoki Magellana. Spotkamy się z obcymi słońcami, 
poznamy odległe mgławice, ujrzymy jak żyją i umierają gwiazdy, jak rodzą się nowe planety. 
A wszystko to opisane w sposób przystępny i zrozumiały.

Pozostałe seanse: dla dzieci: „Barwy kosmosu”, familijny: „Mój kumpel Niko”, popularno-
naukowe: „W poszukiwaniu życia”, „Meteoplanet”, „Ziemia – planeta Kopernika”

Godziny prezentacji: w poniedziałki: 11.30, 12.45, 14.00, 15.15; od wtorku do piątku: 
11.00, 12.15, 13.30, 14.45, 16.00, 17.15; w soboty: 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.45, 18.00; w niedziele: 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.45
Bilety: grupowy szkolny 8,50 zł, ulgowy 10 zł;  normalny 12 zł
rodzinny 4 osobowy  4 x 9 zł – 36 zł; 3-osobowy 3 x 9 zł - 27 zł
z wersją w języku angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim lub rosyjskim: 14/16 zł
w weekendy i święta dla wszystkich bilet ulgowy

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

Godziny wejść: w poniedziałki: 10.45, 12.00, 13.15, 14.30; od wtorku do piątku: 11.30, 
12.45, 14.00, 15.15, 16.30; w soboty 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.00, 17.15; w niedziele: 
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.00
Bilety: grupowy szkolny 6,50 zł, ulgowy 7 zł;  normalny 9 zł
rodzinny 4 osobowy 4 x 6,50 zł = 27 zł; 3 osobowy 3 x 6,50 zł = 19,50 zł
w weekendy i święta dla wszystkich bilet ulgowy

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 
sposób będzie można obserwować i przekonać się, dlaczego mamy cztery pory roku, a po 
dniu następuje noc. Interaktywne stanowiska poprzez samodzielne eksperymenty wyja-
śniają 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 ko-
lekcją skał i minerałów. W czterech narożnikach wystawy przygotowano plastyczne instalacje 
pokazujące, jak na przestrzeni dziejów zmieniała się nasza planeta. Odwiedzający znajdą 
tam wybuchający wulkan, będący kolebką życia ocean, monumentalny lodowiec, czy wresz-
cie makietę cywilizacji człowieka. 

Godziny wejść: w poniedziałki: 12.30, 13.45, 15.00; od wtorku do piątku: 12.00, 13.15, 
14.30, 15.45, 17.00; w soboty 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.45; w niedziele 12.30, 
13.30, 14.30, 15.30, 16.30
Bilety: grupowy szkolny 6,50 zł, ulgowy 7 zł;  normalny 9 zł
rodzinny 4 osobowy 4 x 6,50 zł = 27 zł; 3 osobowy 3 x 6,50 zł = 19,50 zł
w weekendy dla wszystkich bilet ulgowy



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

XX Międzynarodowy Festiwal „Nova Muzyka i Architektura”
2.07. (sobota), godz. 20.00 Wieczór polsko-ukraiński
Łucka Młodzieżowa Orkiestra Smyczkowa. W programie m.in.: H. Wieniawski, A. Vivaldi, ukraińscy 
kompozytorzy. Miejsce: Kościół Św. Katarzyny. Wstęp wolny

9.07. (sobota), godz. 20.00 Wieczór romantyczny
Marcel Markowski – wiolonczela, Jakub Chrenaowicz – dyrygent, Płocka Orkiestra Symfoniczna
W programie: P. Czajkowski – Pezzo Capriccioso op. 62, Wariacje na temat rococo op. 33, 
L. van Beethoven – V Symfonia c-moll op. 67. Miejsce: Sala Wielka Dworu Artusa. Bilety: 29/19 zł

15.07. (piątek), godz. 19.00 Wieczór filmowy
„Pożegnanie / Okuribito” – reż. Yojiro Takita 
Wstęp wolny – obowiązują wejściówki. Miejsce: Hanza Cafe

16.07. (sobota), godz. 20.00 Wieczór w Stylu Galant
Arte dei Suonatori w składzie: Dohyo Sol – lutniam Ewa Golińska – skrzypce, Aureliusz Goliński  
– skrzypce, Poppy Walshaw – wiolonczela. W programie: L. Boccherini, S. L. Weiss, K. Kohaut
Miejsce: Sala Wielka Dworu Artusa. Bilety: 35/25 zł

17.07. (niedziela)
•  godz. 13.00 Spotkanie ze smykami: Audycja muzyczna dla dzieci
Miejsce: Rynek Staromiejski – scena plenerowa. Wstęp wolny
•  godz. 20.00 Wieczór z Frankiem Sinatrą
Jarek Wist – wokal, Piotr Wrombel – piano, Wojciech Pulcyn – kontrabas, Krzysztof Szmańda – per-
kusja. W programie: największe przeboje Franka Sinatry
Miejsce: Rynek Staromiejski – scena plenerowa. Wstęp wolny

23.07. (sobota)
•  godz. 11.00 Spacer z przewodnikiem - Muzyka w toruńskich kościołach
Zbiórka pod Dworem Artusa. Wstęp wolny – obowiązują wejściówki
•  godz. 20.00 Wieczór fiński 
Tuomas Pyrhonen – organy, Suvi Granberg – skrzypce
W programie:  J.S. Bach, J. K. Kerll, G.P. Telemann, D. Buxtehude, A. Corelli
Miejsce: Kościół św. Szczepana. Bilety: 29/19 zł

30.07. (sobota), godz. 20.00 Wieczór latynoski - Bach Goes Samba
The Classical Music Maniacs, Jarolim E. Ruzicka – lider
W programie: aranżacje własne utworów  J.S. Bacha, A. Vivaldiego, B. Brittena, Queen 
Miejsce: Sala Kameralna CKK Jordanki. Bilety 35/25 zł

6.08. (sobota), godz. 20.00 Wieczór azjatycki
Yu So-Yung – sopran, Pyung On Cha – dyrygent, The Korea Academy Orchestra
W programie: utwory kompozytorów koreańskich, J. Brahms, L. van Beethoven, A. Piazzolla,  
A. Vivaldi. Miejsce: Dwór Artusa. Bilety: 29/19 zł

12.08. (piątek), godz. 19.00 Wieczór filmowy 
„Flamenco, flamenco”, reż. Carlos Saura
Miejsce: Hanza Cafe. Wstęp wolny - obowiązują wejściówki

14.08. (niedziela), godz. 13.30 Koncert gospel
Black International Gospel Singers. Miejsce: Kościół śś. Janów. Wstęp wolny

17-31.08., godz. 12.00-18.00 Wystawa Architektura Muzyki w Polsce
Wydarzenie współorganizowane ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich w Toruniu
Miejsce: Galeria Tumult

19.08. (piątek), godz. 19.00 Wieczór filmowy
„4 ostatnie pieśni”, reż. F. Joseph. Miejsce: Hanza Cafe. Wstęp wolny – obowiązują wejściówki

20.08. (sobota)
•  godz. 11.00 Spacer z przewodnikiem - Muzyka w toruńskich kościołach
Zbiórka pod Dworem Artusa. Wstęp wolny – obowiązują wejściówki
•  godz. 20.00 Wieczór Młodych Talentów
Pianiści – uczestnicy Piano Paderewski Academy, Przemysław Fiugajski – dyrygent, Toruńska  
Orkiestra Symfoniczna. W programie: najsłynniejsze koncerty fortepianowe m.in. W.A. Mozarta, 

T

TOS

TAK

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

Festiwal Teatrów Ulicznych:
Campaigne 9.81 (Francja)/Motus Terrae (Grecja)/ Hrvatski Institut za Poklet i Ples (Chorwacja)/ 
Hungarian Juggling Association (Węgry) „ItinaiR”, 2 i 3.07. (sobota i niedziela), godz. 21.30
Interdyscyplinarne widowisko w ramach projektu „Mixdoor – New Forms in Mixdoor Performing 
Arts Practices”. Tancerze przypięci na linach zatańczą do wyjątkowej autorskiej choreografii na 
fasadzie sali na Jordankach. Scenografię przedstawienia stanowić będzie projekcja specjalisty 
od mappingu 3D Michała Siemienieckiego. Spektakl nawiązujący do tematyki „Ptaków” Arysto-
fanesa zostanie zaprezentowany w naszym kraju wyłącznie w Toruniu.
Miejsce: przed CKK Jordanki
Muare/ Duchamp Pilot (Hiszpania) „Muare experience”, 22.07. (piątek), godz. 21.30
Spektakl oparty na głębokim współgraniu muzyki rockowej, teatru i sztuk wizualnych. To dyna-
miczny dialog między koncertem rockowym, powietrznym show a przestrzenią, w której wystę-
pują artyści. Motto widowiska brzmi: When rock makes you fly – Gdy rock sprawia, że zaczynasz 
latać. Tancerze będą fruwać nad głowami publiczności, wykonując ewolucje taneczne na tle 
wirujących op-artowskich geometrycznych wzorów, wytwarzających iluzje optyczne, współgra-
jące z granym na żywo psychodelicznym rockiem. Dynamiczne i barwne widowisko dostarczy 
niezwykłych efektów wizualnych, muzycznych, tanecznych, akrobatycznych i pirotechnicznych.
Miejsce: Błonia Nadwiślańskie
Factoria Circular (Hiszpania) „Rodafonio”, 30 i 31 lipca (sobota i niedziela), godz. 17.00, 19.00
Miejsce: Rynek Staromiejski
Teatr Pijana Sypialnia (Warszawa) „Łojdyrydy”, 7.08. (niedziela)
Radosny i roztańczony, znakomicie przyjęty przez toruńską publiczność warszawski Teatr Pijana 
Sypialnia z nowym widowiskiem taneczno-muzycznym, prezentującym współczesne ironiczne 
ujęcie zabawy ludowej. Miejsce: teren przy CKK Jordanki 
Slackline Games (Bydgoszcz) – pokazy linoskoczków, 12.08. (piątek)
Miejsce: Rynek Staromiejski
Teatr Delikates (Mącze) „Z głową w chmurach. Marzyciele”, 19-21.08. (piątek-niedziela) 
20-minutowe prezentacje interaktywnego słuchowiska przez 5 godzin
Miejsce: skwer im. L. Broniewicza

L. van Beethovena, F. Chopina, E. Griega, S. Rachmaninowa
Miejsce: Dwór Artusa. Wstęp wolny - obowiązują wejściówki

28.08. (niedziela), godz. 18.00 Wieczór z Gwiazdą
Natalia Kukulska – wokal, Atom String Quartet, Michał Dąbrówka - perkusja
W programie: utwory z albumu „Ósmy plan” N. Kukulskiej w aranżacji Kwartetu
Miejsce: CKK Jordanki. Bilety: 59/49 zł

3.09. (sobota), godz. 20.00 Finał Festiwalu: Wieczór Tenorów
Tenorzy: Mikołaj Adamczak, Oleksandr Ostrovski, Hubert Stolarski, Łukasz Załęski; Adam Ba-
naszak – dyrygent, Toruńska Orkiestra Symfoniczna, gościnnie: Marcelina Beucher – sopran, 
Maria Rozynek-Banaszak – sopran. W programie: G. Dionizetti, G. Verdi, G. Puccini, J. Strauss,  
J. Offenbach, najpiękniejsze pieśni neapolitańskie, piosenki z repertuaru Jana Kiepury oraz duety
Miejsce: CKK Jordanki. Bilety: 59/49 zł

Bilety: www.tos.art.pl, kasa CKK Jordanki, tel. 56 642-43-79, na godzinę przed koncertem w miej-
scu, gdzie będzie się on odbywał. Nieodpłatne wejściówki do odbioru w kasie CKK Jordanki. 
W sprzedaży również karnety w trzech wariantach cenowych. 

Letnia Scena:
Magda Navarette & Caravana Banda 14.07. (czwartek), godz. 20.00
Caravana Banda to wybuchowa mieszanka muzyki europejskiej. Fascynujący gypsy jazz z nutką 
bałkańskich korzeni oraz tańca i muzyki flamenco z lekko orientalnymi wpływami. Zespół łączy 
w sobie musicalowy rozmach z niemal uliczną energią.

Disparates, 16.07. (sobota)
Na koncert złożą się piosenki z dwóch albumów zespołu „Popołudnie” i „Fafaberie”.
Miejsce: Rynek Staromiejski – scena plenerowa. Wstęp wolny

Teatr na ławce – Scena Kabaretowa Seniora (Toruń) „Duety Kwartety Sekstety” 
•  26.08., 2.09. (piątek), godz. 18.00, Miejsce: przy Fontannie Cosmopolis 
•  27.08., 3.09. (sobota), godz. 16.00, Miejsce: ul. Pod Krzywą Wieżą
•  28.08., 4.09. (niedz.), g. 16.00, Miejsce: Amfiteatr Parku Miejskiego na Bydgoskim Przed-

mieściu
Teatr Pomarańczowy Cylinder 
•  16 i 17.07. (sobota i niedziela), godz. 16.00
•  23 i 24.07. (sobota-niedziela) , godz. 16.00
•  30.07. (sobota) , godz. 16.00
Miejsce: ul. Pod Krzywą Wieżą
Wstęp wolny

Scena Letnia 1.07.-21.08.
Projekt „Scena Jest Wasza” to koncertowy cykl mający na celu promowanie młodych toruń-
skich talentów. Koncerty debiutantów i wykonawców, którzy dopiero rozpoczynają swoją 
muzyczną przygodę. Muzyka prezentowana szerszej publiczności na żywo sprzyja świetnej 
zabawie, a co ważniejsze, daje możliwość zdobycia nie tylko scenicznego doświadczenia,  
ale i cennych nagród — realizacji profesjonalnego teledysku oraz 10 godzin sesji w studiu 
nagrań Happy Light. Miejsce: Rynek Staromiejski

Festiwal Wizje, 5-10.07. (wtorek-niedziela)
Próba przybliżenia sztuki współczesnej i wyjście z nią w przestrzeń publiczną, co daje możli-
wość interakcji z mieszkańcami Torunia, zwłaszcza tymi, którzy na co dzień nie uczestniczą ak-
tywnie w życiu kulturalnym miasta. Zaprezentowane zostaną dzieła artystów z Polski. Wyboru 
dokonała wspólnie z organizatorem, kuratorka Matylda Sałajewska. Będą to doświadczeni 
twórcy, znani w środowisku jak i młodzi, rozpoczynający swoją karierę. Na program złożą się 
prace Anny Wójcik, Małgorzaty Lisieckiej, Moniki Masłoń, Michała Szota, Natalii Bażowskiej, 
Pawła Szeibel, Matyldy Sałajewskiej, kolektywu Kwiaciarnia Grafiki, Paper heroes i Refunk.
Miejsce: pl. Rapackiego, fontanna Cosmopolis, Łuk Cezara, ul. Pod Krzywą Wieżą, ul. Bankowa

VII Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej
4.08. (czwartek), godz. 20.00 Koncert Otwarcia: Teatr Rampa - „Broadway Goes Hollywood”
Świat filmu i musicalu. Będziemy mogli usłyszeć m.in. utwory z produkcji kinowych: „Skyfall”, 
„Titanic”, „The Bodyguard” i musicalowych: „Jesus Christ Superstar”, „Jekyll & Hyde” czy 
„West Side Story”. Teatr Rampa jest dziś jednym z najliczniej odwiedzanych teatrów Warsza-
wy. Co roku gości w nim ponad 80 tysięcy widzów na ponad 300 spektaklach. Zdecydowana 
większość przedstawień znajdujących się w repertuarze teatru to widowiska muzyczne adre-
sowane do widzów dorosłych oraz do dzieci i młodzieży. 
Miejsce: CKK Jordanki, bilety: Bilety24.pl, kasa CKK Jordanki
5.08. (piątek) 
•  godz. 14.00-19.00 Przegląd Konkursowy. Wstęp wolny
•  godz. 21.30 Kwintet New Bone „Zapomniane melodie”
Usłyszymy jazzowe aranżacje utworów polskich kompozytorów muzyki filmowej m.in. Bro-
nisława Kapera i Henryka Warsa oraz melodie z filmów takich jak: „Halo Szpicbródka”, „Jej 
portret” czy „Pożegnania”. Formacja „New Bone” to krakowski kwintet jazzowy, który ma na 
swoim koncie wiele sukcesów. Zespół między innymi zaprezentował się w ramach 2. edycji 
festiwalu Polskie Gwiazdy Światowego Jazzu w Moskwie, a także podczas Międzynarodowego 
Delhi Jazz Festival w 2013 r. Wstęp płatny
Miejsce: Teatr Baj Pomorski
6.08. (sobota), godz. 20.30 Koncert Galowy
Wystąpią: Megitza Trio, Katarzyna Dąbrowska, Mariusz Kiljan, Matylda Damięcka, Stefan 
Pawłowski, Michalina Olszańska, Justyna Schneider, Beata Banasik oraz laureaci przeglądu 
konkursowego. Miejsce: scena plenerowa na Rynku Nowomiejskim. Wstęp płatny

8. Bella Skyway Festival 2016
23-28.08. (wtorek-niedziela), godz. 20.30-24.00
Kalejdoskop zmian to myśl przewodnia festiwalu zaproponowana przez kuratora: Mario 
Caeiro. W 2016 roku artyści i ich świetlne iluminacje oddadzą hołd zmianom, które są nie-
uniknione, występują zawsze i wszędzie. Za sprawą poetyckich środków wyrazu przestrzeń 
publiczna zostanie zmieniona w niczym nieograniczony świetlny wszechświat. Szczególną 
atrakcją tegorocznej edycji będą planowane 26 i 27.08. nocne pokazy lotnicze, które odbędą 
się nad Wisłą pomiędzy mostami drogowym i kolejowym. Zaprezentowane też zostaną insta-
lacje i świetlne iluminacje artystów z 11 krajów Portugali, Niemiec, Holandii, Słowenii, Chor-
wacji, Francji, Grecji, Izraela, Łotwy, Norwegii i oczywiście Polski. Po raz pierwszy w Europie 
i prawdopodobnie po raz pierwszy na świecie zaprezentowane zostanie kino 360° na kurtynie 
wodnej. Uczestnicy staną się częścią projekcji zaklęci w jej środku, a to za sprawą instalacji 
wodnej z mappingiem 3D autorstwa Roberta Kusika z Polski, która powstanie na terenach zie-
lonych przy CKK Jordanki. Ponadto zaprezentowane zostaną prace studentów Wydziału Sztuk 
Pięknych UMK. www.bellaskyway.pl

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

Underground Live vol. 4, 1.07. (piątek)
Hałas na Patio! + Dj Funktion, 2.07. (sobota) Lista FB Free / Pozostali 10 zł

Telepatio, 8,15, 29.07., 12.08. (piątek)
Koncert Nunofyrbeeswax, Afterparty Trzaski vol. 6, 9.07. (sobota)
Level 11, 16.07. (sobota)
Koncert Lefutray (Chile) + Over The Under, 18.07. (poniedziałek)
Babie lato, 22.07., 26.08. (piątek)
Deep Woods, 23.07. (sobota)
Letni Sylwester w NRD! 30.07. (sobota)
The Compress Jah, 5.08. (piątek)
Kwadratura na Patio - czary mary pod gwiazdami, 6.08. (sob.) Lista FB free!

Kuba Karaś, Kovvalsky + Funktion, 13.08. (sobota)
Hałas na Patio, 20.08. (sobota)

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

Koncert: Guitar Gangsters (UK), Absurd (PL) + wernisaż wystawy 
fotografii Marcina Łaukajtysa, 11.07. (poniedziałek), godz. 19.00
Wstęp wolny

Koncert: Chelsea (UK) oraz duet Paweł Gumola & Darek Malejonek (PL) 
15.07. (piątek), godz. 19.00 Bilety: 35 zł, 45 zł w dniu koncertu

Jam session Harmonica Bridge Festival, 19-20.08. (pt-sob.), godz. 22.30
Jam prowadzony przez muzyków zespołu Open Blues. Wstęp wolny

Vargas Blues Band (Spain) oraz Revolucja (PL)
29.08. (poniedziałek), godz. 19.00
Premiera płyty zespołu Revolucja. Wstęp wolny.

Warsztaty Gitarowe, 29.08. (poniedziałek), godz. 17.00
Campus HRP Pamela. Prowadzący: Krzysztof „pARTyzant” Toczko oraz Javier Vargas. Wstęp wolny.

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

Stand-up Toruń przedstawia: Czarek Jurkiewicz i Piotr Splin
17.07. (niedziela) Kolejna edycja comiesięcznej imprezy stand-upowej.

The Goddamn Gallows (USA) - koncert z okazji 4. urodzin klubu
18.07. (poniedziałek)
Szalone show zaprezentuje jeden z najoryginalniejszych zespołów na amerykańskiej scenie al-
ternatywnej, łączący w swojej muzyce takie style jak rock’n’roll, rockabilly, country, bluegrass, 
punk i metal.

Paraliż Band - koncert z okazji 4. urodzin klubu, 22.07. (piątek)
Tradycyjny urodzinowy koncert w rytmach reggae na patio

Koncert: Centuries (USA) + Wrong (USA) + Diuna, 28.07. (czwartek)
Zdobywający coraz większą popularność noise rockowy zespół Wrong (Relapse Records) w towa-
rzystwie hardcore’owego Centuries wystąpią w Toruniu w ramach swojej europejskiej trasy.

Koncert: Total Chaos (USA), 7.08. (niedziela)
Koncert legendy amerykańskiego punk rocka, na scenie od 1989 roku.

Koncert: Reno Divorce (USA) + Poison Heart, 14.08. (niedziela)
Pozycja obowiązkowa dla fanów Social Distortion i szeroko pojętego amerykańskiego rock’n’rolla. 
Jedyny koncert w Polsce!

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

Filia nr 2, ul. Kościuszki 47 
Wakacje w bibliotece
•  wtorki lipca, godz. 12.00-13.30 Fascynujące sekrety zwierząt w wodzie, na ziemi, w powietrzu
•  czwartki lipca, godz. 12.00-13.30 Strach ma wielkie oczy? - smoki, duszki i inne potworki. 
Cykl zajęć plastyczno-literackich dla dzieci w wieku 6-12 lat Podróże literackie po świecie przyrody 
i baśni dostarczą wielu ciekawych wrażeń, a wykonywane prace z masy solnej, papieru, bibuły, 
farbkami, kredkami, metodą eco-recyklingu i origami, rozwiną zdolności twórcze, wrażliwość este-
tyczną i pobudzą wyobraźnię uczestników zajęć.

Biblioteka Pod-Różą
•  wtorki sierpnia, godz. 12.00-13.30 Mój ogród
•  czwartki sierpnia, godz. 12.00-13.30 Moje podróże
Zmienimy bibliotekę w różaną altanę, nauczymy się robić kwiaty z bibuły, wyplatać koszyki z pa-
pieru, wybierzemy się w podróż w wyobraźni, a wrażenia z niej zamkniemy w obrazach malowa-
nych pianą. Wszystkie zajęcia będą zawierać element warsztatów kreatywnych, nie zabraknie za-
baw integracyjnych, tematycznych oraz ruchowych. Cykl zajęć zamknie wystawa prac uczestników

Filia nr 5, ul. Lubicka 45C 
Kolorowa biblioteka czyli wakacje pod cyrkowym namiotem
Cykl spotkań, w trakcie których dzieci będą bawić się w cyrk. W czasie czterech pierwszych ćwiczyć 
poszczególne numery cyrkowe (np. żonglerkę piłeczkami i obręczami, sztuczki magiczne, triki na 
diabolo itp.), a podczas ostatniego  odbędzie się przedstawienie cyrkowe, w trakcie którego mali 
artyści zaprezentują nowe umiejętności przed publicznością (członkami rodzin). Zajęcia przezna-
czone dla dzieci w wieku 7-10 lat. 

Wakacje z grami planszowymi 
Uczestnicy zagrają w kilka gier planszowych. Z grupy dzieci w wieku od 7 do 12 lat zostaną wyło-
nione drużyny dwuosobowe, każda z nich będzie po kolei grała w jedną grę. Finałem zajęć będzie 
stworzenie własnej gry planszowej. Na finał zapraszamy w ostatnim tygodniu wakacji (poniedzia-
łek, wtorek i czwartek) kiedy będziemy tworzyć własną biblioteczną grę planszową.

Zapisy: 56 655-31-82, decyduje kolejność zgłoszeń

Filia nr 6, ul. Lelewela 3
Wakacje ze smokami, każdy wtorek sierpnia, godz. 10.00
Zajęcia będą się odbywały pod wierzbą, na placu obok biblioteki. Zaczynamy głośnym czytaniem 
bajek i opowiadań o smokach, a następnie będziemy wykonywać prace plastyczne ze smokami 
w tle. 

Filia nr 8, ul. Rzepakowa 7/9
Wakacje z biblioteką, wtorki i czwartki lipca, godz. 11.00
Lato z krzyżówką, zagadki i quizy, pocztówki lata (zajęcia plastyczne), układanie puzzli

Filia nr 12, ul. Fałata 35
Wakacje- kreacje: autor / redaktor / edytor = razem tworzymy gazetę
godz. 12.30-14.30
Dzieci dowiedzą się czym zajmuje się redaktor, reporter i inni pracownicy czasopism.
Zajęcia dla dzieci w każdym wieku (młodsze  z opiekunem). 
•  4.07. narada redakcyjna – ustalamy profil, nazwę, oraz tematykę pisma
•  5.07. strona tytułowa – układ czcionka, wielkość
•  7.07. zdjęcia , ilustracje, rysunki – miejsce w czasopiśmie, znaczenie
•  8.07. tworzenie artykułu na temat - co jeść, a czego nie jeść 
•  11.07. trochę o ekologii
•  12.07. przyroda – co to takiego?
•  14.07. bohaterowie bajek
•  15.07. nasi pupile – zwierzęta domowe

B

BIBLIOTEKI
•  18.07. wywiad z ciekawym człowiekiem
•  19.07. w co się ubrać w wakacje? - moda
•  21.07. podróże - porady
•  22.07.  podsumowanie redakcyjnej pracy. Drukowanie gazety 

Filia nr 14, ul. Łyskowskiego 29/35
Wakacje z kolorami w bibliotece, każdy wtorek i czwartek, godz. 12.30
Zajęcia plastyczne połączone z  rozmowami o książkach mówiących o kolorach. W formie zabawy, 
kolory wyszukiwane będą również w powiedzeniach i  przysłowiach. W każdy wtorek króluje inny 
kolor.

Filia nr 16, ul. Konstytucji 3 Maja 10
Wakacyjny miszmasz w bibliotece, godz. 12.30
•  12.07. Bajkopożeracze atakują - gra strategiczna dla młodszych dzieci (wiek 7-10 lat) mająca na 

celu sprawdzenie znajomości klasyki bajek i baśni.
•  19.07. Kolorowy domek pszczół - zajęcia plastyczno-ruchowe dla dzieci 4-6 lat,  słuchanie bajki 

Mam przyjaciela pszczelarza R. Butschkowa, prezentacja multimedialna dotycząca budowy ula 
i życia pszczół.

•  16.08. Lato w pełni - zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 3-6: lepienie z plasteliny słoneczni-
ków, słuchanie bajki O Królu Słońcu i jego czterech córkach H. Bobińskiej.

•  23.08. Kto przysłowia zna, ten się dobrze ma – zajęcia dla dzieci od 9 lat, zapoznanie dzieci  
ze znaczeniami podstawowych przysłów używanych często w życiu codziennym 

•  25.08. Wycieczka do ZOO - zajęcia plastyczno-muzyczno-ruchowe dla dzieci w wieku 3-6,   
zapoznanie ze zwierzętami egzotycznymi

•  30.08 Parki narodowe w Polsce: zajęcia dla dzieci 8-10 lat, prezentacja multimedialna o par-
kach narodowych  

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

Zapomniane biblioteki Sahary, do 9.09.
Ekspozycja fotografii Michała Huniewicza z jego podróży po Afryce Północnej, Hiszpanii, Indiach 
i Korei Północnej. Michał Huniewicz urodził się w 1984 r. w Morągu i wychował w pobliskim Do-
brocinie. Po ukończeniu I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, studiował informatykę na Uni-
wersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po zamieszkaniu w Amsterdamie, kupił swoją pierw-
szą lustrzankę i rzężący obiektyw, by spróbować lepiej dokumentować swoje podróże. Jego pasją 
są kraje islamskie, choć z powodu panujących w nich trudnych warunków, zniszczył tam sporą 
część swojego sprzętu fotograficznego. Michał Huniewicz mieszka obecnie w Londynie, pracuje 
w Financial Times jako programista. Jego zdjęcia i artykuły były między innymi publikowane w: 
National Geographic, Stern, Huffington Post, Focus, Internazionale, The Telegraph, Der Tages-
spiegel, Daily Mail, The Times (South Africa), Business Insider, Svenska Dagbladet, Novidar.

Fotografie Romualdasa Požerkisa - Litwa 1988-1993, do 7.07.
Wystawa prezentuje litewską walkę o wolność i tożsamość na przełomie lat 80. i 90. XX w.  Romu-
aldas Požerskis (ur. 1951 w Wilnie) – litewski fotografik, wybitny dokumentalista znany z emo-
cjonalnego spojrzenia na rzeczywistość. Od 1976 r. działa w Związku Litewskich Artystów Foto-
grafów, od 1980 r. jest niezależnym fotografem, współpracującym z litewskimi i zagranicznymi 
wydawnictwami prasowymi. Od 1993 r. pracuje na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie, 
gdzie od 2011 r. jest profesorem Wydziału Sztuki. Jego dorobek traktowany jest na Litwie jak 
skarb narodowy. Autor takich cykli jak: Litewscy pielgrzymi (1974-1994), Litewskie Stare Miasta 
(1974-1983), Ogrody pamięci (1977-2006), Ostatni dom (1983-1987), Gorące lato (1994-2006), 
Radości i troski małego
Organizatorzy: Konsul Honorowy Republiki Litewskiej w Polsce, Wydział Prawa i Administracji 
UMK, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu.

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

Nieszawa 2016, 13.07. (środa), godz. 12.00, do 01.09 
Wystawa prac seniorów z Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest owocem zajęć plene-
rowych, które odbywały się od 5 do 8 czerwca 2016 r. w Nieszawie. Powstały prace pokazujące 
architekturę i przepiękny krajobraz Nieszawy i okolic. Obrazy wykonano w różnych technikach: 
ołówkiem, węglem, akrylem i pastelami. Uczestnikami pleneru byli członkowie grupy IV sekcji 
plastycznej Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego: Barbara Jarzębska, Alicja Kolańska, Raisa La-
skowska, Jerzy Lenski, Wacław Łukaszewicz, Urszula Macak Jerzy Milewski, Bożena Reflińska, 
Mirka Szopa, Elżbieta Sylwestrowicz, Danuta Thorn, Telesfor Truchel i Ewa Wocalewska. Grupa 
pracowała pod opieką artystyczną Wojciecha Ociesy.
Wystawę można oglądać w godz. 10.00-15.00, we wtorki do godz. 17.00

IINNI ORGANIZATORZY
STOWARZYSZENIE KULTURY CELTYCKIEJ 
„CELTYCKI GOTYK”
www.celtyckigotyk.wordpress.com

5. Festiwal Tańca i Muzyki Celtyckiej „Celtycki Gotyk
6.07. (środa)
•  Wernisaż prac Angeli Kruber (od środy do niedzieli), MDK
•  godz. 18.00 projekcja filmu „Sekrety Morza”, CSW
7.07. (czwartek)
Scena Letnia TAK na Rynku Staromiejskim:
•  godz. 20.00 Prowadzenie i prezentacja gry na Wielkich Dudach Szkockich - Witold Ko-

nopka (Pipes and Scotland)
•  godz. 20.15 koncert zespołu Duo Celtic
•  godz. 20.45 występy taneczne zespołów Beltaine i Avalon (taniec irlandzki) oraz grupy 

n obrotów
•  godz. 21.30-22.00 koncert zespołu Thorn
•  godz. 22.00-2.00 sesja taneczno-muzyczna, Wehikuł Czasu, ul. Ducha Św. 6
8.07. (piątek)
•  godz. 10.00-11.30  warsztaty taneczne dla dzieci MDK
•  godz. 11.30-12.30 czytanie baśni celtyckich - aktor Teatru im. W. Horzycy - sala mniej-

sza
•  godz. 12.30-14.00 warsztaty tańców szwedzkich, prowadzenie Dominik Wóltański 

i Małgorzata Baran (grupa n obrotów), MDK
Scena Letnia TAK na Rynku Staromiejskim:
•  godz. 17.00 prowadzenie i prezentacja gry na Wielkich Dudach Szkockich - Witold Ko-

nopka (Pipes and Scotland)
•  godz. 17.15-17.45 występy zespołów tanecznych Beltaine, Avalon (taniec irlandzki)
•  godz. 17.45 Thorn 
•  godz. 20.00 występ taneczny zespołów Trebaruna (tańce szkockie) oraz grupy n obrotów
•  godz. 20.30-21.30 koncert zespołu Balzinga (balfolk)
•  godz. 22.00-2.00 sesja taneczno-muzyczna „Parkietowa (ob)Sesja”, CSW (wydarzenie 

towarzyszące)
9.07. (sobota)
•  godz. 10.00-11.30 warsztaty tańców balfolkowych, prowadzenie Krzysztof Rogulski 

i Marta Tomczak (Bal Folk Poznań), MDK
•  godz. 11.00-12.30 nauka gry na fletach irlandzkich, prowadzenie Ewelina Grygier, MDK
•  godz. 12.30-14.00 warsztaty tańców irlandzkich, prowadzenie Anna Tillak (Szkoła Tań-

ca Irlandzkiego ISTA), MDK
•  godz. 15.00-15.30 parada dudziarzy, pochód festiwalowy, miejsce zbiórki - Rynek No-

womiejski
Scena Letnia TAK na Rynku Staromiejskim:
•  godz. 15.40-16.40 koncert zespołu Thorn 
•  godz. 16.40-17.10 występy tańca irlandzkiego w wykonaniu zespołów Avalon i Beltaine 

oraz zespołu Trebraruna (tańce szkockie)
•  godz. 17.10-18.10 koncert zespołu Gabad
•  godz. 18.10-18.50 występy taneczne zespołu Trebaruna (tańce szkockie), grupy n obro-

tów oraz Szkoły Tańca Irlandzkiego ISTA
•  godz. 18.50-20.00 koncert zespołu Carrantuohill
•  godz. 22.00-2.00 sesja taneczno-muzyczna „Parkietowa (ob)Sesja”, CSW (wydarzenie 

towarzyszące)
10.07. (niedziela)
•  godz. 12.00 zwiedzanie Torunia wraz z przewodnikiem, miejsce zbiórki Rynek Staro-

miejski przy pomniku Mikołaja Kopernika
Wstęp wolny

STOWARZYSZENIE PROGRES, www.sinprogres.pl

10. Festiwal Rocka Progresywnego im. Tomasza Beksińskiego
Festiwal do tej pory odbywał się w Gniewkowie. W tym roku impreza po raz pierwszy potrwa 
aż trzy dni. Jak co roku towarzyszyć mu będą liczne przedsięwzięcia wspierające. Podczas 
imprezy wręczona zostanie tradycyjna Nagroda im. Roberta RoRo Roszaka, którą otrzyma 
zespół Riverside. Uczczona zostanie postać patrona Festiwalu - Tomasza Beksińskiego.  
Na widzów czekać będą także kiermasze płytowe, konkursy i loterie. 
1.07. (piątek), godz. 19.00
Anvision, Animations, Arlon

2.07. (sobota), godz. 15.00
Fractalmind, Perihellium, Abstrakt, Karnataka, Władysław Komendarek
3.06. (niedziela), godz. 15.00
Keep Rockin’, Love De Vice, Brain Connect, Retrospective
Miejsce: fosa zamkowa. Wstęp wolny

FUNDACJA PLATON IM. KUBY RUMIŃSKIEGO
www.fundacjaplaton.org

XII Koncert Fundacji Platon im. Kuby Rumińskiego: Maciej Stuhr
14.07. (czwartek), godz. 19.00
Koncert w ramach projektu „Nie idźmy spać”. 
Miejsce: dziedziniec Ratusza Staromiejskiego
Bilety: 60 zł do nabycia w Rainbow Tours, ul. Mostowa 25 oraz w dniu koncertu przed wejściem 
do ratusza

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

Z biznesem mi do twarzy, 27.07. (środa), 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. Każde spotkanie wieńczy panel networkin-
gowy, który jest wyjątkową okazją na pozyskanie nowych kontaktów - biznesowych i nie tylko.
Miejsce: Hanza Cafe, ul. Piekary 28. Wstęp wolny

DIECEZJALNE BIURO ŚDM TORUŃ
www.sdm2016.torun.pl

Światowe Dni Młodzieży – Dni w Toruniu
22.07. (piątek)
•  godz. 11.00-13.00 Spotkanie młodzieży w kościołach: św. Ducha, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 

Panny, św. Jakuba
•  godz. 15.00  Msza św. w Katedrze śś. Janów
•  godz. 17.00 Oratorium Miłosierdzie Boże, tańce lednickie, koncert zespołu Bethel (CKK Jordanki)
•  godz. 21.30 Spektakl plenerowy Teatru Muare z Hiszpanii (Błonia Nadwiślańskie)
23.07. (sobota)
•  godz. 8.30 śniadanie dla pielgrzymów w miejscu noclegu
•  godz. 10.00 Spotkanie młodzieży w kościołach: św. Ducha, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Pan-

ny, św. Jakuba
•  godz. 12.00 Msza św. (Katedra śś. Janów)
•  godz. 14.30-17.30 Prezentacje artystyczne gości i gospodarzy (Rynek Staromiejski)
Wystąpią młodzi wykonawcy z diecezji, wspólnoty młodzieżowe przedstawią pantomimy i krótkie 
scenki, zaprezentują się także goście z zagranicy.

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 powstaniu toruńskich pierni-
ków. 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. Maksy-
malna 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
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1.07 (piątek)
  godz. 18.00  Mathilde Papapietro - Druga natura, W stronę człowieka. W hołdzie Zofii Rydet,  
do 31.07.,  Galeria Wozownia
  godz. 19.00 10.  Festiwal Rocka Progresywnego, 2 i 3.07. godz.15.00,  fosa zamkowa
  godz. 19.00  Mariusz Kałdowski, do 16.09.,  Muzeum Uniwersyteckie
  godz. 20.00  Kaper i Wars – Paweł Kaczmarczyk & Audiofeeling Trio,  Dwór Artusa
   Z moich stron. Codzienność, wystawa do 31.08.,  Dom Harcerza
  N a wyciągnięcie ręki, wystawa do 31.08.,  WOAK

2.07. (sobota)
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 11.00-13.00  RELAKSakcja – festyn rodzinny,  Dom Muz, ul. Okólna 169 
  godz. 20.00  Nova Muzyka i Architektura: Wieczór polsko-ukraiński,  Kościół Św. Katarzyny 
  godz. 21.30  Festiwal Teatrów Ulicznych: „ItinaiR”, także 3.07.,  przed salą na Jordankach

3.07. (niedziela)
  godz. 15.00  Miniprzegląd Kina Indyjskiego,  CSW
   Święto  ulicy Ducha Świętego

4.07. (poniedziałek)
   Nowalijki – wystawa studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK, do 10.07.,  dziedziniec ratusza

5.07. (wtorek)
  godz. 18.30  Magdalena Chomiak – Inspiracje – wielcy mistrzowie na nowo, do 22.07.,  Dwór Artusa
   Festiwal Wizje, do 10.07.,  plac Rapackiego, fontanna Cosmopolis, Łuk Cezara, ul. Pod Krzywą  
Wieżą, ul. Bankowa

6.07. (środa)
   5. Festiwal Tańca i Muzyki Celtyckiej „Celtycki Gotyk, do 9.07.,  Rynek Staromiejski, MDK
  godz. 16.00  Festiwal Sztuk Performatywnych i Przestrzennych Terytoria, do 9.07.,  CSW

7.07. (czwartek)
  godz. 16.30  Bezpłatne oprowadzanie po wystawach,  CSW
  godz. 17.00  Muzyczna podróż,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 19.00  Pan Pstrong – Spektakl Grupy Improwizacyjnej „Teraz”,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Kino w Teatrze, także 14, 28.07., 18, 25.08.,  Impresaryjny Teatr Muzyczny

8.07. (piątek)
  godz. 21.00  Koncerty Pod Gwiazdami: Ray Wilson – Genesis Classic,  amfiteatr Muz. Etnograficznego

9.07. (sobota)
  godz. 20.00  Nova Muzyka i Architektura: Wieczór romantyczny,  Dwór Artusa
  godz. 21.00  IX Zamkowe Spotkania z Poezją: artyści Piwnicy pod Baranami,  Zamek Krzyżacki
   Koncert Nunofyrbeeswax, Afterparty Trzaski vol. 6,  Klub NRD

10.07. (niedziela)
  godz. 12.00  Oprowadzanie po aktualnych wystawach,  Galeria Wozownia 

DZIEŃ PO DNIU

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)
9, 23.07., 6, 20.08, godz. 11.15
Trasa obejmuje cały obszar wpisany na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO, a więc prowadzi przez toruński Średnio-
wieczny 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)
16, 30.07., 13, 27.08., godz. 11.45 
Trasa obejmuje tylko Stare Miasto, a więc jedną z trzech części 
średniowiecznego historycznego centrum Torunia wpisanego 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie tą tra-
są 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
3.07. (niedziela), godz. 16.00
Miejsce spotkania: pomnik J. Piłsudskiego, plac Rapackiego. 
Koszt: 5 zł/os

Zwiedzanie Jakubskiego Przedmieścia
21.08. (niedziela), godz. 16.00
Spotkanie: Dworzec Toruń Miasto. Koszt: 5 zł/os

Rezerwacja: tel. 56 621-04-22, e-mail: pcu.torun@gmail.com

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 docho-
dzą na Rynek Nowomiejski. Stąd wraz z przewodnikiem wra-
cają 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 mieszczańskie 
kamienice. Szlak prowadzi wzdłuż murów obronnych, przy 
zabytkowych spichlerzach 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

11.07. (poniedziałek)
  godz. 19.00  Guitar Gangsters, Absurd, fotografie Marcina Łaukajtysa,  HRP Pamela 

12.07. (wtorek)
  godz. 18.00  Movie Mówi Project: „Wyznania nastolatki” z wprowadzeniem,  CSW

13.07. (środa)
  godz. 12.00  Nieszawa 2016, wystawa do 1.09,  Biblioteka Pedagogiczna
  godz. 12.00  seans, godz. 14.00 dyskusja - Kino Dla Seniora: „Kochaj”,  CSW

14.07. (czwartek)
  godz. 19.00  III Letni Festiwal Operowy – Carmen,  sala na Jordankach
  godz. 19.00  XII Koncert Fundacji Platon: Maciej Stuhr,  dziedziniec ratusza
  godz. 20.00  Magda Navarette & Caravana Banda,  Rynek Staromiejski

15.07. (piątek)
  godz. 19.00  Chelsea oraz Paweł Gumola & Darek Malejonek,  HRP Pamela
  godz. 19.00  Nova Muzyka i Architektura: Wieczór filmowy, także 12 i 19.08., 
 Hanza Cafe
  godz. 21.00  Koncerty Pod Gwiazdami: Varius Manx & Kasia Stankiewicz, 
 amfiteatr Muzeum Etnograficznego

16.07. (sobota)
  godz. 12.00-14.00  Magazyn Sztuki 2 - warsztaty rodzinne, CSW
  godz. 16.00  Festiwal Teatrów Ulicznych: Teatr Pomarańczowy Cylinder, także 
17, 23 i 24.07., ul. Pod Krzywą Wieżą
  godz. 19.00  Piosenki lwowskie, Impresaryjny Teatr Muzyczny
  godz. 20.00-24.00  Nocne udostępnienie wieży ratuszowej 
  godz. 20.00  Nova Muzyka i Architektura: Wieczór w Stylu Galant, Dwór Artusa
   Disparates,  Rynek Staromiejski

17.07. (niedziela)
  godz. 13.00  Muzyka i Architektura: Spotkanie ze smykami,  Rynek Staromiejski
  godz. 20.00  Muzyka i Architektura: Wieczór z Frankiem Sinatrą,  Rynek Staromiejski
   Stand-up Toruń przedstawia: Czarek Jurkiewicz i Piotr Splin,  Klub Dwa Światy

18.07. (poniedziałek)
   Koncert Lefutray (Chile) + Over The Under,  Klub NRD 
   The Goddamn Gallows (USA) ,  Klub Dwa Światy
   Toruńskie Przedmieścia w XIX i na początku XX wieku, do 30.10.,  dziedziniec 
Ratusza Staromiejskiego

19.07. (wtorek)
  godz. 16.30, 18.00  Zwiedzanie Dworu Artusa,  Dwór Artusa
  godz. 18.00  Movie Mówi Project: „Blue Highway” z wprowadzeniem,  CSW

21.07. (czwartek)
  godz. 10.00  Etnowyprawka Malucha: woda!, także 22.07.,  Muz. Etnograficzne 
  godz. 19.00  Szalone lata 20. – Aleksandra Soboń-Wakarecy i Annekatrin Flick, 
 Dwór Artusa
  godz. 19.00  Jazz w Pałacu – Koncert pamięci Janusza Muniaka,  Impresaryjny 
Teatr Muzyczny

22.07. (piątek)
  godz. 17.00  Światowe Dni Młodzieży – Radość na Syjonie,  sala na Jordankach
  godz. 19.00  Spotkanie z  Dionisiosem Sturisem,  CSW
  godz. 20.00  Blackberry Hill,  Rynek Staromiejski
  godz. 21.30  Kino Zamkowe: Obecność,  Zamek Krzyżacki
  godz. 21.30  Festiwal Teatrów Ulicznych: Muare/ Duchamp Pilot „Muare experience”,   
Błonia Nadwiślańskie
   Paraliż Band - koncert z okazji 4. urodzin klubu,  Klub Dwa Światy

23.07. (sobota)
  godz. 12.00  Literacki spacer po  Bydgoskim Przedmieściu, start przy CSW
  godz. 14.30-17.30  Światowe Dni Młodzieży: Prezentacje artystyczne gości i gospo-
darzy,  Rynek Staromiejski
  godz. 20.00  Nova Muzyka i Architektura: Wieczór fiński,  Kościół św. Szczepana
  godz. 21.00  Koncerty Pod Gwiazdami: Janusz Radek, amfiteatr Muz. Etnograficznego
  godz. 21.30  Kino Zamkowe: Wielki Gatsby,  Zamek Krzyżacki
   Deep Woods,  Klub NRD

24.07. (niedziela)
  godz. 20.00  Marta Cynk-Mikołajewska – Szachownica życia,  Rynek Staromiejski

26.07. (wtorek)
  godz. 12.00  Wędrówka z Jankiem Muzykantem,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 18.30  Gruzja i Armenia – fotografie Jowity Niemczyk, do 31.08.,  Dwór Artusa 

27.07. (środa)
  godz. 18.00  Z biznesem mi do twarzy,  Hanza Cafe

28.07. (czwartek)
   Centuries, Wrong, Diuna,  Klub Dwa Światy

29.07. (piątek)
  godz. 18.00  Wiesław Smużny w Toruniu od pół wieku…, do 29.08. ,  Dom Muz,  
ul. Podmurna
  godz. 20.00  Muzyka filmowa – Kwartet Infinito, także 30.07., 1 i 3.08.,  Dwór Artusa

30.07. (sobota)
  godz. 17.00, 19.00  Festiwal Teatrów Ulicznych: Factoria Circular „Rodafonio”, także 
31.07.,  Rynek Staromiejski
  godz. 20.00  Muzyka i Architektura: Wieczór latynoski,  CKK Jordanki
  godz. 21.30  Kino Zamkowe: Zacznijmy od nowa,  Zamek Krzyżacki

31.07. (niedziela)
  godz. 21.00  Koncerty Pod Gwiazdami: Kino Mocne – Dariusz Makaruk ft. Czesław 
Mozil,  Amfiteatr Muzeum Etnograficznego

SIERPIEŃ

2.08. (wtorek)
  godz. 18.30  Stopklatka – fotografie Andżeliki Plich,  Dwór Artusa, do 2.09.
   Na wakacyjnym szlaku, wystawa do 6.09.,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczo-
ści Dziecka, ul. Kościuszki



4.08. (czwartek)
  godz. 10.00  Etnowyprawka Malucha: glina!, także 5.08.,  Muzeum Etnograficzne 
  godz. 16.30  Bezpłatne oprowadzanie po wystawach,  CSW
  godz. 19.00  Akty zgonu – spektakl Grupy Improwizacyjnej „Teraz”,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej: Teatr Rampa - „Broadway Goes 
Hollywood”,  CKK Jordanki

5.08. (piątek)
  godz. 14.00-19.00  Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej: Przegląd Konkursowy, 
godz. 21.30 Kwintet New Bone „Zapomniane melodie”,  Teatr Baj Pomorski

  godz. 18.00  Jerzy Hejnowicz – Paradise, Magdalena Wdowicz-Wierzbowska - Tata /  
Po prostu męża mi brakuje, Tobiasz Jędrak - Rozmowy z dzikami, do 28.08.,  Wozownia
  godz. 18.00  Oliver Klossek - malarstwo, witraż i szkło, do 31.08.,  Dom Plastyka ZPAP 
  godz. 20.00  Koncerty Pod Gwiazdami: Leszek Możdżer,  sala na Jordankach
   Prace uczniów i nauczycieli z Centrum Kształcenia Intelektualnego Dzieci i Mło-
dzieży w Teheranie, do 12.09.,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka

6.08. (sobota)
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 14.00-16.00  Pocztówka z Torunia,  Rynek Staromiejski
  godz. 20.00  Nova Muzyka i Architektura: Wieczór azjatycki,  Dwór Artusa 
  godz. 20.30  Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej: Gala,  Rynek Nowomiejski
  godz. 21.30  Kino Zamkowe: Grawitacja,  Zamek Krzyżacki
   Kwadratura na Patio - czary mary pod gwiazdami,  Klub NRD

7.08. (niedziela)
   Bitwa o zamek toruński w 1410 roku,  Rynek Staromiejski, Zamek Krzyżacki
   Total Chaos,  Klub Dwa Światy
   Festiwal Teatrów Ulicznych: Teatr Pijana Sypialnia „Łojdyrydy”,  przy CKK Jordanki 

9.08. (wtorek)
  godz. 18.00  Movie Mówi Project: „Kamper” z wprowadzeniem,  CSW

10.08. (środa)
  godz. 12.00  seans, godz. 14.00 dyskusja Kino Dla Seniora: „Zjednoczone Stany 
Miłości”,  CSW

12.08. (piątek)
   Festiwal Teatrów Ulicznych: pokazy linoskoczków,  Rynek Staromiejski

13.08. (sobota)
  godz. 10.00-22.00  Święto Toruńskiego Piernika, Muzeum Okręgowe,  Rynek 
Staromiejski i inne miejsca
  godz. 20.00-24.00  Nocne udostępnienie  wieży ratuszowej 
   Kuba Karaś, Kovvalsky + Funktion,  Klub NRD

14.08. (niedziela)
  godz. 13.30  Nova Muzyka i Architektura: Koncert gospel,  Kościół śś. Janów
  godz. 15.30-17.30  Cud nad Wisłą,  Zamek Krzyżacki
   Koncert: Reno Divorce + Poison Heart,  Klub Dwa Światy

15.08. (poniedziałek)
  godz. 15.00-18.00  Piknik wojskowy,  Zamek Krzyżacki

17.08. (środa)
  godz. 12.00-18.00  Nova Muzyka i Architektura: Wystawa Architektura Muzyki 
w Polsce, do 31.08.,  Galeria Tumult

19.08. (piątek) 
  godz. 13.00  Harmonica Bridge: Szulerzy, Balkan Folk Acoustic,  pomnik Kopernika
  godz. 19.00  Harmonica Bridge: We 4+Wojciech Milewski, Steve Baker Trio, 
 dziedziniec Ratusza Staromiejskiego
   Festiwal Teatrów Ulicznych: Teatr Delikates „Z głową w chmurach. Marzyciele”, 
do 21.08.,  skwer im. L. Broniewicza

20.08. (sobota) 
  godz. 13.00  Harmonica Bridge: Tipsy Drivers, Crazy Hambones,  pomnik Kopernika 
  godz. 19.00  Harmonica Bridge: Jazz Band Ball Orchestra, Stanley Breckenrid-
ge, Marcin Dyjak oraz Nocna Zmiana Bluesa i Jan Błędowski,  amfiteatr Muzeum 
Etnograficznego
  godz. 19.00  d’Amore, sala kameralna  CKK Jordanki
  godz. 20.00  Muzyka i Architektura: Wieczór Młodych Talentów,  Dwór Artusa

21.08. (niedziela) 
  godz. 12.00  Oprowadzanie po aktualnych wystawach,  Galeria Wozownia
  godz. 13.00  Harmonica Bridge: Hot Tamales/PL,  pomnik Kopernika
  godz. 16.00  Robótki pod chmurką,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 17.00  Harmonica Bridge: Animato,  Dwór Artusa

23.08. (wtorek)
  godz. 12.00  O życiu nad rzeką,  Park Etnograficzny w Kaszczorku
  godz. 18.00  Movie Mówi Project: „Baby bump” z wprowadzeniem,  CSW
  godz. 20.30-24.00  8. Bella Skyway Festival 2016, do 28.08.,  różne miejsca  
na starówce

26.08. (piątek)
  godz. 18.00  Festiwal Teatrów Ulicznych: Scena Kabaretowa Seniora „Duety 
Kwartety Sekstety”, przy Fontannie Cosmopolis, w kolejnych dniach w innych 
miejscach 

28.08. (niedziela)
  godz. 15.00-18.00  Pożegnanie Lata - festyn rodzinny,  Piernikowe Miasteczko
  godz. 18.00  Maja Kleszcz & Wojtek Krzak,  CSW
  godz. 18.00  Nova Muzyka i Architektura: Wieczór z Gwiazdą,  CKK Jordanki

29.08. (poniedziałek)
  godz. 19.00  Vargas Blues Band oraz Revolucja,  HRP Pamela
  godz. 19.00-22.00  Wieczór Scrabblowy w Czytelni,  CSW

30.08. (wtorek)
  godz. 16.30  Zwiedzanie Dworu Artusa,  Dwór Artusa


