


Zwiedzanie Dworu Artusa, 13.02. (wtorek), godz. 16.30
Bilety: 5 zł ulgowy, 10 zł normalny

Czwartek z filozofią: Filozofia w horrorach, 15.02. (czw.), godz. 18.30
Horrory starają się w odbiorcach wywołać grozę, strach, wrażenie niesa-
mowitości, obrzydzenie. Niekiedy stosują w tym celu bardzo proste środ-
ki. Niekiedy zaś ich opowieści zbudowane są złożony sposób przypomi-
nający struktury filozoficzne. Na spotkaniu zostanie omówionych kilka 
przykładów tych drugich – m.in. proza Howarda Ph. Lovecrafta, wybrane 
filmy i gry planszowe. Wykład dra hab. Krzysztofa Abriszewskiego. Wstęp 
wolny
Pan Pstrong, czyli pierwsza ryba w kosmosie – Spektakl Grupy 
Improwizacyjnej „Teraz”, 16.02. (piątek), godz. 19:00
Publiczność wymyśla słowo – inspirację. Następnie improwizatorzy ru-
szają w głąb swojej świadomości. To, co wydarzy się na scenie, nigdy nie 
zostanie powtórzone. Bilety: 10 zł ulgowy, 15 zł normalny

Brzydcy - Walentynki z Grażyną Łobaszewską & Ajagore
17.02. (sobota), godz. 18.00
Grażyna Łobaszewska zaprezentuje przede wszystkim utwory ze swojej 
najnowszej płyty „Sklejam się”. Całość utrzymana jest w stylistyce dy-
namicznego rocka z elementami bluesa i reggae. Atutem projektu są do-
bre, często pełne humoru i zaskakujących gier słownych teksty. Podczas 
koncertu artystka wykona również swoje starsze hity, takie jak „Czas nas 
uczy pogody”, „Brzydcy”, „Za szybą” oraz song Czesława Niemena „Jed-
nego serca”. Bilety: 50 zł

W krainie czardasza i romansu – Dominika Eska i Andrzej Bondel
23.02. (piątek), godz. 19.00
Artyści rozgrzeją publiczność energetyzującymi utworami Straussa, 
Brahmsa i Montiego. Nie zabraknie też nuty melancholii zaklętej w słyn-
nych walcach Petersburskiego, brawury kompozycji pochodzących ze 
„Skrzypka na dachu” czy „Nocy i dni”. Bilety: 20 zł ulgowy, 25 zł normalny

Milonga Piernikowa – Zima, 24.02. (sobota), godz. 18.00-2.00
Pierwsza Milonga Piernikowa miała miejsce zimą ubiegłego roku i kolejne 
edycje cieszyły się rosnącym zainteresowaniem. We współpracy z toruń-
ską grupą Milonga Mercurio. Bilety: 30 zł, w przedsprzedaży 25 zł

Artus Cinema: Filmowe poniedziałki
5.02. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30
Dramat, którego akcja rozgrywa się w małej afrykańskiej wiosce, w której panuje wojna domowa. 
Na wieś napadają rebelianci. Rodzinie rybaka udaje się uciec, za to on trafia do niewoli i zajmuje 
się wydobywaniem diamentów. W zamian za jeden szczególny okaz, przemytnik oferuje mu po-
moc w odnalezieniu rodziny.

12.02. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30
Dramat. Czworo nastoletnich przyjaciół za drobny wybryk trafia do poprawczaka o zaostrzonym 
rygorze. Tutaj, gnębieni przez sadystycznych strażników, zostają poddani wielu próbom. Dwóm 
z nich nadarza się okazja do zemsty na głównym oprawcy z dzieciństwa. Pozostali dwaj będą 
starali się nie dopuścić do skazania przyjaciół.

19.02. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30
Dramat oparty na prawdziwych wydarzeniach. Profesor znajduje na stacji kolejowej szczeniaka, 
którego za namową córki postanawia zostawić w domu. Między psem a mężczyzną rodzi się silna 
więź. Codziennie rano pies odprowadza nauczyciela na stację, a kilka godzin później czeka na 
niego przed wejściem na peron. Nadchodzi jednak dzień kiedy profesor nie wraca…
Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki do odbioru pół godziny przed sean-
sem. Jednej osobie przysługują 2 wejściówki. Brak możliwości rezerwacji wejściówek.

Galeria Artus

Wobec Rysunku n°2 – wystawa, do 16.02.
Prezentacja prac artystów związanych z Zakładem Rysunku Wydziału Sztuk 
Pięknych UMK. Jest ona swoistą kontynuacją podobnego pokazu, jaki miał 
miejsce 20 lat temu, z inicjatywy prof. Bogdana Chmielewskiego. 

Zuzanna Lewandowska – Nieobecność – wernisaż wystawy
20.02. (wtorek), godz. 18.30, do 16.03.
Zdjęcia Zuzanny Lewandowskiej to przede wszystkim tajemnicze portrety, 
autoportrety, często inspirowane surrealizmem. Charakterystyczną cechą 
w ujęciu człowieka na fotografii jest jego anonimowość – embrionalna po-
zycja ciała, schowana twarz, gra cieni czy też maska często uniemożliwia-
ją nam identyfikacje modela. To pierwsza indywidualna wystawa artystki, 
która obecnie jest studentką historii sztuki na UMK.
Na wystawy wstęp wolny. Galeria czynna od poniedziałku do niedzieli w godz. 10.00-18.00 oraz 
podczas imprez

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

Klub Od Nowa

Spotkanie z Krzysztofem Mazurem z okazji Czterech rocznic „i” Zimowej 
Koncentracji, 2.02. (piątek), godz. 12.00
Spotkanie z artystą rzeźbiarzem, twórcą i animatorem ogólnopolskich spo-
tkań artystycznych oraz uczestnikami tych wydarzeń, związane z czterema 
jubileuszami: „Galerii Nad Wisłą” (35 lat temu); spotkaniami twórczymi w cy-
klu „Sztuka w domu” (rozpoczęcie 30 lat temu); działalnością Fundacji Prak-
tyk Artystycznych „i...” (rozpoczęcie 25 lat temu) oraz działaniami w Strefie 
Kultywacji Artystycznej PLANTA w Biskupicach - ustanowionej 10 lat temu. 
Koncert: Nocny Kochanek, 9.02. (piątek), godz. 20.00
Jeden z nielicznych polskich zespołów metalowych, który traktuje muzykę 
oraz teksty z ogromnym dystansem. W ich utworach słychać inspiracje 
Iron Maiden, Judas Priest, Helloween czy Black Sabbath. Teksty napisane 
z przymrużeniem oka nadają całości niepowtarzalnego, wręcz grotesko-
wego klimatu. Bilety: 30 zł, 40 zł w dniu koncertu
II Walentynkowa Gala Stand Up Komedy, 14.02. (środa), godz. 19.00
3 komików, 3 różne spojrzenia na walentynki i 2 godziny śmiechu. Wystąpią: 
Paulina Potocka, Magdalena Kubicka, Marcin Zbigniew Wojciech. Bilety: 50 zł 

Koncertowa Fala - Gwinciński/Sołtysiak, 16.02. (czw.), godz. 20.00
Duet określający swoją muzykę jako ambient/free jazz. Długie, przestrzen-
ne kompozycje. Muzycy od dłuższego czasu związani z bydgoską sceną 
muzyczną. Skład: Lesław Sołtysiak - elektronika, Maksymilian Gwinciński 
- klarnet, gitara elektryczna, flet poprzeczny. Wstęp wolny

18. Jazz Od Nowa Festival
• 21.02. (środa), godz. 20.00
Innercity Ensemble & Ray Dickaty (PL/GB), Marek Napiórkowski WAW - 
NYC (USA/PL) Bilety: 40 zł, 50 zł w dniu koncertu

• 22.02. (czwartek), godz. 20.00
PGR & Friends (D/UA/S/PL), Jacek Pelc Band (PL/IT)
Bilety: 40 zł, 50 zł w dniu koncertu

• 23.02. (piątek), godz. 20.00
Aga Derlak Trio (PL), Vandermark - Tokar - Kugel (USA/UA/D)
Bilety: 50 zł, 60 zł w dniu koncertu

• 24.02. (sobota), godz. 20.00, Aula UMK
Adam Makowicz (PL), Terence Blanchard feat. The E-Collective (USA)
Bilety: 60 zł, 70 zł w dniu koncertu
Karnety: 130 zł, 160 zł w dniu koncertu

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

Narodowy Balet Gruzji „Sukhishvili”, 6.02. (wtorek), godz. 19.00
100 tancerzy i orkiestra na scenie. Sukhishvili - jeden z czołowych i naj-
większych tanecznych zespołów świata, który posiada swoją własną orkie-
strę. Balet bazuje na tradycyjnych tańcach narodowych, ale powstały nowe 
układy, będące połączeniem folku i kroków współczesnych. Elementy sztu-
ki walki i akrobacje, kolorowe kostiumy oraz dynamiczna historia. Organizator: 
Pan Koncert. Bilety: od 129 zł

Michał Walczak: Polowanie na łosia, 7.02. (środa), godz. 19.00
reż. Grzegorz Chrapkiewicz. Obsada: Agnieszka Więdłocha, Antoni Pawlic-
ki, Grażyna Wolszczak, Leszek Lichota, Piotr Cyrwus. Eliza i Konrad przy-
gotowują uroczystą kolację dla rodziców dziewczyny. Zamierzają poinfor-
mować ich o swoich zaręczynach. Jednak niespodziewanie zjawia się były 
terapeuta i kochanek dziewczyny. Bilety: 40, 60, 95, 120 zł dostępne: kasa CKK Jordanki, 
biletyna.pl, kupbilecik.pl. Organizator: Impresariat Adria Art. Bilety: 40, 60, 95, 120 zł

Edyta Geppert – recital, 10.02. (sobota), godz. 17.00
Jej recitale są okazją usłyszenia perełek polskiej piosenki literackiej. Wśród 
autorów tekstów odnajdujemy: Magdę Czapińską, Agnieszkę Osiecką, Jacka 
Cygana, Jonasza Koftę, Wojciecha Młynarskiego, Andrzeja Poniedzielskie-
go, a wśród kompozytorów Włodzimierza Korcza, Seweryna Krajewskiego, 
Andrzeja Rybińskiego. „Och życie, kocham Cię nad życie”, „Jaka róża, taki 
cierń” czy „Nie żałuję” - to najbardziej znane utwory artystki. Bilety: 75 i 95 zł 
dostępne: CKK Jordanki, adria-art.pl. Organizator: Impresariat Adria Art. Bilety: 75/95 zł 

Michał Szpak, 14.02. (środa), godz. 19.00
Gościem specjalnym koncertu będzie Marlena Szpak, utalentowana śpie-
waczka operowa, a prywatnie siostra piosenkarza. Bilety: 70, 95, 120 zł dostępne: 
kasa CKK Jordanki, biletyna.pl, kupbilecik.pl. Organizator: Impresariat Adria Art. Bilety: 70, 95, 120 zł 

Legendy bardów XX wieku, 17.02. (sobota), godz. 19.00
Organizator: Tawerna Keja Pub s.c. Bilety: od 60 zł 

Another Pink Floyd, 18.02. (niedziela), godz. 19.00
Organizator: Fantom Media, Bilety: od 59 zł 

Pozytywni, reż. Krzysztof Czeczot, 25.02. (niedziela), godz. 17.00
Opowieść o tolerancji, akceptacji i poszukiwaniu szczęścia. Ewa jest wy-
bitną psychoterapeutką. Piękna, bogata, ciesząca się uznaniem, posiada-
jąca szczęśliwą rodzinę, udane życie małżeńskie. Jej pacjenci to Michał – 
ukrywający się gej, rolnik spod Mławy, Anna – arystokratka, która odkrywa  

CENTRA KULTURY
niearystokratyczne korzenie oraz Jan, mąż i ojciec dwójki dzieci, który od 
dawna czuje się kobietą. Organizator: Impresariat Adria Art. Bilety: 40, 60, 95, 120 zł

(koncerty Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w dziale TOS, Impresaryjnego Teatru Muzycznego 
w dziale Teatry, inne w dziale Inni organizatorzy)

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

Leśmian śpiewany – Mimochodem, 1.02. (czwartek), godz. 19.00
Artyści starają się ilustrować muzycznie leśmianowskie historie, meta-
fory i wyobrażenia. Dodatkowym elementem występów Mimochodem 
są wizualizacje. Bilety: 20 zł ulgowy, 25 zł normalny

Kocham cię Broadway – Rewia Szlagierów Musicalowych
3.02. (sobota), godz. 18.00
Kilkadziesiąt znanych i cenionych utworów z takich produkcji, jak: 
„Dirty Dancing”, „Grease”, „The Blues Brothers”, „Jesus Christ Su-
perstar” czy „Chicago”. Usłyszymy niezapomniane szlagiery „All that 
jazz”, „Money, Money”, wzruszymy przy „Beauty and The Beast”, zaś 
do tańca porwą nas nieśmiertelne kawałki Abby. Solistom towarzyszyć 
będą tancerze baletu i orkiestra. Bilety: 65 zł ulgowy, 70 zł normalny

Świat i okolice: Kaukaz Południowy i… Rosja z Polako-Gruzinem
7.02. (środa), godz. 18.30
Kaukaz Południowy to nie tylko popularna Gruzja, to także Azerbej-
dżan i Armenia. Aby lepiej zrozumieć jeden z nich, trzeba odwiedzić 
sąsiedni i kompletnie zmienić perspektywę. W podróż zabierze nas 
Krzysztof Nodar Ciemnołoński – Polako-Gruzin. Spotkanie będzie mia-
ło formułę stand-up show, audiowizualnego slajdowiska, wypełnione-
go barwnymi opowieściami i anegdotami. 
Bilet: 4 zł. Emeryci, renciści, uczniowie, studenci, niepełnosprawni – wstęp wolny

Cygańska Dusza – Gypsy Balkan Folk – 9.02. (piątek), godz. 19.00
Koncert prezentujący muzykę trzech kultur. Będzie to wieczór pełen 
cygańskiej pasji, bałkańskiej energii i słowiańskiej duszy. Przewod-
niczkami po tym świecie będą wschodzące gwiazdy polskiej sceny mu-
zyki etnicznej: Siostry Matkowskie. Bilety: 35 zł ulgowy, 40 zł normalny

Opera in Love – Walentynkowa Gala Operowo-Operetkowa – Sonori 
Ensemble, 11.02. (niedziela), godz. 18.00
Liryczne romanse, duety i sceny miłosne, brawurowe i efektowne po-
pisy wokalne oraz odrobina subtelnego dowcipu. Śpiewacy grupy So-
nori Ensemble zaprezentują ponadczasowe przeboje operetkowe oraz 
barwne sceny operowe z dzieł m. in. Mozarta, Rossiniego, Verdiego 
czy Pucciniego. Uwiedzie nas nastrojowy „Duet Kwiatów”, żartobliwa 
„Aria Lalki” uwodzicielska „Carmen” i wiele innych. Bilety: 60 zł



Sławomir – koncert, 24.02. (sobota), godz. 19.00
Twórca nowego gatunku muzycznego Rock Polo, czyli połączenia muzy-
ki tanecznej ze szlachetnym rockowym brzmieniem. Karierę muzyczną 
i warsztat szlifował w Nowym Jorku, w Watermill Center pod okiem Roberta 
Wilsona. Na Long Island, w barze, w którym śpiewał, poznał swoją obecną 
żonę i muzę Kajrę. Koncertuje wraz z Kajrą i zespołem Trzymamy się Zapa-
ły z Warszawy. KSławomir nagrał swój debiutancki longplej „The Greatest 
Hits”. Płyta od razu uplasowała się wśród bestsellerów Empiku. Bilety: 50 zł

Spektakl Grupy Improwizacyjnej „RzeCo?”
25.02. (niedziela), godz. 19.00
Wieczór komediowy pełen historii z życia. Wstęp wolny
Slam Poetycki, 26.02. (poniedziałek), godz. 20.00 Wstęp wolny
Świat Od Nowa - Ameryka Trumpa - odnowa czy upadek
27.02. (wtorek), godz. 20.00
Inauguracja nowego cyklu spotkań, dotyczących polityki międzynarodowej 
oraz najciekawszych problemów współczesnego świata, widzianych oczy-
ma wybitnych obserwatorów i komentatorów. Gościem pierwszego spotka-
nia będzie Philip Earl Steel - amerykański historyk i publicysta. Jest znanym 
komentatorem polityki amerykańskiej i autorem wielu prac przedstawiają-
cych problemy współczesnej Ameryki, od lat mieszkającym w Polsce. Spo-
tkanie poprowadzą prof. Marcin Czyżniewski i dr Agnieszka Bryc z Wydziału 
Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK. Wstęp wolny
Wieczór Podróżnika, 28.02. (środa), godz. 20.00
„Peloponez - Litwinka wśród olimpijskich bogów” – spotkanie z Aną Matu-
sevič. Wilnianka z pochodzenia, gdynianka z wyboru. W Grecji była wolon-
tariuszką w organizacji pozarządowej i dzięki temu mogła poznać kulturę 
tej „boskiej” krainy. O swoim pobycie na Peloponezie opowie z perspekty-
wy mieszkanki a nie turysty. Wstęp wolny

Kino Niebieski Kocyk

Viktoria, reż. Maya Vitkova, Bułgara/Rumunia 2018
26.02. (poniedziałek), godz. 19.00 
Historia trzech pokoleń bułgarskich kobiet w ostatniej dekadzie epoki komunizmu i pierwszych latach 
transformacji to wysmakowana wizualnie, podlana magią i okraszona absurdalnym poczuciem humo-
ru, przejmująca opowieść o zawiłych relacjach międzyludzkich, zgubnym uwikłaniu w politykę, prawie 
do samounicestwienia, potrzebie miłości i wolności.

The Florida Project, reż. Sean Baker, USA 2017
27.02. (wtorek), godz. 19.00 
Historia sześcioletniej rozrabiaki Moonee i jej zbuntowanej matki Halley, próbujących ułożyć sobie 
życie w tanim motelu na obrzeżach najszczęśliwszego miejsca na świecie – Disneylandu. Nieświa-
doma coraz bardziej ryzykownych kroków, jakie podejmuje Halley, by opłacić pokój, Moonee jest 
najszczęśliwszym dzieckiem na świecie.
Bilety: 10 zł studenci, 12 zł pozostałe osoby

Galeria 011

Kameralnie, do 26.02.
Prace dwóch doktorantek Wydziału Sztuk Pięknych UMK: Agaty Ciesielskiej 
oraz Weroniki Marszelewskiej. Obie autorki są miłośniczkami małej formy 
i właśnie takie grafiki - w rozmiarze mini prezentowane są na wystawie. 
Prace studentów i prowadzących pracownię serigrafii w Zakładzie Grafiki 
na Wydziale Sztuk Pięknych UMK
28.02. (środa), godz. 17.00, do 18.03
„Profil pracowni serigrafii to przede wszystkim szeroka wiedza technolo-
giczna, która ma przybliżyć studentom proces druku sitowego i metody wy-
konania matrycy sitodrukowej, ale przede wszystkim jest to miejsce otwarte  

na eksperyment, nowe media i artystyczną kreację” dr hab. Agata 
Dworzak-Subocz

Galeria Dworzec Zachodni

Tomasz Barczyk - modern talking, do 17.02.
Wystawa archiwalnych plakatów jazzowych ze zbiorów Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Toruniu
21.02. (środa), godz. 19.30, do 25.03.
Spośród zbioru plakatów o różnorodnej tematyce, z okresu od lat 
powojennych do końca XX wieku, pokażemy jazzowe z lat 70. i 80., 
doskonale reprezentujące tzw. polską szkołę plakatu. Będzie można 
obejrzeć prace znakomitych polskich twórców: Eugeniusza Get-Stan-
kiewicza, Jana Młodożeńca, Rafała Olbińskiego, Jana Sawki i Walde-
mara Świerzego, przedstawiające legendarne postacie oraz ilustrujące 
najważniejsze wydarzenia jazzowe. 

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

Aula UMK, ul. Gagarina 11

Stand-Up Night, 3.02. (sobota), godz. 20.00
Robert Korólczyk – Lider Kabaretu Młodych Panów, twórca tekstów 
kabaretowych jako Góral, Górnik Andrzej i wiele innych postaci. Ewa 
Błachnio – aktorka kabaretowa (były kabaret Limo) i dramatyczna. 
Poza działalnością teatralną ciągle blisko związana jest z estradą. 
Marcin Zbigniew Wojciech - kwintesencja określenia pozytywny wariat. 
Żywioł sceniczny i znana w całej Polsce dusza towarzystwa. Komik, 
kabareciarz, stand-up’er. Tomasz Jachimek – Z Paką jest związany od 
1999 roku. Był związany z kabaretem Formacja Chatelet. Zajmuje się 
także konferansjerką. Bilety: 60-70 zł

Jezioro Łabędzie – balet do muzyki Piotra Czajkowskiego
11.02. (niedziela), godz. 19.00 
Najsłynniejszy balet Piotra Czajkowskiego przenosi nas do baśniowej 
krainy tańca i muzyki. To opowieść mówiąca o walce dobra ze złem, 
o zdradzie, bólu i potędze miłości w wykonaniu uznanego na całym 
świecie Petersburg International Ballet. Bilety: 60-70 zł

Spektakl „Szalone nożyczki”, 13.02. (wtorek), godz. 19.00 
Utwór cieszy się powodzeniem w najlepszych teatrach komediowych 
świata już od ponad 50 lat! Energiczny i przebojowy fryzjer prowadzi 
salon w lokalu wynajęty od Pani Izabeli. Kiedy artysta fryzur zajmuje 
się plejadą barwnych charakterów, dochodzi do skandalu – właściciel-
ka lokalu nie żyje… Wszyscy obecni w salonie mieli motyw, acz nikt nie 
przyznaje się do zbrodni. Wtedy do akcji wkracza … Widz. Bilety: 70-90 zł

Maciej Maleńczuk, 16.02. (piątek), godz. 19.00 
I część: „Maleńczuk gra Młynarskiego” to płyta, u której źródeł tkwi 
poczucie misji – przypomnienie nam Młynarskiego, którego tak na-
prawdę nie znamy. Maciej Maleńczuk wybrał dwanaście utworów 
z różnych okresów jego twórczości. II część: Maciej Maleńczuk zabie-
rze w podróż do korzeni: mocnego, szorstkiego i minimalistycznego 
grania. Bilety: 99-129 zł

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

Wystawy:
O obrotach, Rzeka, przeŻYCIE, przeBUDOWA, Idee, Panoramy żaglowców, Statek piracki na wy-
stawie Rzeka, Kalejdoskop - przewrotne oko, Wszystko…jest liczbą

Wszystko…jest liczbą, 8.02. (czwartek), godz. 10.00, do początku maja
Jedną z fundamentalnych 
umiejętności matematycz-
nych jest wykonywanie 
podstawowych obliczeń: 
dodawania, odejmowania, 
mnożenia i dzielenia. Ale 
czy sposoby ich wykony-
wania, które poznajemy 
w szkole, są jedynymi ist-
niejącymi? Na wystawie 
pokazano, że liczyć można 
np. używając kartki i ołów-
ka albo wykorzystując 
nieco już zapomniane przyrządy, takie jak liczydło czy suwak logaryt-
miczny. Równie ważna jak umiejętność liczenia jest możliwość zapisu 
liczby. Przełomem w matematyce stały się systemy pozycyjne, takie jak 
używany przez nas system dziesiętny. Najprostszym systemem pozy-
cyjnym jest system dwójkowy, w którym do zapisu liczb wykorzystu-
je się tylko dwa znaki (np. 0 i 1). Okazał się on szczególnie użyteczny 
w technice komputerowej. Te i wiele innych zagadnień zaprezentowano 
w formie eksperymentów, które odwiedzający wystawę może samo-
dzielnie przeprowadzić. Autor wystawy: Muzeum Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego

Centrum czynne: wtorek-piątek: godz. 9.00-15.00 (I tura: 9.00-12.00, II tura: 12.00-15.00), so-
bota-niedziela: godz. 11.00-17.00
1.01. Centrum nieczynne; 6.01. czynne w godz. 11.00-17.00

Bilety:
Zwiedzanie wystaw: 18 zł, ulgowy 13 zł, rodzinny 38 zł, grupowy 12 zł (grupa min. 10 osobowa)
Warsztaty: 15 zł, ulgowy 13 zł, rodzinny 34 zł, grupowy 12 zł (grupa min. 10 osobowa)
ścieżka tematyczna: 13 zł (grupa 10-40 os.)
Warsztaty dla przedszkoli: 17 zł (grupa 20-30 os.)
Zajęcia w pracowniach biologicznej/fizycznej: 14 zł/60 min + 17 zł/120 min. (grupa 20-36 os.)
Pracownia multimedialna (szkoły): 17 zł (grupa 20-30 os.)
Zwiedzanie z przewodnikiem: 17 zł (grupa 10-30 os.)
Możliwość zwiedzania wystaw z przewodnikiem. W ramach jednej tury mogą być oprowadzone 4 
grupy po max. 15 osób. Bilet na zwiedzanie z przewodnikiem: grupowy 17 zł
CNMW honoruje Toruńską Kartę Seniora. Bilet na zwiedzanie wystaw: 10 zł

Warsztaty: 
Przedszkole:
Wyprawa do zoo, od 27.02. Cyrkowe ABC, wtorki, godz. 9.00-11.00
(3-4 lata i 5-6 lat)
Mali architekci - szlakiem zabytków z Torunia, środy, godz. godz. 9.00-11.00
Odkrywamy planetę, czwartki, godz. 9.00-11.00 (3-4 lata i 5-6 lat)
Mały naukowiec, piątki, godz. godz. 9.00-10.00, 11.00-12.00
Szkoła podstawowa:
Warsztaty odbywają się od wtorku do piątku o godz. 9.00 i 11.00.
Zajęcia w pracowni biologicznej odbywają się od wtorku do czwartku w godz. 9.00-10.00 i 11.00-
12.00, a także w piątki w godz. 9.00-11.00, kl. 4-7

Zajęcia w pracowni fizycznej odbywają się od środy do piątku w godz. 9.00-10.00 i 11.00-12.00, 
a także we wtorki w godz. 9.00-11.00, kl. 4-7
Zajęcia w pracowni multimedialnej odbywają się we wtorki w godz. 9.00-12.00, kl. 7-8 i w czwartki 
w godz. 9.00-12.00 , kl. 1-6
Zwiedzanie wystaw jest możliwe od wtorku do piątku w godz. 9.00-12.00 i 12.00-15.00
Warsztaty: 
Jak pracują nasze kości?, wtorki i czwartki. Zajęcia dla uczniów kl. 1-6. 
Leśni super bohaterowie!, środy. Zajęcia dla uczniów kl. 4-6. 
od 27.02.:
Fabryka w komórce, wtorki, dla uczniów kl. 1-7
Jak pracują nasze kości?, środy, dla uczniów kl. 1-7
Czy mydło wszystko umyje?, czwartki
Pracownia biologiczna:
Sztuka fermentacji, od 27.02. Glebowe zwierzaki (60 min., kl. 4-7)
Fotosynteza bez tajemnic (120 min., kl. 7)
Izolacja i rozdział elektroforetyczny genomowego DNA, od. 27.02. Enzymy w jedzeniu 
(120 min., kl. 7)
Pracownia fizyczna:
Co pływa, a tonąć powinno, od 27.02. Badacze głębin (60 min., kl. 4-7)
Archiwum kryminalne (120 min., kl. 7)
Pracownia multimedialna:
Krótka piłka marsjańska, czyli błyskawiczny kurs programowania łazika, wtorki (kl. 7-8)
Algorytmy dla najmłodszych, czwartki (kl. 1-6)
od 27.02. 
Algorytmy dla najmłodszych, wtorki (kl. 1-3)
Świat algorytmów dla trochę starszych, czwartki (kl. 4-7)
Rzeczna ścieżka zwiedzania (kl. 2-8)
od 27.02. Optyczna ścieżka zwiedzania na wystawie „Kalejdoskop” 
Gimnazjum
Warsztaty odbywają we czwartki w godz. 9.00-10.00 i 11.00-12.00
Zajęcia w pracowni biologicznej odbywają się od wtorku do czwartku w godz. 9.00-10.00 i 11.00-
12.00, a także w piątki w godz. 9.00-11.00
Zajęcia w pracowni fizycznej odbywają się od środy do piątku w godz. 9.00-10.00 i 11.00-12.00, 
a także we wtorki w godz. 9.00-11.00
Zajęcia w pracowni multimedialnej odbywają się we wtorki w godz. 9.00-12.00
Zwiedzanie wystaw jest możliwe od wtorku do piątku w godz. 9.00-12.00 i 12.00-15.00
Pracownie i warsztaty j.w.
Szkoła ponadgimnazjalna
Warsztaty odbywają we czwartki w godz. 9.00-10.00 i 11.00-12.00
Zajęcia w pracowni biologicznej odbywają się w piątki w godz. 9.00-11.00
Zajęcia w pracowni fizycznej odbywają się we wtorki w godz. 9.00-11.00
Zwiedzanie wystaw jest możliwe od wtorku do piątku w godz. 9.00-12.00 i 12.00-15.00

Warsztaty j.w.
Pracownia biologiczna:
Fotosynteza bez tajemnic (120 min.)
Izolacja i rozdział elektroforetyczny genomowego DNA, , od. 27.02. Enzymy w jedzeniu (120 min.)
Pracownia fizyczna:
Archiwum kryminalne (120 min.)
Ścieżka zwiedzania j.w.

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

Ferie zimowe na zamku 
12-23.02. godz. 10.00-12.00 W poszukiwaniu ukrytego skarbu 
zakonników
Dla dzieci 7-12 lat (zapisy). W programie: legendowe zwiedzanie zamku, podchody historyczne, 
ognisko, gorąca herbata. Żywa lekcja historii połączona z zabawami integracyjnymi na ruinach 
zamku krzyżackiego dla dzieci (wstęp biletowany – 1/2 ceny biletu, opiekunowie bezpłatnie)

Bal przebierańców – zakończenie ferii zimowych na zamku
25.02. (niedziela), godz. 11.00-14.00
Balowy stragan – przygotowanie do balu, zabawy integracyjne – przy muzyce, prezentacja stro-
jów – defilada po lochach, sesja zdjęciowa, taniec kotylionowy, konkursy karnawałowe, ognisko 
z niespodziankami. Dla dzieci 7-12 lat. Wstęp bezpłatny, stroje zapewniamy. 
Zapisy do 8.02., tel. 501-803-579



Warsztaty dla grup zorganizowanych:
Warsztaty w galerii - przygoda z frotażem
Spotkanie będzie poświęcone sztuce frotażu inspirowanej prezentowaną wystawą „Ikonopasa-
że”.Koszt uczestnictwa: 5 zł. Zgłoszenia grup: podmurna@dommuz.pl

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

Galeria na Podgórzu 
Wspomnienia… wspomnienia, do 23.02.
Wystawa w ramach obchodów Dnia Babci i Dziadka. Wspomnienia, które 
tworzą tę wystawę, dotyczą ważnych zdarzeń, ale i codzienności, zarów-
no tej radosnej jak i trudnej. Do wystawy można było dołączyć wspo-
mnienia naszych sąsiadów, znajomych czy innych starszych członków 
rodzin – nie tylko babć czy dziadków. Wstęp wolny
Bal przebierańców dla dzieci, 2.02. (piątek), godz. 17.00
W programie zabawa przy muzyce, konkursy i zabawy. Przewidziany jest 
poczęstunek. Zapisy: 56 664-49-12 lub mailowo. Wstęp 10 zł
Carne vale – na pożegnanie karnawału, 8.02. (czwartek), godz. 11.00
Warsztaty projektowania wybranych elementów strojów balowych lub 
masek. Dzieci poznają przykłady strojów z różnych epok oraz sposoby 
przeżywania karnawału m.in. w Polsce i we Włoszech oraz w Brazylii. We 
współpracy z Filią nr 4 Książnicy. Wstęp: 3 zł (dla grup zorganizowanych)
Walentynkowe serduszka, 8-9.02. (czwartek-piątek), godz. 9.00
Warsztaty dla dzieci przedszkolnych, podczas których wykonamy walen-
tynkowe serduszka w różnych technikach plastycznych Dla grup zorga-
nizowanych. Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska. Wstęp: 10 zł
Strong by Zumba, 10, 24.02. (sobota), godz. 18.30
Program fitnessowy, łączący wysokiej intensywności trening interwa-
łowy z synchronizowaną muzyką, która motywuje do działania. Zapisy: 
690-090-535 lub Priv na fb-ZUMBA Ruda-Toruń. Wstęp wolny
Rodzinne warsztaty ceramiczne, 10 i 24.02. (sobota), godz. 11.00
Tajniki warsztatu oraz proces powstawania ceramiki. Na warsztaty za-
praszamy dzieci, młodzież i dorosłych. Wstęp: 20 zł
Każdy lubi być lubiany... Warsztaty tworzenia kartek walentynkowych
12.02. (poniedziałek), godz. 17.45
Uczestnicy będą mogli wykonać kartki w różnych technikach plastycz-
nych z wykorzystaniem cytatów o przyjaźni, miłości, ludzkiej życzliwości 
itp. Zapraszamy wszystkich od lat 5 do 100. Wstęp 5 zł 
Poranek teatralny – teatr Agrafka, 24.02. (sobota), godz. 11.00
Historia o poszukiwaniu przyjaźni pewnego wyjątkowego pingwina,  
który szukając swego miejsca w świecie wyrusza w niezwykłą podróż do 
tajemniczego królestwa. Wstęp: 10 zł

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

Serdeczna Manufaktura – walentynkowe słodycze
10.02. (sobota), godz. 11.00
Wykonamy domowe czekoladki oraz upieczemy i ozdobimy ciasteczka 
w kształcie serduszek. Zajęcia dla dorosłych oraz rodzin z dziećmi. Zapi-
sy pod nr. tel. 56 654-84-56. Wstęp: 10 zł
Kreatywne walentynki, 12.02. (poniedziałek), godz. 16.00
Wykonamy walentynkowe drobiazgi dla najbliższych w różnych technikach. 
We współpracy ze świetlicą środowiskowa przy Domu Muz. Wstęp wolny

DDOMY KULTURY

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

Galeria Muz
Ikonopasaże. Paweł Wyborski – malarstwo, do 18.02.
„Od lat bliska mi jest malarska refleksja nad fenomenem ikony. Me-
nologion w czystym sensie stanowi pomysł formalny, kompozycyjny, 
to inspirująca propozycja kompozycyjna, bez jakichkolwiek odniesień 
do jego liturgicznego znaczenia. Traktuję go metaforycznie. Zarazem 
jest on dla mnie konceptem o fundamentalnym znaczeniu ze względu 
na immanentną dlań syntetyczność, aranżującą poszczególne dystynk-
tywne sceny, fragmenty czy obrazy – w jedną całość”. Paweł Wyborski  
(ur. 1975 w Starogardzie Gdańskim). Malarz i socjolog kultury. Autor ob-
razów o ikonach.

FotoGaleria
50 lat minęło, czyli „Nowości” od kuchni – fotografie Andrzeja 
Kamińskiego, do 16.02.
Pierwszy numer „Nowości” trafił do kiosków na przełomie 1967 i 1968 r.  
W ciągu 50 lat redakcja toruńskiego dziennika przygotowała prawie 
15 tysięcy wydań gazety. Fotografie, które choć zostały zrobione przez 
wieloletniego fotoreportera gazety Andrzeja Kamińskiego, w większości 
nigdy nigdzie nie były publikowane. Na kilkudziesięciu zdjęciach można 
zobaczyć redakcję od środka. Andrzej Kamiński utrwalił zarówno Nowo-
ściowych pionierów, jak i członków zespołu, którzy dołączyli później. 
Na wystawy wstęp wolny

Imprezy:
Koncert zespołu Malitumba – 5-lecie zespołu, 7.02. (śr.), godz. 17.00
Zespół działający przy Szkole Podstawowej nr 24 w Toruniu. Grupa 
rozśpiewanych dzieci, która wykona piosenki z repertuaru dziecięcego 
i popularnego. Na scenie wystąpią obecni i byli członkowie zespołu oraz 
gościnnie zespół Hulajdusza. Wstęp: 5 zł
Poranek teatralny – teatr Agrafka, 10.02. (sobota), godz. 11.00
Czy zdarza się Wam czasami czuć nieswojo? To się właśnie przydarzyło 
pewnemu kaszalotowi, który postanawia wyruszyć w podróż, by siebie 
lepiej zrozumieć. Po spektaklu kreatywne warsztaty. Wstęp: 10 zł
Warsztaty w galerii - przygoda z frotażem, 15.02. (czw.), godz. 17.00
Twórcze warsztaty. Spotkanie lutowe będzie poświęcone sztuce frotażu 
inspirowanej prezentowaną wystawą „Ikonopasaże”. Koszt uczestnic-
twa: 5 zł. Zgłoszenia: podmurna@dommuz.pl
Koncert zespołu Jazziomals, 16.02. (piątek), godz. 19.00
Duet gitarowy Jacek Pawlikowski i Jarek Szymański grający standardy 
muzyki jazzowej w interpretacjach „easy jazz” zaprezentuje się tym 
razem w odsłonie elektrycznej. Wraz z Andrzejem Gulczyńskim (gitara 
basowa) zaprezentują instrumentalne wersje utworów w klimacie walen-
tynkowym. Wstęp: 10 zł

Ferie z Muzami
Dom Muz, ul. Okólna 169
12-16.02., godz. 10.00-13.00 Papierowe historie
Uczestnicy będą pracowali nad stworzeniem scenografii i postaci do filmu. Działania oprzemy  
na różnych technikach zdobienia papieru. Dla dzieci w wieku 7-13 lat. Zapisy: okolna@dommuz.pl; 
tel. 56 654 84 56. Koszt: 100 zł/tydzień

Dom Muz, ul. Poznańska 52
12-16.02., godz. 10.00-12.00 Lokomotywa - panorama XXL
Zapraszamy dzieci 8-13 lat do zabawy opartej na wierszu Juliana Tuwima „Lokomotywa”. Przez 5 dni 
namalujemy panoramę o długości 6 m i szerokości 1,30 m. Pracować będziemy rozmaitymi techni-
kami malarskimi. Na zakończenie panoramę wystawimy w Domu Muz przy ul. Okólnej 169, gdzie bę-
dzie wisiała przez cały rok. Zapisy: poznanska@dommuz.pl; tel. 56 664 49 12. Koszt: 50 zł/tydzień

19-23.02., godz. 12.00-14.00 Zabawy z czasem
Zapraszamy do zabaw ruchowo-plastycznych. Uczestnicy wyruszą w podróż po różnych epokach, 
poznają wybrane sposoby pokonywania przestrzeni, mierzenia upływającego czasu itp. Dowiedzą 
się także, kto jest rekordzistą prędkości w świecie zwierząt i ptaków. Będą mogli stworzyć projekt 
własnej machiny do poruszania się w czasie. Dla dzieci od lat 7 (ewentualnie od lat 6). Zapisy: po-
znanska@dommuz.pl; tel. 56 664 49 12. Koszt: 50 zł/tydzień

Dom Muz, ul. Podmurna 1/3
19-23.02.2018, godz. 10.00-13.00 Eksperymenty z animacją poklatkową
Zapraszamy dzieci i młodzież (13-16 lat) do przygody z animacją poklatkową. Uczestnicy poznają 
różne techniki pracy z przedmiotem oraz nauczą się konstruować spójną historię fabularną. Po czę-
ści eksperymentalnej uczestnicy stworzą krótkometrażowy film poklatkowy. Zapisy: podmurna@
dommuz.pl; tel. 56 621 05 81. Koszt: 100 zł/tydzień obejmuje ubezpieczenie i śniadanie

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

Otwarcie wystawy Magdaleny Parnasow-Kujawy absolwentki pracowni 
plastycznej Hortus, 1.02. (czwartek), godz. 17.00
Koncert Premier Zespołu Pieśni i Tańca Młody Toruń z okazji Dnia Babci 
i Dziadka, 1.02. (czwartek), godz. 18.00
Bal Karnawałowy dla seniorów, 2.02. (piątek), godz. 17.00-20.00
Czas umilać muzyką na żywo będzie Akces Band. Obowiązuje rezerwacja 
miejsc pod numerem 607-438-338; (56) 622 14 77
XV Karnawałowy Bal Integracyjny - W krainie lodu
9.02. (piątek), godz. 10.00-12.00
Zapraszamy dzieci i młodzież niepełnosprawną w wieku od 7-24 lat. Kon-
kursy z nagrodami. Mile widziany strój nawiązujący do tematu. Zaprasza-
my również osoby niepełnosprawne, które nie należą do żadnej organiza-
cji. Zgłoszenia: tel. 607-438-338. Wstęp bezpłatny
Nowa Scena Muzyczna - Freygish Orchestra, 10.02. (sobota), godz. 18.00
Zespół powstał w roku 2016. Ma korzenie w Miniorkiestrze, kapeli kle-
zmerskiej. Będzie można usłyszeć klezmerskie utwory instrumentalne oraz 
piosenki greckie i piosenki w jidysh. Dodatkowe informacje: 502-932-272
Warsztaty feryjne dla dzieci i młodzieży, 12-23.02. godz. 10.00
Zapraszamy dzieci i młodzież (7-19 l.) na zajęcia: twórcze, plastyczne, 
taneczne, wokalne, muzyczne, modelarskie oraz teatralne. Szczegóły na 
www. Zapisy od 1.02. pod nr tel. 56 622-14-77 oraz w portierni MDK.
Otwarcie wystawy prac Agnieszki Mierzwy, absolwentki pracowni 
plastycznej Hortus, 16.02. (piątek), godz. 17.00
Turniej gier strategicznych Twierdza Toruń
17-18.02. (sobota-niedziela), godz. 10.00-17.00

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

2.02. upływa termin zgłoszeń do III Miejskiego Konkursu Wokalnego „Fe-
stiwal Piosenki Niespełnionej Miłości” – konkurs odbędzie się 10.02.
Otwarty Turniej Szachowy w cyklu Grand Prix Torunia w Szachach 
Szybkich, 3.02. (sobota), godz. 8.30-15.30
Z moich stron. Puls natury, 5.02. (poniedziałek), godz. 17.00
Otwarcie Wernisażu Wystawy pokonkursowej III Międzynarodowego 
Konkursu Plastycznego, organizowanego przez OPP Dom Harcerza oraz 
występ Zespołu wokalnego „The Floor”. Miejsce: Kujawsko-Pomorska 
Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu, ul. Danielewskiego 6 

Ferie:
10.02. (sobota), godz. 15.00 III Miejski Konkurs Wokalny pn. „Festiwal Piosenki Niespełnionej 
Miłości” dla młodzieży w wieku 13-19 lat. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie karty zgło-
szenia do 02.02. (karta zgłoszenia i regulamin do pobrania na stronie internetowej lub w siedzi-
bie OPP przy Rynku staromiejski 7)
11.02. (niedziela), godz. 8.30-15.00 Drużynowe Mistrzostwa Regionu w Szachach
12.02.-23.02. zajęcia i warsztaty w czasie ferii zimowych. Wstęp wolny. Zapisy: 56 622 39 50.  
Oferta dostępna na stronie internetowej OPP: www.domharcerza.torun.pl oraz pod nr tel.:  
56 622 39 50
25.02. (niedziela) Drużynowe Mistrzostwa Regionu w Szachach

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

Wybitne postacie z historii fotografii: Stanisław Woś – Foto-grafik 
polski, 7.02. (środa), godz. 17.00
Wykład Stanisława Jasińskiego z cyklu Historia fotografii. Wstęp wolny
Konsultacje fotograficzne, 9, 23.02. (piątek), godz. 15.30-18.00
Indywidualne zajęcia warsztatowe dla osób amatorsko uprawiających foto-
grafię artystyczną. Konsultacje: Stanisław Jasiński, udział bezpłatny.
Teatr w kuchni, kuchnia w teatrze, 10.02. (sobota), godz. 9.00
Zajęcia teatralne z cyklu Teatralny rozruch dla dzieci w wieku 7-10 lat. Pro-
wadzi Agnieszka Zakrzewska. Wstęp wolny – zapisy na www.woak.torun.pl
Przestrzeń – czy można ją zmierzyć? 10.02. (sob.), godz. 11.00 i 12.30
Zajęcia teatralne z cyklu Poranne figle, psoty i żarty dla dzieci w wieku 
4-6 lat. Zajęcia prowadzi Agnieszka Zakrzewska. Wstęp wolny – zapisy 
na www.woak.torun.pl, liczba miejsc ograniczona
Smugi. Bliski mi jesteś, Toruniu, 21.02. (środa), godz. 17.00
Spotkanie filmoznawcze z cyklu W pierwszym rzędzie. Projekcja fil-
mu „Smugi” Adam Fisza i Marcina Gładycha oraz rozmowa z Adamem  
Fiszem i Jackiem Banachem – montażystą. Wstęp wolny

Warsztaty
3-4.02. Menadżer kultury 2.0. Zarządzanie projektem i zespołem
Zajęcia prowadzą Katarzyna Toczko i Dominik Pokornowski, cena: 160 zł, informacje dot. zgło-
szeń na www
10.02. Śpiewnik polski – śpiewamy polskie piosenki
Zajęcia prowadzi Erwin Regosz, cena: 50 zł, zgłoszenia do 2.02.
23-25.02. XXVI Ogólnopolskie warsztaty piosenkarskie Śpiew estradowy
Zajęcia prowadzą Artur Grudziński i Erwin Regosz, cena: 200 zł, zgłoszenia do 16.02.
24-25 lutego 2018 r. warsztaty teatralne Devising czyli jak razem stworzyć spektakl z niczego. 
Zajęcia prowadzi Wojciech Ziemilski, cena: 150 zł, zgłoszenia przyjmowane są do 16.02. 
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

*****
Rozpoczynają się XXVII Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR. 
W tym roku odbywają się one w dziedzinach: muzyki, fotografii, filmu i teatru. Do 10.02. przyj-
mowane są zgłoszenia zespołów i solistów w dziedzinie Muzyka. Udział wziąć mogą zespoły 
rockowe, bluesowe, heavy-metalowe, indie-rockowe, jak i twórcy z kręgów muzyki elektronicz-
nej, indie, newo-folku, new-jazzu, hip-hopu, nowych brzmień i innych gatunków szeroko pojętej 
muzyki alternatywnej. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin można znaleźć na www



Bilety: Sale ekspozycyjne - 10 zł normalny; 7zł ulgowy
Film „Księga Toruń” 3D - 10 zł normalny; 6 zł ulgowy
Sale ekspozycyjne + film 3D - „Księga Toruń” 15 zł normalny; 11 zł ulgowy 

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

Pasja podróżowania

Wystawy czasowe: Rowerem przez Saharę i… jeszcze dalej, do 1.04.

Bilety: Sale ekspozycyjne 10 zł normalny; 7 zł ulgowy

Muzeum Toruńskiego Piernika, ul. Strumykowa 4

Ekspozycja prezentująca historię toruńskiego piernikarstwa, warsztaty wypieku pierników, 
biesiady piernikowe
Bilety: Interaktywna wystawa 10 zł normalny; 7 zł ulgowy
Warsztaty wypieku: 8 zł normalny; 6 zł ulgowy
Interaktywna wystawa + warsztaty wypieku 13 zł normalny; 9 zł ulgowy

Imprezy:
Spotkanie z podróżnikiem Jackiem Hermanem-Iżyckim
8.02. (czwartek), godz. 17.00
Słynny podróżnik, wydawca, fotograf-amator. Najpierw były obozy rowe-
rowe po Polsce, a na studiach wyprawy rowerem po NRD, Danii i Hiszpa-
nii. Podróże łączy z drugim hobby - fotografią. Wystawa fotograficzna 
o Kopenhadze przyniosła mu zaproszenie do udziału w pierwszej aka-
demickiej wyprawie turystycznej do Afryki (Egipt i Sudan) w 1976 roku. 
Przez kolejne 3 lata przygotowywał samotną wyprawę rowerową po 
Afryce, na którą wyruszył w czerwcu 1979 roku przez...USA i Kanadę. 
Jest prawdopodobnie pierwszym Polakiem w historii, który samodzielnie 
przejechał całą Saharę rowerem z północy na południe. Od 1989 roku 
działa w branży wydawniczej i w miarę wolnego czasu podróżuje i fo-
tografuje. Odwiedził ponad 50 krajów. Miejsce: Muzeum Podróżników. 
Wstęp wolny
Chiński Nowy Rok – Rok Psa, 16.02. (piątek)
•  godz. 18.00 Sala Mieszczańska Ratusza – wystąpienie podróżnika
•  godz. 19.20 dziedziniec Ratusza Staromiejskiego – pokaz tańca ognia 

nawiązujący do tradycji Chińskiego Nowego Roku w wykonaniu Grupy 
Cyrkowa. Rozdanie ciasteczek z wróżbą.

Dies Natalis Copernici – 545. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika 
19.02. (poniedziałek)
545. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. W 2018 roku przypada m.in. 
475 rocznica wydania De revolutionibus orbium coelestium. W roku 
ubiegłym Fundacja Nicolaus Copernicus zrealizowała film poświęcony 
wydarzeniom, które doprowadziły do ukazania się tej rewolucyjnej książ-
ki. Premiera obrazu nawiąże do tych doniosłych epizodów z poł. XVI w.  
Wydarzeniu towarzyszyć będzie również prezentacja starodruków ze 
zbiorów Muzeum Okręgowego: dwóch wydań nowożytnych De revolutio-
nibus z 1566 r. i 1617 r. Miejsce: Ratusz Staromiejski

Białe Wakacje: 
10-25.02. cykl zajęć i gier edukacyjnych (oddziały Muzeum 
Okręgowego)
13-16.02. (wtorek-piątek), godz. 10.00-14.00 Dla gości indywidualnych i rodzin max. 20 osób, 
w wieku 7-12 lat

MMUZEA
MUZEUM OKRĘGOWE
Ratusz Staromiejski, Rynek Staromiejski 1
tel. 56 660-56-12, www.muzeum.torun.pl

Malarstwo i rzeźba polska od 1945 do 2010 roku w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu 
Galeria sztuki gotyckiej 
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 końca XVIII wieku do 1939 roku 
Skarb ze Skrwilna i Nieszawy 
Złotnictwo świeckie polskie i obce 
Mennice i monety toruńskie 1233/1238 – 1765 

Wystawy czasowe: 
• Mikołaj Kopernik. Opowieść o życiu i dziele, do 15.06.
• Rzemiosło i rzemieślnicy w życiu mieszkańców Torunia, do 8.04.
• Stefan Narębski. Architekt, konserwator, profesor, do 11.03.

Wieża Ratuszowa
Ratusz Staromiejski w Toruniu – arcydzieło architektury europejskiej
czynna codziennie, w godz. 10.00-16.00

Bilety: Sale ekspozycyjne - 13 zł normalny; 10 zł ulgowy
Wieża - 13 zł normalny; 9 zł ulgowy
Sale ekspozycyjne + wieża 21 zł normalny; 16 zł ulgowy 

Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu 
w Kamienicy pod Gwiazdą, Rynek Staromiejski 35

 
Świat Orientu

Wystawy czasowe:
•  Japonia spod kwitnącej wiśni. Wystawa fotograficzna Krzysztofa 

Muskalskiego, do 11.02.
•  Elementy fantastyczne i wątki moralizatorskie w twórczości 

Masakatsu Tagamiego ze zbiorów Janusza Traczykowskiego i Muzeum 
Okręgowego w Toruniu, 23.02. (piątek), godz. 17.00, do 27.05.

Od ponad pół wieku Masakatsu Tagami (urodzony w 1944 r. w Onoda, w prefekturze Yamaguchi) 
tworzy prace graficzne i malarskie. Studiował filozofię na Uniwersytecie w Yamaguchi, następnie 
ukończył Wydział Grafiki i Malarstwa Uniwersytetu Tokijskiego. Początkowo artysta zafascyno-
wany był przede wszystkim grafiką. Jego prace aż kipiały od ludzkich namiętności zamkniętych 
w okowach samotności, zagubienia w natłoku wybuchającej cywilizacji. W twórczości Tagamiego 
często pojawiają się wątki moralizatorskie i fantastyczne elementy. Ostatnie prace przedstawiają 
pesymizm ujęty w karykaturze ludzkich zachowań. Tym razem malarsko artysta prezentuje świat 
w otchłani cynizmu, smutku, pesymizmu, karykaturze i prowokacji, nie wychodząc jednak poza 
granice kanonów narodowej japońskiej tradycji.
Bilety: 10 zł normalny; 7 zł ulgowy

Muzeum Historii Torunia, Dom Eskenów, ul. Łazienna 16

Toruń i jego historia: Od pradziejów do współczesności
Księga Toruń 3D – pokaz makiety historycznej Torunia

Wystawy czasowe: Toruń – życie nad Wisłą, do 25.02.

13.02. (wtorek) Ratusz Staromiejski
zajęcia Życie w średniowiecznym Toruniu (stroje, plany Ratusza, rekwizyty, prelekcja), pokaz zwią-
zany z zagadnieniem konserwacji różnych zabytków, zwiedzanie wystawy „Mikołaj Kopernik. Opo-
wieść o życiu i dziele”, warsztaty graficzne (z użyciem prasy drukarskiej)
14.02. (środa) Muzeum Toruńskiego Piernika
zwiedzanie wystawy stałej, warsztat wypieku piernika, zajęcia edukacyjne „Cud – miód”, pierniko-
we legendy. warsztat malowania pierników
15.02. (czwartek) Muzeum Historii Torunia
warsztat „Archeologia dla najmłodszych”, zwiedzanie wystaw, warsztat edukacyjny „W kantorze 
kupca hanzeatyckiego” (rekwizyty, stroje, pogadanka)
16.02. (piątek) Muzeum Podróżników, Kamienica pod Gwiazdą
warsztat plastyczny malarstwa dalekowschodniego, ceremonia parzenia herbaty, zwiedzanie wy-
stawy „Pasja podróżowania”, warsztat „Pióropusz według Halika”, gra edukacyjna
Koszt udziału we wszystkich zajęciach, ze wstępem na Bal Karnawałowy - 60 zł, koszt udziału w jed-
nym dniu – 15 zł
Zajęcia muzealne dla grup zorganizowanych:
20.02. (wtorek), godz. 11.00 Mikołaj Kopernik – Życie i dzieło wielkiego astronoma, warsztaty edu-
kacyjne przy wystawie czasowej „Mikołaj Kopernik. Opowieść o życiu i dziele”, Ratusz Staromiejski
22.02. (czwartek), godz. 11.00 Rzemieślnicy toruńscy w dawnych wiekach, warsztaty edukacyjne 
przy wystawie czasowej „Rzemiosła i rzemieślnicy w życiu mieszkańców Torunia”, Ratusz Staro-
miejski
Koszt: 5 zł – bilet wstępu dla każdego uczestnika

Sale edukacyjne w Muzeum Historii Torunia
Dostępne w czasie ferii od wtorku do niedzieli w godz. od 10.00 do 16.00 dla wszystkich, w tym 
przede wszystkim dla najmłodszych, którzy chcą w interesujący sposób, przy użyciu ciekawych po-
mocy dydaktycznych (wielkoformatowe puzzle, multimedia, pokój wirtualny) poznać dzieje Torunia. 
Koszt: 7 zł bilet ulgowy, 10 zł bilet normalny

12-25.02. Piernikowe zimowisko (Muzeum Toruńskiego Piernika)
Spotkania w Muzeum Toruńskiego Piernika stanowić będą zapowiedź ekspozycji stałej prezentują-
cej wybrane zagadnienia związane ze składnikami ciasta piernikowego oraz popularnymi opowie-
ściami, w których pojawiają się piernikowe motywy.
wtorki, godz. 11.30 Od ziarnka do piernika – spotkania ze zbożami oraz różnymi rodzajami mąki.
środy, godz. 11.30 – Cud – miód – opowieść o roli pszczół w życiu człowieka, o tym jak powstaje 
miód oraz jakie są jego rodzaje.
czwartki, godz. 11.30 Piernikowe ingrediencje – niezwykłe historie przypraw do piernika
piątki, godz. 11.30 Baju, baju, w piernikowym kraju
Wyprawa w świat niezwykłych opowieści, w których głównym bohaterem jest piernik. 
Ponadto: Warsztaty wypieku pierników o pełnych godzinach, od wtorku do niedzieli, od godz. 10.00 
do 16.00. Koszt zajęć: 13 zł – bilet normalny, 9 zł – bilet ulgowy
Na wszystkie spotkania obowiązują zapisy (tel. 56 656 70 79, 56 656 70 87)
10.02. (sobota), godz. 14.30-16.30 Kostiumowy Bal Karnawałowy (Ratusz Staromiejski)
Bal kostiumowy dla dzieci w Sali Mieszczańskiej, urozmaicony poczęstunkiem oraz grami, zabawa-
mi i konkursami. Dodatkową atrakcją balu będzie przedstawienie dla dzieci w wykonaniu aktorów 
z Teatru Vaška. Mile widziane przebranie dzieci i rodziców. Bilet: 10 zł od osoby

Piernikowe Love - Walentynki, 14.02. (środa)
Motyw piernika i gorącego uczucia pojawia się już w legendzie o Kata-
rzynce, w której Bogumił dla okazania uczucia lepi z ciasta piernikowego 
dwa serca i obrączki. Nawet katarzynka to przecież, jak mawia legenda, 
nic innego jak połączone serca. Na Walentynki, czyli 14 lutego przypada 
rocznica ślubu Johanna Weese z Dorotheą Schreiber, a 14 lutego 2012 roku 
powstał Dział Historii Toruńskiego Piernikarstwa – z miłości do Piernika! 
Podczas warsztatów piernikowych w godz. 10.00 – 16.00 wypiek pierni-
ków w kształcie serc.
godz. 11.30, 13.30, 14.30 Piernikowe Love Story - opowieści o pierniku – 
podarku zakochanych oraz o romantycznych piernikowych historiach
godz. 12.00 Piernikowe serce dla ukochanego – warsztaty malowania pier-
ników dla par –obowiązuje rezerwacja miejsc.
Miejsce: Muzeum Toruńskiego Piernika. Bilety: warsztaty + zwiedzanie wystawy: 9 zł, 13 zł, bez 
zwiedzania wystawy: 6 zł, 8 zł

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) 
Salonik Prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej

Wystawy czasowe:
(Nie)potrzebne, (nie)piękne, (nie)cenne. Reaktywacja rzeczy”, do maja

godziny otwarcia: wtorek-piątek: godz. 9.00-16.00 
sobota, niedziela: godz. 10.00-16.00, skansen czynny do godz. 15.00

Bilety: 
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 ekspozycje czasowe: normalny 5 zł, ulgowy 3 zł, rodzinny 10 zł
na wystawę „Salonik prof. Marii Znamierowskiej-Prűfferowej”: 2 zł
Park Etnograficzny w Kaszczorku: normalny 5 zł, ulgowy 3 zł
Opłaty za oprowadzanie:
po Parku Etnograficznym: 30 zł, po wystawie stałej Tajemnice codzienności…: 30 zł 
po Parku Etnograficznym i wystawie stałej Tajemnice codzienności…: 50 zł
W każdą środę wstęp bezpłatny na ekspozycje stałe

Imprezy:
Jarmark żywności ekologicznej, 3.02. (sobota), godz. 10.00-14.00 
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN.

Karnawałowa zaprawa taneczna, 8.02. (czwartek), godz. 18.00-21.00
Warsztaty polskich tańców tradycyjnych dla początkujących i średnioza-
awansowanych. Uczestnicy poznają podstawowe kroki mazurka i polki 
oraz niektórych tańców popularnych na miejsko-wiejskich potańców-
kach. Nie zabraknie podstaw tanecznego savoir vivre’u. Prowadzenie: 
Marta Domachowska. Koszt udziału: 30 zł/3h. Uczestnikom przysługuje ulgowy wstęp 

na potańcówkę następnego dnia.

Potańcówka karnawałowa z kapelą WoWaKin Trio
9.02. (piątek), godz. 18.00 
Tradycyjne polskie mazurki, polki i oberki, a także powojenne walczyki, 
tanga i fokstroty. Zagra kapela WoWaKin Trio – uczniowie wiejskich mu-
zykantów. Bilety: 20 zł, 15 zł ulgowy. Zakupu biletów można dokonać 
w przedsprzedaży oraz z dniu imprezy w kasie Muzeum. 
O zysku z odzysku, 27.02. (wtorek), godz. 12.00
70. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób z grupy wiekowej 
55+. W programie zwiedzanie wystawy (Nie)potrzebne, (nie)piękne, 
(nie)cenne. Reaktywacja rzeczy. W drugiej części spotkania chętnych  
do ręcznych robótek zaprosimy do nadania nowej funkcji zwykłej puszce 
po groszku. Bilet 3 zł/os.

EDUKACJA
Dla przedszkoli:
Tradycja w małym paluszku - Warsztaty dla dzieci powyżej 4 lat. W programie elementy kultu-
ry ludowej w zabawach i działaniach plastycznych, muzycznych lub parateatralnych. Podczas 
zajęć w lutym dzieci poznają ludowe tradycje zw. z okresem karnawału oraz wykonają maski 
kolędników.
Bilety: 9 zł/os. Jednorazowo grupa może liczyć do 25 os. Informacje i zapisy (z dwutygodniowym 
wyprzedzeniem): Dział Edukacji, tel. 56 622-89-43. 
Dla szkół:
Od Trzech Króli do zapustów - Uczestnicy poznają tradycje ludowe okresu karnawału, odtwarzają 
dawne zwyczaje kolędnicze. Co przynosi bocian, a co koza? Czy kolędy śpiewa się tylko zimą? Do 
czego przebierańcy używają larw i maszkar?
W to mi graj! - Zajęcia umuzykalniające. Uczestnicy poszukują dźwięków i wątków muzycznych 
na wystawach, poznają tradycyjne piosenki i zabawy dziecięce, próbują gry na instrumentach 
ludowych. Co słychać na wsi? Skąd się biorą rytm i melodia? Czy można grać bez instrumentów? 
Wspólnie udowodnimy, że aby muzykować nie trzeba być profesjonalistą.
Bilet: 5 zł/os. Jednorazowo grupa może liczyć do 25 os. Informacje i zapisy: Dział Edukacji, 
tel. 56 622-89-43. 



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 wysta-
wę starych fotografii dokumentujących szczęśliwe dzieciństwo z minionych lat, projekcję starych 
bajek na dawnych projektorach oraz warsztaty artystyczne i literackie dla dzieci i młodzieży in-
spirowane prezentowaną kolekcją.
Muzeum czynne codziennie oprócz środy w godz. 10.00 -17.00

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

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

Ferie
Dla odbiorców indywidualnych:
Bajeczne czwartki, 15 i 22.02, godz. 12.00 - Spotkania z bajką ludową połączone z działaniami 
twórczymi dla dzieci w wieku 6-10 lat. Bilety: 3 zł, sprzedaż przed zajęciami.
Kociołek ze sztuką, wtorki, 13 i 20.02, godz. 11.00-13.00
Warsztaty twórcze dla dzieci od lat 8. Zajęcia inspirowane muzyką i sztuką na wystawie (Nie)po-
trzebne, (nie)piękne, (nie)cenne. Reaktywacja rzeczy to propozycja dla młodych odbiorców, któ-
rzy chcą aktywnie spędzić ferie zimowe i artystycznie poeksperymentować. Koszt udziału: 10 zł
Dla grup zorganizowanych:
Gdzie koza chodzi... - Uczestnicy poznają tradycje ludowe okresu karnawału na przykładzie zwy-
czajów zapustnych na Kujawach i odtwarzają scenkę kolędniczą.
Gry i zabawy z izby i salonu - salonowe i wiejskie gry i zabawy naszych pradziadków.
Przerobótki - Zajęcia twórcze na wystawie (Nie)potrzebne, (nie)piękne, (nie)cenne. Reaktywacja 
rzeczy. Uczestnicy kreatywnie wykorzystają przedmioty, które można znaleźć w każdym gospo-
darstwie domowym tworząc z nich autorskie dzieło sztuki.
Bilet: 5 zł/os. Jednorazowo grupa może liczyć do 25 os. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność 
za przestrzeganie regulaminu zwiedzania wystaw i Parku Etnograficznego przez podopiecznych. 
Informacje i zapisy: Dział Edukacji, tel. 56 622 89 43. 

Oferta specjalna na zamówienie dla szkół, grup studentów, a także grup pracowniczych i prywat-
nych – rozgrywki w planszowe gry ekonomiczne w ramach współpracy z Małopolskim Instytutem 
Kultury: Oil City. Galicyjska gorączka czarnego złota, Chłopska Szkoła Biznesu
Bilety: 3 zł. Rozgrywki należy zamawiać z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem (możliwe 
terminy popołudniowe): Dział Edukacji, tel.: 56 622-89-43, 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 średnio-
wiecznej ceramiki, poprzez kolekcję malarstwa europejskiego od XVI do XVIII w. (m. in. obrazy 
z warsztatu Jana Brueghela Starszego) po dzieła kultur pozaeuropejskich z XVII-XIX w. 
Gabinet reprezentacyjny JM Rektora UMK 
Możliwość zwiedzenia pomieszczeń, w których przyjmowani są najważniejsi goście uniwersyteccy.
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. Są to, m.in. bogato zdobione gotyckie kielichy mszal-
ne, monstrancja, rzeźby polichromowane oraz obrazy, z których najmłodszy to słynne dzieło Je-
rzego Kossaka „Cud nad Wisłą”. Ciekawy jest również sam budynek. Na jego ścianach znajdują 
się odrestaurowane fragmenty gotyckiej i renesansowej polichromii. Atrakcją dla zwiedzających 
są także elementy dawnego wystroju funkcjonalnego kamienicy, takie jak przeszklona winda 
umieszczona w gotyckim, okopconym przewodzie kominowym, zachowana gotycka umywalka 
czy bogato dekorowany drewniany strop.

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

Muzeum, w którym można samemu wykonać piernik: od zebrania składników, przez 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

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

Trzy billboardy za Ebbing, Missouri, premiera: 2.02.
dramat, komedia, kryminał USA 2017

Pełnia życia, premiera: 2.02. dramat, biograficzny, romans Wielka Brytania 2017

Niemiłość, premiera: 2.02. dramat, Belgia, Francja, Niemcy, Rosja 2017

Plan B, premiera: 2.02. dramat, komedia Polska 2018

Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska, premiera: 2.02.
animacja, familijny, komedia, Australia, Niemcy 2017

Disaster Artist, premiera: 9.02. biograficzny, dramat, komedia USA 2017

Nowe oblicze Greya, premiera: 9.02. melodramat USA 2018

Winchester. Dom duchów, premiera: 9.02. horror, Australia USA 2018

Blask, premiera: 9.02. melodramat Japonia 2017

Miłość pisana Braillem, premiera: 9.02. komedia, Belgia, Francja 2016

Czarna Pantera, premiera: 14.02. akcja, sci-fi USA 2018

Kształt wody, premiera: 16.02. fantasy, USA 2017

Czwarta władza, premiera: 16.02. dramat USA 2017

Pomiędzy słowami, premiera: 16.02. dramat, Holandia, Niemcy, Polska 2017

Jeszcze nie koniec, premiera: 16.02. dramat, Francja 2017

Szron, premiera: 16.02. dramat, Francja, Polska, Ukraina, Litwa 2017

Żona czy mąż? premiera: 16.02. komedia, Włochy 2017

Nić widmo, premiera: 23.02. dramat, USA 2017

W ułamku sekundy, premiera: 23.02. dramat, Francja, Niemcy 2017

Kobiety mafii, premiera: 23.02. sensacyjny, Polska 2018

Jaskiniowiec, premiera: 23.02. dramat, Francja, Wielka Brytania 2018

The Place, premiera: 23.02. dramat Włochy 2018

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

KINA

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

David Lynch. Silence And Dynamism, do 18.02.
Zapraszają Fundacja Tumult i CSW. Unikalna na skalę europejską, przekro-
jowa prezentacja dorobku artystycznego Davida Lyncha – wybitnego twórcy 
kina, telewizji i sztuk plastycznych. W skład retrospektywnego pokazu dzieł 
wchodzą m.in. obrazy olejne, akwarele, rysunki, litografie, fotografie, utwo-
ry muzyczne, reklamy, filmy krótkometrażowe oraz wideoklipy.
Wielowątkowość tkaniny, do 4.02.
Prace, których ważną częścią jest tkanina. Dzieła polskich artystów od 
zakończenia II wojny światowej do czasów współczesnych – od obiek-
tów Magdaleny Abakanowicz po prace młodego pokolenia twórców.
Paweł Zawiślak aka Kropki Kreski. Moja mama jest moim największym 
fanem, do 4.02.
Wystawa Pawła Zawiślaka, znanego także jako Kropki Kreski. Pokaz wpi-
suje się w cykl prezentacji mających na celu ukazywanie i badanie mody 
i designu w szeroko rozumianym znaczeniu.
World Press Photo, do 4.02.
Najbardziej prestiżowy konkurs fotografii prasowej na świecie, który 
w 2017 roku odbył się po raz 60. Na wystawie można obejrzeć wszystkie 
prace nagrodzone i wyróżnione w poszczególnych kategoriach.
Wystaw się w CSW! 9.02. (piątek), godz. 18.00, do 4.03.
Wernisaż wystawy laureatów konkursu fotograficznego. Podczas szó-
stej edycji zostanie wyłoniona nagroda specjalna – Nagroda Dyrektora 
w postaci propozycji zorganizowania wystawy indywidualnej w CSW. 
W trakcie trwania wystawy również publiczność będzie miała możliwość 
wyboru najciekawszych fotografii, które zostaną nagrodzone.
Dyplom 2017, 16.02. (piątek), godz. 19.00, do 11.03.
Wystawa „Dyplom 2017” Wydziału Sztuk Pięknych UMK to wystawa ab-
solwentów tej uczelni, będąca prezentacją dzieł nagrodzonych i wyróż-
nionych.

godziny otwarcia:
wtorek-czwartek, godz. 10.00-18.00, piątek, godz. 10.00-20.00
sobota-niedziela, godz. 12.00-18.00

Bilety:
na jedną wystawę: normalny 8 zł, ulgowy 5 zł, rodzinny na wszystkie wystawy 20 zł
na wszystkie wystawy oprócz wystaw specjalnych/komercyjnych: normalny 12 zł, ulgowy 8 zł
na jedną wystawę specjalną / komercyjną: normalny 12 zł, ulgowy 8 zł
na dwie wystawy specjalne / komercyjne: normalny 20 zł, ulgowy 14 zł

Wydarzenia:
Oprowadzanie z przewodnikiem po wystawach, 1.02. (czwartek)
•  godz. 16.30 „Wielowątkowość tkaniny” oraz „Moja mama jest moim 

największym fanem” – oprowadza Mateusz Kozieradzki, wstęp 1 zł, 
bez zapisów

•  godz. 17.00 „World Press Photo 2017” – oprowadza Piotr Zawałkiewicz

SGALERIE
•  godz. 17.30: „David Lynch. Silence and Dynamism” – oprowadza  

dr Radosław Osiński
Wstęp na World Press Photo i wystawę Davida Lyncha: 20 zł bilet normalny, 14 zł bilet ulgowy

Wydarzenia dla dzieci i młodzieży
Zimowe zabawy z papierem – warsztaty plastyczne
3.02. (sobota), godz. 12.00
Warsztaty w ramach Kujawsko-Pomorskiego Weekendu Księgarń Kameralnych dla dzieci w wie-
ku 6–10 lat. Wstęp wolny, zapisy: biblioteka@csw.torun.pl lub 56 610 97 24

Ferie w CSW
13.02-18.02. (wtorek-niedziela) Magazyn Sztuki 5 – Interaktywna Przestrzeń Twórcza
Kolejne spotkanie z cyklu Magazyn Sztuki. Tym razem towarzyszyć nam będzie praca Pawła Za-
wiślaka. „Kostek Haptyczny” zainspiruje nas do twórczych zabaw, podczas których wyostrzy-
my swoje zmysły i nabierzemy apetytu na kolory i wzory. Zapraszamy dzieci wraz z opiekunami 
w godzinach otwarcia Centrum. Wstęp: 1 zł/os., bez zapisów. Grupy zorganizowane obowiązują 
zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub 56 610-97-16
21.02-24.02. (środa-sobota), godz. 10.00-13.00 W teatrze tańca – warsztaty
24.02. (sobota), godz. 17.00 performans
Warsztaty „W teatrze tańca” to propozycja skierowana do starszej młodzieży (16–19 lat), zainte-
resowanej w szczególności teatrem tańca i teatrem ruchu. Będziemy korzystać ze współczesnych 
technik tańca, a inspiracją będzie dla nas praca Pawła Zawiślaka oraz muzyka Davida Lyncha. 
Warsztaty zakończą się pokazem pracy powarsztatowej w formie performansu. Prowadzenie: 
Marta Zawadzka. Wstęp: 40 zł, zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub 56 610 97 16

Bajki z rzutnika, 17.02. (sobota), godz. 12.00
Jak co miesiąc zapraszamy dzieci i rodziców na seans i zabawy twórcze w Czytelni CSW.
Wstęp: 8zł/dziecko, zapisy: biblioteka@csw.torun.pl

Zmysłoteka
grupa I – wtorki, godz. 17.15-18.15, grupa II – środy, godz. 17.15-18.15
Zajęcia dla dzieci w wieku 2-5 lat wraz z opiekunami.
6.02., 7.02. Pączek – Okrąglutkie i tłuściutkie. Jeść je lubimy, lecz dziś nie zjemy. Za to ich wi-
dokiem cieszyć się będziemy.
13.02., 14.02. Serce – Na szybie i płótnie wielkie serce namalujemy. A jedno do domu zabie-
rzemy.
20.02., 21.02. Bałwankowo – Może ze śniegu ulepić się go uda, jak nie to z papieru (i nie tylko) 
wyczarujemy cuda!
24.02. Zmysło-sobota (dodatkowa grupa na zapisy), godz. 12.30–13.30 Bałwankowo – Może ze 
śniegu ulepić się go uda, jak nie to z papieru (i nie tylko) wyczarujemy cuda!
27.02., 28.02. Hu Hu Ha! Zima nie taka zła! – Zimowe szaleństwo ogarnie nas. Na koniec zimy 
w sam raz.
Uwaga! Grupa dodatkowa na zapisy: 24.02. (sobota), godz. 12.30–13.30
Wstęp: 10 zł/os. Zapisy oraz szczegółowe informacje: zmysloteka@csw.torun.pl

Dzień na plus: warsztaty i wykłady dla seniorów
Kino Dla Seniora – cykl filmoznawczy, 14.02. (środa), godz. 12.00
Pokaz filmu „Król rozrywki” reż. Michael Gracey, USA, 2017.
Prelekcja i dyskusja – dr Radosław Osiński. Bilety: 10 zł
Grafika na warsztat! Niepowtarzalna powtarzalność, cz. II
15.02. (czwartek), godz. 12.00
Kontynuacja styczniowych warsztatów z wklęsłodruku. Uczestnicy odbi-
ją przygotowane przez siebie suchoryty. Gościem będzie dr Piotr Tołocz-
ko – absolwent grafiki i rzeźby na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Wstęp: 
1 zł, zapisy: dorota.sobolewska@csw.torun.pl lub 56 610 97 16
Spacer po aktualnych wystawach, 20.02. (wtorek), godz. 12.00
„Wystaw się w CSW” – oprowadza Dominika Lewandowicz; „Dyplomy 
2017” – oprowadza Mateusz Kozieradzki. Wstęp: 1 zł, bez zapisów
Komputer krok po kroku – od kupna przez konfigurację po Internet 
i więcej



Zajęcia odbędą się w dwóch grupach: 22.02. (czwartek), godz. 12.00 (po-
czątkująca) i 23.02. (piątek), godz. 12.00 (średniozaawansowana). Pro-
wadzenie: Paweł Falkowski. Wstęp: 1 zł, zapisy: biblioteka@csw.torun.
pl lub 56 610 97 24

Centrum Literatury
Najpierw zadbaj o treść. Filozofia w rapie – teksty Jarosława „Bisza” 
Jaruszewskiego, 7.02. (środa), godz. 18.00
Drugie spotkanie w cyklu poświęconym tekstom w rapie. Wstęp wolny.
(Nie)codzienne dzieła sztuki. Wykład Jerzego Brukwickiego
14.02. (środa), godz. 18.00
Tym razem tematem będzie grafika okładek płyt muzycznych. Wstęp wolny
Wieczór poetycki – spotkanie z Dorotą Koman
15.02. (czwartek), godz. 18.00
Wieczór poświęcony twórczości subtelnej, a jednocześnie często ironicz-
nej, rozmowa dotyczyć będzie tomiku „Maszyna do czytania” i poezji 
w ogóle. Wstęp wolny.
Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem, 21.02. (środa), godz. 18.15
Kolejne spotkanie z Iwoną Chmielewską i Jolantą Liczkowską-Czakyrową 
oraz rozmowa o problemach związanych z naszą codzienną egzystencją. 
Tym razem książka „Do połowy pełne czy do połowy puste” Iwony Chmie-
lewskiej. Wstęp wolny
Orient Express – Przystanek Jemen, 22.02. (czwartek), godz. 17.00
Gościem będzie Youssef Al-Shahari. Tym razem poznamy kraj dla wielu 
zupełnie nieznany – Jemen. Wstęp wolny
Wieczór Scrabblowy, 26.02. (poniedziałek), godz. 18.00–21.00
Wstęp wolny
Historia mody – Moda i kradzieże, 27.02. (wtorek), godz. 18.00
Spotkanie, tym razem poświęcone modowym zapożyczeniom. Dowiemy 
się, kto inspirował się projektami konkurencji, a kto brutalnie je kopiował. 
Prowadzenie: Wojciech Majda (projektant, scenograf m.in. takich filmów jak 
„Polskie drogi”, „Pogranicze w ogniu”, czy „Światło odbite”). Wstęp wolny

Centrum Sztuki Filmowej
Wydarzenia
Wieczór z filmem chińskim, 2.02. (piątek), godz. 18.00
Wydarzenie współorganizowane z Kolegium Jagiellońskim – Toruńską 
Szkołą Wyższą oraz Instytutem Konfucjusza. Wstęp wolny
Pokaz filmu „Pokolenia” w reżyserii Janusza Zaorskiego – towarzyszący 
wystawie „I po co nam ta wolność”, 3.02. (sobota), godz. 18.00
Film zrealizowany z okazji jubileuszu wrocławskiej Wytwórni Filmów Fabu-
larnych. Prowadząca – dr hab. Katarzyna Taras. Wstęp wolny
WRO On Tour #9, 8.02. (czwartek), godz. 18.00
Prezentacja prac wideo i dokumentacji wybranych z programu pokazów 
tegorocznej edycji Biennale WRO, składający się z wystaw i performan-
sów, działań i zdarzeń. Wstęp wolny
Kino dla seniora, 14.02. (środa), godz. 12.00
Pokaz filmu „Król rozrywki”, reż. Michael Gracey, USA, 2017. Bilety: 10 zł.

Repertuar
Disaster Artist, reż. James Franco, USA, 2017
Historia spotkania i wczesnej przyjaźni Tommy’ego Wiseau oraz Grega Sestero – aktorów kultowe-
go „The Room”, który został okrzyknięty najgorszym filmem świata.
Nić widmo, reż. Paul Thomas Anderson, USA, 2017
Londyn, lata 50. Słynny krawiec Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) wraz z siostrą Cyril (Le-
sley Manville) stanowią centrum brytyjskiej mody, ubierając gwiazdy filmowe, rodzinę królewską,  
socjetę, damy i debiutantki.

Niemiłość, reż. Andriej Zwiagincew, Belgia/Francja/Niemcy/Rosja, 2017
Borys i Żenia, mieszkańcy wielkiego miasta we współczesnej Rosji, mają się rozstać. Nie mogą 
znaleźć wspólnego języka, a ich kontakty ograniczają się do wybuchowych kłótni, w których 
wyliczają wzajemne urazy. Przeszkodą w ułożeniu życia od nowa może okazać się ich 12-letni, 
niechciany syn Alosza.
Plan B, reż. Kinga Dębska, Polska, 2018
Film o miłości – pełen emocji, humoru i życiowej prawdy. Bohaterów poznajemy przed walen-
tynkami w chwili, gdy w ich życiu wydarza się coś całkiem nieoczekiwanego – coś, co wywraca 
je do góry nogami.
Pomiędzy słowami, reż. Urszula Antoniak, Holandia/Niemcy/Polska, 2017
Michael, 28-letni prawnik z Berlina, w niczym nie różni się od swojego szefa i przyjaciela, 34-let-
niego Franza. W piątek rano Michael przestaje mówić po niemiecku i staje się Polakiem – Micha-
łem. W życiu Michała zachodzą zmiany, gdy spotyka się ze swoim nigdy nie widzianym ojcem 
– Stanisławem.
Tamte dni, tamte noce, reż. Luca Guadagnino, Brazylia/Francja/USA/Włochy, 2017
Północne Włochy, lato 1983 roku. Elio Perlman, błyskotliwy siedemnastolatek o amerykańsko-
-włoskim pochodzeniu, spędza wakacje w XVII-wiecznej willi, komponując i grając muzykę kla-
syczną, czytając i flirtując ze swą przyjaciółką – Marzią.
The Place, reż. Paulo Genovese, Włochy, 2017
Tajemniczy mężczyzna codziennie siedzi przy tym samym stoliku w tej samej restauracji, roz-
mawiając z osobami, które przychodzą do niego po nietypową pomoc. Każdy z gości okazuje się 
czegoś pragnąć, ma marzenie trudne w realizacji, jeśli w ogóle nie niemożliwe.

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

do 18.02.
Sonia Rammer - Patchwork
Dawid Marszewski - Security
Urszula Ślusarczyk: „Fragmenty wertykalne”

Magda Hueckel: „Hueckel / Teatr vol. II”
23.02. (piątek), godz. 18.00, do 27.04.
Wystawa fotografii teatralnej jest rozszerzeniem albumu fotograficznego 
„Hueckel / Teatr”. Projekt wpisuje się w twórczość fotografki, podejmuje 
i rozwija tematy obecne w jej autorskich projektach. To opowieść o cie-
le poddanym radykalnemu doświadczeniu, zanurzonym w cierpieniu, 
osiągającym punkt graniczny. Ciele pokawałkowanym, znieruchomia-
łym, stężałym, pozbawionym tożsamości. Ciele tuż po klimaksie, które 
natychmiast staje się ciałem w rozpadzie. Te obrazy uruchamiają tryb 
odbioru, sytuujący nas po stronie bólu i rozpadu tożsamości, ale też do-
starczają estetycznej przyjemności.
Agnieszka Kunicka, Thomas Orchowski - O krok od raju…
23.02. (piątek), godz. 18.00, do 27.04.
Wystawa fotograficzna ma charakter dokumentalny. Prezentuje zdjęcia, 
które zostały wykonane w czasie kryzysu migracyjnego w 2015 i 2016 
roku. Ekspozycja przedstawia dwa aspekty współczesnego uchodźstwa: 
drogę uchodźców / migrantów do Europy oraz ich życie w ośrodkach dla 
cudzoziemców w Polsce. 
Kobiety malują kwiaty, 23.02. (piątek), godz. 18.00, do 27.04.
artystki: Monika Balcerak, Joanna Domżalska, Kinga Łuzińska, Julia Riks, 
Marlena Szczółko. Wystawa studentek Pracowni Multimediów toruń-
skiego WSP jest próbą zainicjowania dialogu z kulturą uzbecką, w której 
wychowała się Julia Riks, studiująca od 2015 roku w Zakładzie Plastyki 
Intermedialnej UMK. W swoim kraju, zgodnie z odgórnie przyjętą zasadą, 
Julia – jako kobieta – mogła malować tylko kwiaty, bo monopol na wy-
powiadanie się o rzeczach „ważnych” mają tam wyłącznie mężczyźni. . 
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
Architektura w Wozowni, 12.02. (poniedziałek), godz. 17.00 
Alvar Aalto i recepcja jego idei w Polsce (wybrane zagadnienia) – wykład 
Ryszarda Nakoniecznego. Twórczość wybitnego fińskiego architekta jest 
przykładem „modernizmu humanistycznego”, określanego również jako 
organiczny. Opierał się on na wieloaspektowych powiązaniach z naturą, 
kontekstem kulturowym oraz procesami życia. Ryszard Nakonieczny – 
dr inż. arch., wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach. Współautor i redaktor książek: Słynne wille Polski (Praha 
2013) oraz Oblicza modernizmu w architekturze (Katowice 2013). Wstęp 
wolny
Bloki – pokaz filmu o polskim budownictwie mieszkaniowym
27.02. (wtorek), godz. 18.00
Wprowadzenie: dr Emilia Ziółkowska. Film w reż. reżyseria: Konrada Kró-
likowskiego jest pierwszym długometrażowym, szerokim i wieloaspek-
towym obrazem poświęconym budownictwu mieszkaniowemu w Polsce 
od roku 1956 do współczesności. Składają się na niego między innymi 
wywiady z architektami – najważniejszymi twórcami znanych polskich 
osiedli, lokatorami, krytykami architektury i historykami. Wstęp wolny

ArchiFerie, 12-16.02. (poniedziałek-piątek), godz. 10.30 
Ferie z architekturą, w czasie których będziemy budować, montować, wznosić, konstruować, a przy 
tym doskonale się bawić. Czas trwania każdego z warsztatów: 1,5-2 h, koszt (5 zajęć): 65 zł, dzieci: 
8-12 lat, prowadzenie: Katarzyna Gołyńska, zgłoszenia: info@wozownia.pl

Edukacja: Sztuka Prostoty Szuka: warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży
Dla grup zorganizowanych. Zajęcia tematyką nawiązują do aktualnych wystaw. Warsztaty skie-
rowane są do różnych grup wiekowych, a podczas zajęć ich uczestnicy będą mogli doświadczyć 
całego bogactwa środków wyrazu, które można zaangażować do tworzenia współczesnej sztuki. 
Zgłoszenia: tel. 56 622-63-39 lub info@wozownia.pl (kontakt: Natalia Cieślak). Wstęp na warszta-
ty podstawie biletu do galerii – ulgowy 3 zł, grupowy 15 zł.

MAŁA GALERIA FOTOGRAFII ZPAF, ul. Różana 1

Między historią a współczesnością: Oblicza fotografii, do 17.02.
Fotografia zbliża się do jubileuszu 180-lecia od dnia ogłoszenia wynalaz-
ku dagerotypii w roku 1839 w Paryżu. Wystawa jest zbiorową prezentacją 
artystów Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Polskich Artystów Foto-
grafików. Autorzy: Jadwiga Elżbieta Czarnecka, Marek Czarnecki, Kinga 
Eliasz, Zbigniew Filipiak, Adam Fisz, Dariusz Gackowski, Dariusz Grożyń-
ski, Stanisław Jasiński, Witold Jurkiewicz, Maciej Kastner, Anna Kola, Ja-
cek Kutyba, Marek Noniewicz, Maciej Pasieka, Jerzy Riegel, Justyna Rojek, 
Marcin Sauter, Andrzej R Skowroński, Jacek Szczurek, Wojciech Woźniak.

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

Nieruchome piękno – martwa natura w malarskiej, rysunkowej 
i graficznej twórczości dzieci i młodzieży, do 19.02.
Przygotowana w oparciu o zbiory własne Galerii wystawa jest niezwykle 
bogatą i różnorodną kolekcją malowanych, rysowanych, a także wykona-
nych w różnych technikach graficznych martwych natur.
Wystawa prac dzieci z Litwy, Łotwy i Estonii, 22.02-20.03.
Wystawa prac, których autorami są dzieci i młodzież z bliskich sobie, nie 
tylko geograficznie, ale również historycznie i kulturowo Litwy, Łotwy 

i Estonii jest niezwykle bogatą i różnorodną kolekcją grafiki, rysunków,  
kompozycji malarskich, przeglądem rozmaitych tematów, postaw twór-
czych, form ekspresji młodych artystów z Tallina, Rygi, Kłajpedy, Wilna oraz 
innych większych i mniejszych ośrodków północno-wschodniej Europy.

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

Filia przy ul Kościuszki 41/47

Wystawa prac uczniów Zakladnej Umeleckiej Skoly Petra Michala 
Bohuna na Słowacji, do 5.03.
Obchodząca jubileusz 60-lecia szkoła w Dolnym Kubinie jest jedną z naj-
prężniej działających szkół tego typu na Słowacji. Prace jej uczniów, 
rysunki, grafiki, kompozycje malarskie wielokrotnie prezentowane były 
na organizowanych w Galerii wystawach. Wystawa jest dodatkową formą 
uhonorowania młodych słowackich artystów i ich nauczycieli, okazją do 
jeszcze lepszego poznania działalności edukacyjnej szkoły.

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

Ferie w galerii
Rynek Nowomiejski 17:
Warsztaty plastyczne pod hasłem: w 10 dni dookoła świata. Wspólnie odbędziemy podróż przez 
wszystkie kontynenty świata, gdzie zainspirowani sztuką oraz tradycją wykonamy oryginalne pra-
ce plastyczne. Zajęcia od poniedziałku do piątku przez dwa tygodnie ferii, w godz. 10.00-11.30, 
zapisy pod nr. 56 622 74 34, koszt: 7 zł. od osoby
Filia na Kościuszki 41/47:
Naturalnie z natury! Przy sztaludze. Z obserwacji
Cykl pięciu zajęć w pracowni, który pozwoli zgłębić tajniki rysunku oraz malarstwa studyjnego. 
Zapraszamy dzieci od 13 lat. Zajęcia 12-16.02., w godz. 11.30-15.30
Seria multiklatek! Przedmioty ożyją!
Cykl pięciu warsztatów, podczas których uczestnicy poznają zasady tworzenia animacji poklat-
kowych i stworzą dwa filmy. Zapraszamy dzieci od 10 lat. Zajęcia 19.02-23.02., w godz. 11.00-
13.00
koszt cyklu: 50 zł od osoby, zapisy: 56 645 15 88

GALERIA FORUM WYDZIAŁU SZTUK PIĘKNYCH UMK
ul. Gagarina 30/34

Rozpuścić w płótnie ducha, do 3.02. 
Laureaci Artysta vs. Kurator 2017: malarstwo - Justyna Lipka, kurator – 
Szymon Stenka
Ada Sztandarska - Odkrytka, 13.02. (wtorek), godz. 13.30, do 24.02.
Adrianna Sztandarska wspomnienia i emocje zamyka w rzeźbach. Ciepło 
tego co osobiste, spotyka się w nich często z chłodem materiału. W twór-
czości pozwala wybrzmieć nastrojom, w których odnaleźć można szacu-
nek, podziw i miłość; ale także smutek, tęsknotę i melancholię. Wystawa 
zrealizowana jako nagroda w konkursie Artysta vs Kurator.
Dominika Borys - Żółtości codzienności. Malarstwo
13.02. (wtorek), godz. 13.30, do 24.02.
Nowy cykl prac Dominiki Borys, od ubiegłego roku absolwentki malar-
stwa Wydziału Sztuk Pięknych. Artystka w swojej twórczości czerpie 
inspiracje z natury. Specjalizuje się w technice nazwanej przez siebie 
„techniką nitkową”, którą poznała będąc dzieckiem, a teraz odkrywa ją 
na nowo i doskonali. Malarka tworzy prace wielkoformatowe. Wystawa 
zrealizowana jako wyróżnienie w konkursie Artysta vs Kurator.

Galeria czynna codziennie oprócz niedziel w godz. od 8.00 do 20.00



AKADEMICKA PRZESTRZEŃ SZTUKI – U TEOLOGÓW
Wydział Teologiczny UMK, ul. Gagarina 37

Sacrum Gotyku - Fotografia Tomasza Sobeckiego, do 14.03.
Fotografik tworzy dzieło, w tym realizuje swoją wizję sacrum, formu-
łując myśli poprzez rejestrację obrazów światła odbitego od materii.  
Tomasz Sobecki - urodził się w 1952 roku w Toruniu. Od roku 1981 
zajmuje się fotografią artystyczną. W 2013 obronił pracę doktorską 
na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej Państwowej Wyż-
szej Szkoły Filmowej w Łodzi pt. Idea Piramid. Wiele wystaw indywi-
dualnych w Polsce i za granicą. Uczestniczył w międzynarodowych 
wystawach zbiorowych w Belgii, Niemczech i Japonii. Reprezentował 
Polskę na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki w Caracas (Wenezu-
ela). Prowadzi zajęcia i wykłady z fotografii. 

Galeria czynna codziennie w godz. od 8.00 do 20.00

GALERIA OMEGA, im. Marka Hoffmanna
ul. Przedzamcze 12/4, tel. 693 922 371
 www.omega.civitaschristiana-torun.pl

Szymon Szumiński – Gwasze i oleje. Wspomnienie o artyście,  
do 23.02
Szymon Szumiński (1936-1986). Malarz i grafik. Studia artystyczne 
odbył w latach 1956-1961 na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Był 
członkiem Grupy Toruńskiej. Artysta zorganizował ponad 30 wystaw 
indywidualnych. Jego twórczość mieści się w nurcie koloryzmu. Ma-
lował głównie pejzaże, miejskie weduty, martwe natury i akty. „To 
właśnie kolor określa gatunek tej twórczości, a wielość i rozmaitość 
znaczeń układu plam barwnych wyznacza rozległość widzenia arty-
sty.” J.M.M. Przegląd Artystyczny
Ľudovít Hološka - malarstwo, 27.02 (wtorek), godz. 18.00, do 6.03
Profesor Ľudovít Hološka, malarz akademicki, ur. w 1943 r. w Jablo-
nicach. Studiował w School of Applied Arts (1958 - 1962) i Vysoké 
School of Fine Arts (1962-68) w Bratysławie. Od 1974 r. pracuje 
jako nauczyciel akademicki na kilku uniwersytetach. Od 2001 r. 
do chwili obecnej na Wydziale Sztuk Pięknych UAM w Bańskiej By-
strzycy. Jego prace znajdują się w Słowackiej Galerii Narodowej oraz 
w wielu galeriach regionalnych na Słowacji, a także w prywatnych 
kolekcjach w kraju i za granicą. Do tej pory opublikował 10 książek  
i wydał 2 monografie.

Wstęp wolny
Galeria czynna od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-15:00, domofon nr 6.

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 zajmuje się sztuką, którą można by uznać za arty-
styczną, alternatywną reklamę. Wykorzystuje bilbordy, by „reklamo-
wać” wolne myślenie wśród szerokich rzesz społeczeństwa.

BP

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

„Astropies Łajka” (dla dzieci)
Chyba każdy z nas w dzieciństwie marzył, by zostać kosmonautą. „Astro-
pies Łajka” to bajkowa opowieść dla najmłodszych, przedstawiająca 
najodważniejszego psa w historii, który jako pierwszy zobaczył Ziemię 
z kosmosu. Jego oczyma poznajemy dzień i noc, zachwycamy się tęczą 
i przeżywamy burzę. Razem z Łajką szukamy wśród gwiazd psich kon-
stelacji, by w końcu wziąć udział w próbach wytrzymałościowych, zdając 
test na kosmonautę. Seans przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5 – 7 lat.
„Makrokosmos” (nowy seans!)
Jest to wirtualna podróż do granic poznawalności Wszechświata, gdzie 
piękno i harmonia mieszają się z monstrualnymi zjawiskami. Niezwykłe 
animacje oparte na najnowszych badaniach ukazują Ziemię jako drobinę 
zawieszoną w wielowymiarowej przestrzeni. Startując z jej powierzchni, 
napotykamy sztuczne satelity, planety, gwiazdy, galaktyki, by w końcu 
ogarnąć Wszechświat w największej skali. „Makrokosmos” to także opo-
wieść o poszerzaniu wyobraźni i wiedzy o Kosmosie. To dzięki Koperni-
kowi zrozumiano, że nasz świat jest tylko jedną z wielu planet, a granice 
Kosmosu sięgają znacznie dalej niż się wydawało.

Pozostałe seanse w ofercie: dla dzieci „Cudowna podróż”, „Mój kumpel Niko”, a także popularno-
naukowe „Meteoplanet”, „Wirująca Ziemia”, „W poszukiwaniu życia”, „Ziemia – planeta Koper-
nika” i „Znaki na niebie”.
Godziny projekcji: od wtorku do piątku: 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.15, w soboty: 12.00, 
13.15, 14.30, 15.45, 17.00, w niedziele: 12.00, 13.30, 15.00, 16.30

Ceny biletów wstępu na seanse w Planetarium:
grupowy szkolny 10 zł
ulgowy 12 zł; normalny 14 zł
z wersją w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim lub rosyjskim: 17 zł / 19 zł
w weekendy i święta zapraszamy całe rodziny - dla wszystkich widzów bilet ulgowy

wystawa interaktywna GEODIUM
Wystawa poświęcona Ziemi jako planecie. Jej centralnym elementem jest obracający się i odpo-
wiednio 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 wyjaśniają m.in. pole magne-
tyczne, płyty litosferyczne i trzęsienia Ziemi, efekt Coriolisa, cyklon, lepkość cieczy, spłaszczenie 
planet, zorze polarne, a także start rakiety, konwekcję, czy źródła energii odnawialnej. Są tu też 
2 stanowiska z kolekcją skał i minerałów. W czterech narożnikach wystawy przygotowano pla-
styczne instalacje pokazujące, jak na przestrzeni dziejów zmieniała się nasza planeta. Odwie-
dzający znajdą tam wybuchający wulkan, będący kolebką życia ocean, monumentalny lodowiec,  
czy wreszcie makietę cywilizacji człowieka. 

Godziny wejść do sali Geodium: od wtorku do piątku: informacja o godzinach wejść dla osób in-
dywidualnych w kasie biletowej; w soboty wejścia o godz. 11.15, 13.00, 14.15, 15.30, 16.45; 
w niedziele wejścia o godz. 11.15, 13.00, 14.30, 16.00
Ceny biletów wstępu do Geodium:
grupowy szkolny 6 zł
ulgowy 8 zł; normalny 10 zł
w weekendy i święta zapraszamy całe rodziny - dla wszystkich odwiedzających bilet ulgowy

Uwaga! W ferie 10-25 lutego zmiana repertuaru. Szczegóły na www

PLANETARIUM

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

Gramy w bilard indyjski, 5, 12, 19, 26.02. (poniedziałki), godz. 17.00-19.00
Bilard indyjski (inaczej Carrom) to połączenie bilardu, snookera i gry w… kap-
sle. PCelem jest wbicie wszystkich posiadanych krążków do łuz umieszczonych 
w rogach stołu. Udział bezpłatny. We współpracy z Toruńskim Klubem Carrom.
Toruńskie eliminacje do Mistrzostw Polski w grę „Potwory w Tokio”
11.02. (niedziela), godz. 11.00
W tej grze wszystkie chwyty dozwolone. Siej spustoszenie (jako zmutowane 
monstrum, gigantyczny robot lub obcy)! Tylko tak zostaniesz królem Tokio. Gra 
dla 2, 3, 4, 5 lub 6 osób. Planszówka zdobyła 17 nominacji oraz nagród na ca-
łym świecie. Udział w turnieju bezpłatny. Zapisy: m.pitulski@ksiaznica.torun.
pl. Nauka gry od godz. 11.00 Start turnieju o godz. 12.00
Wieczory Toruńskie: „Nowości” w latach przełomu (fakty, mity, imaginacje). 
Spotkanie z Andrzejem Szmakiem, redaktorem naczelnym „Nowości” 
w latach 1990-1995, 22.02. (czwartek), godz. 18.00
Kolejne spotkanie przygotowane przez Towarzystwo Miłośników Torunia 
i Książnicę Kopernikańską. Red. Szmak opowie o początkach największej to-
ruńskiej gazety codziennej - przedstawi postacie „inspiratorów i ojców założy-
cieli”, odsłoni kulisy powstawania dziennika (zdradzi m.in., jaką rolę w jego 
genezie odegrał ówczesny sekretarz KC PZPR Stefan Olszowski). Przypomni 
sylwetki pierwszych redaktorów naczelnych i opowie o trudnym czasie przeło-
mu na początku lat 90. ubiegłego wieku. Wstęp wolny

Filia nr 1, ul. Jęczmienna 23
Kiermasz na Jęczmiennej, 12-16.02. (poniedziałek-piątek)
Na wyprzedaż tytułów wycofanych z bibliotecznego księgozbioru trafi ok. 
1000 książek, przede wszystkim beletrystyka oraz pozycje popularnonauko-
we. Ceny od 1 do 5 zł. Zapraszamy w poniedziałek, wtorek i czwartek od 12.00 
do 18.00; w środę od 11.00 do 15.00; w piątek od 8.30 do 16.00

Filia nr 2, ul. Kościuszki 47, tel. 56 655-98-04
Duch na urodziny
12-23.02. (każdy wtorek, środa i czwartek), godz. 12.00-14.00
Warsztaty plastyczne inspirowane postacią Anny Wazówny. Poznacie historię 
szwedzkiej królewny i legendy na jej temat. Wykonacie prace, które trafią na 
wystawę upamiętniającą 450. rocznicę urodzin Anny Wazówny. Technika do-
wolna. 23 lutego, od godz. 12 do 16 Wielki Finał z Balem Białych Dam

Filia nr 6, ul. Lelewela 3, tel. 56 655-18-48
Graj(my) w kości dla relaksu i przyjemności, 13 i 20.02. (wt), godz. 11.00
Jeśli potrafisz kalkulować i masz odrobinę szczęścia, zagraj z nami w kości. 
Origami płaskie i przestrzenne, 14 i 21.02. (środy), godz. 11.00
Zimowe warsztaty dla kreatywnych o nieograniczonej geometrycznej wyobraź-
ni. Instruktorem będzie Krystyna Poznańska. Pokaże, jak wykonać papierowe 
dzieła sztuki, które nie tylko cieszą oko, ale mogą też służyć jako zabawki lub 
przedmioty codziennego użytku. Udział bezpłatny

B

BIBLIOTEKI
Gry planszowe w bibliotece, 15 i 22.02. (czwartki), godz. 11.00
Zapraszamy początkujących i zaawansowanych. Udział bezpłatny

Filia nr 12, ul. Fałata 35, tel. 56 652-09-80
Koszyczek z papierowej wikliny, 1.02. (czwartek), godz. 16.30
Z czym kojarzą się Wam święta Wielkanocne? Nam z pisankami, pal-
mami, no i ze święconką. W trakcie zajęć, na które zapraszają człon-
kowie toruńskiego Klubu Kreatywnych „Katarzynki” zajmiemy się 
plastycznymi przygotowaniami do tych właśnie świąt. Na początek 
zaproponujemy koszyczki z papierowej wikliny. Wykonamy je z pa-
pieru makulaturowego - czasopism lub ulotek. Udział w zajęciach 
bezpłatny

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
ul. Szczytna 13

Muzyczna podróż przez Włochy, 5.02. (poniedziałek), godz. 10.00
Spotkanie poprowadzą Magdalena Gogulska-Dębska i Stanisław 
Kamper
Z polskich łąk, 12.02. (poniedziałek), godz. 10.00
Otwarcie wystawy prac Wandy Stefaniak, absolwentki Wydziału 
Sztuk Pięknych UMK (kierunek: konserwatorstwo i muzealnictwo) 
oraz etnografii u prof. M. Prüfferowej. Jej życie zawodowe to pra-
ca w placówkach oświatowych oraz kulturalnych. Obecnie jest na 
emeryturze – żyje aktywnie, rozwija swoje pasje. Od przeszło 36 lat 
okres letni spędza na Pojezierzu Brodnickim, gdzie zauroczyła ją 
roślinność – formy i barwy zwykłych chwastów. Z tego zrodziła się 
pasja do wykonywania kolaży. Obecna wystawa łączy kolaże trady-
cyjne, malarstwo akwarelowe, a także połączenie obu technik. Prace 
w większości inspirowane są wierszami K.I. Gałczyńskiego, zwłasz-
cza „Kroniką olsztyńską”.
W zdrowym ciele - zdrowy duch! 19.02. (poniedziałek), godz. 10.00
O zdrowym stylu życia opowie Ewelina Śmiesz
Projekcja filmu z audiodeskrypcją: „Spadkobiercy”, reż. Alexandr 
Payne, 22.02. (czwartek), godz. 10.00 
Spotkanie organizowane wspólnie z Kołem Powiatowym Polskiego 
Związku Niewidomych, adresowane wyłącznie do osób z orzecze-
niem o niepełnosprawności z tytułu wady wzroku.
Dyskusyjny Klub Książki, 26.02. (poniedziałek), godz. 10.00 
Dyskusja nad książką „Bez mojej zgody” Jodi Picoult. Moderator 
Magdalena Gogulska -Dębska 

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

Etnoklimaty – pokonkursowa wystawa fotografii, do 15.02.
Ekspozycja zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych w 8. edycji konkursu 
fotograficznego „Etnoklimaty” organizowanego przez Muzeum Etno-
graficzne. Na wystawie zgromadzono prace będące fotograficzną re-
jestracją tematów związanych z kulturami tradycyjnymi i ludowymi, 
wielokulturowością, współczesnymi przejawami tradycji, kulturami 
lokalnymi i regionalnymi, subkulturami, a także kulturą popularną.



Warsztaty: gdzie_jest_ciemno, 12-15.02., godz. 10.00-15.00
Zapraszamy młodzież w wieku 14-16 lat do udziału w warsztatach teatralno-dramaturgicz-
nych do spektaklu „#ciemność” w reż. Tomasza Kaczorowskiego. Prowadzenie: Tomasz 
Kaczorowski, Mariusz Babicki, Katarzyna Peplinska. Ilość uczestników: 12
W 2017 roku obchodziliśmy Rok Josepha Conrada. Co właściwie wiemy o tym pisarzu? Dla-
czego „Jądro ciemności” wielu osobom kojarzy się z krótką, bardzo nudną lekturą? Jakie 
mity wokół niej narosły? Twórcy spektaklu zapraszają młodzież do udziału w warsztatach 
teatralno-dramaturgicznych, w czasie których chcą bliżej przyjrzeć się powieści. Efekty pra-
cy zaprezentujemy podczas pokazu finałowego, który odbędzie się 15 lutego o godz. 17.00. 
Chętnych prosimy o przygotowanie krótkiego listu motywacyjnego, w którym określą, dla-
czego chcą wziąć udział w warsztatach. Na ich podstawie prowadzący wybiorą grupę, którą 
zaproszą do udziału w projekcie. Zgłoszenia: edukacja@teatr.torun.pl do 5.02.

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

Księga dżungli Bilety: 22 zł

1.02. (czwartek), godz. 1130
2.02. (piątek), godz. 9.30
Pinokio, 4.02. (niedziela), godz. 17.00 Bilety: 22 zł

Historia Calineczki, 6-7.02. (wtorek-środa), godz. 9.30, 12.00
Bilety: 22 zł, ulgowy 18 zł

A morze nie Bilety: 22 zł, ulgowy 18 zł (w niedzielę brak biletów ulgowych)

11.02. (niedziela), godz. 12.00
13-16.02. (wtorek-piątek), godz. 12.00
Czerwony Kapturek Bilety: 28 zł

18.02. (niedziela), godz. 12.00, 14.30 - Bajowe Walentynki
21-23.02. (środa-piątek), godz. 10.00
Scena dla dorosłych: Krótki kurs 
piosenki aktorskiej
21-24.02. (środa-sobota), godz. 18.00
Teatr to świątynia sztuki, czy miejsce 
dla lekkoduchów i błaznów? Kim jest 
aktor i na czym polega jego sztuka? Co 
czuje aktor, kiedy staje na scenie? Na te 
i podobne pytania o sztukę spróbują od-
powiedzieć ze znawstwem ale i stosow-
nym dowcipem autorzy przedstawienia, 
reżyser: Wojciech Szelachowski i kom-
pozytor: Krzysztof Dzierma. Bilety: 30 zł, 
ulgowy 25 zł

Szewczyk Dratewka Bilety: 22 zł, ulgowy 18 zł

25.02. (niedziela), godz. 12.00, 14.00
27-28.02. (wtorek-środa), godz. 9.30, 11.30

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

Uwaga! Z powodu remontu siedziby, zmiana lokalizacji:
spektakle i imprezy, oprócz tych dla najmłodszych: Fundacja Tumult, Rynek Nowomiejski 28
spektakle dla maluchów (Rosnę i Afrykańska Przygoda): byłe Nauczycielskie Kolegium Języ-
ków Obcych, ul. Sienkiewicza 38
Biuro obsługi widza i kasa: ul. Kopernika 4

Machiavelli, 16-17.01. (wtorek-środa), godz. 19.00
Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy. Miejsce: Rynek Nowomiejski 28

T

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

Duża Scena
Nieskończona historia, reż. Małgorzata Warsicka
1.02. (czwartek), godz. 19.00 Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Krzyżacy, reż. Michał Kotański Bilety: 40 zł, ulgowy 30 zł, szkolny 22 zł

6.02. (wtorek), godz. 18.00
7-8.02. (środa-czwartek), godz. 11.00
9.02. (piątek), godz. 18.00
Mulholland Drive na podstawie filmu Davida Lyncha Bilety: 45 zł, ulgowy 35 zł

11.02. (niedziela), godz. 20.00 
13.02. (wtorek), godz. 20.00
14.02. (środa), godz. 19.00
18.02. (niedziela), godz. 19.00
20-22.02. (wtorek-czwartek), godz. 19.00
Noc w Kosmosie, reż. Łukasz Czuj Bilety: 40 zł, ulgowy 30 zł, szkolny 22 zł

15-17.02.2018 (czwartek-sobota), godz. 19.00
Tango, reż. Piotr Ratajczak Bilety: 40 zł, ulgowy 30 zł, szkolny 22 zł

23.02. (piątek), godz. 19.00
24.02. (sobota), godz. 18.00
27.02. (wtorek), godz. 11.00, 18.00

Scena Na Zapleczu
Bramy Raju, reż. Krzysztof Rekowski Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

2-4.02.2018 (piątek-niedziela), godz. 19.00
Napis, reż. Paweł Paszta Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

10-11.02. (sobota-niedziela), godz. 18.00
13.02. (wtorek), godz. 18.00
Skrzywienie kręgosłupa, czyli gra o władzę, reż. Karolina Kirsz
24-25.02. (sobota-niedziela), godz. 19.00
28.02. (środa), godz. 19.00
Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Wejściówka
Loża Kopernika – kabaret literacki, 2, 9.02. (piątek), godz. 21.00 Bilety: 50 zł

Foyer I Piętra
Salon Poezji, 18.02. (niedziela), godz. 12.00
,,(…)A teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd…”(Joanna Kulmowa, 
Po co jest teatr).
Twórczość wybitnej poetki, scenarzystki i reżyserki Joanny Kulmowej, która 
jest autorką wielu pięknych wierszy, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. 
Jej utwory pełne są fantazji, wdzięku, dowcipu i refleksji. Poetka w porusza-
jący sposób opisuje magię i piękno codziennych spraw. Interesują ją zarówno 
tematy takie jak istnienie i przemijanie, jak i urok kurzu w słońcu i marzenia 
niemieszczące się w tornistrze. Wiersze przeczyta Anna Januszewska.Serdecz-
nie zapraszamy dzieci. Bezpłatne wejściówki do odebrania w Biurze Obsługi 
Widzów od 12.02. 

TEATRY

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

Carmen – Szaleńcza miłość (wersja koncertowa)
9.02. (piątek), godz. 19.00 
Carmen - Monika Ledzion- Porczyńska, Don Jose – Rafał Bartmiński, Micaela 
(+ Frasquita) - Anna Wolfinger, Zuniga + Morales - Taras Kuzmych, Escamillio 
- Rafał Songan, Remendado - Marcin Naruszewicz, Doncairo - Sławomir Ko-
walewski, Chór Pałacu Młodzieży i Mała Formacja Chóralna (przygotowanie 
Izabela Cywińska-Łomżyńska), Mariusz Smolij (dyrygent), Toruńska Orkie-
stra Symfoniczna
W programie: G. Bizet – Carmen – wersja koncertowa opery 
Bilety: 50 zł, 40 zł ulgowy

Czas dla Nas – cykl koncertów dla dzieci z opiekunami 
10.02. (sobota), godz. 16.00, 17.15
Już ozimina szumieć zaczyna
Bilety: 40 zł rodzinny (2+1), 20 zł dorosły, 10 zł dziecko

TOS
Symfonika Familijna – Muzyczni bohaterowie 
11.02. (niedziela), godz. 16.00 
Mariusz Smolij (dyrygent), Toruńska Orkiestra Symfoniczna
W programie: J. Fucik - Wejście Gladiatorów, op. 68, P. Czajkowski – 
Trepak, C. Saint-Saëns - Taniec Szkieletów, op. 40, G. Bizet - Carmen: 
Habanera, Aria Torreadora, L. Anderson - Sleigh Ride, mel. trad. - Wide 
Missouri, J. Williams - Muzyka z filmu Harry Potter, M. Rózsa - Muzyka 
z filmu Ben Hur Bilety: 20 zł dorosły, 10 zł dziecko

Miłość czy flirt? Gershwin i La Scala, 16.02. (piątek), godz. 19.00 
James Dick (fortepian), Maurizio Colasanti (dyrygent), Toruńska Orkiestra 
Symfoniczna
W programie: G. Gershwin – Uwertura kubańska, Koncert fortepianowy 
F-dur, Amerykanin w Paryżu, V. Bellini – Uwertura do opery „Norma”, P. 
Mascagni – Intermezzo z opery „Rycerskość wieśniacza” 
Bilety: 40 zł, 30 zł ulgowy 

Muzyka filmowa, 18.02. (niedziela), godz. 17.00 
Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Chór UMK (przyg. Arkadiusz Kaczyń-
ski), Chór UTP (przyg. Agnieszka Sowa), Dominik Sierzputowski (dyry-
gent). W programie: muzyka filmowa E.Bernstein, J.Horner, H. Shore, 
Vangelis, J. Williams) 
Organizator : Uniwersytet Mikołaja Kopernika Orkiestra Wojskowa z Bydgoszczy. Miejsce: Aula 
UMK

Bilety do nabycia w Kasie CKK Jordanki od wtorku do soboty w godz. 13.00-19.00 oraz na stronie 
www.tos.art.pl

Walc kameralny, czyli Pan Wasowski mniej znany
4.02. (niedziela), godz. 18.00
Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy. Miejsce: Rynek Nowomiejski 28

Na dużym ekranie, czyli Kino w Teatrze
8.02. (czwartek), godz. 19.00 Wstęp bezpłatny. Miejsce: Rynek Nowomiejski 28

Gatunek żeński, 10.02. (sob.), godz. 19.00, 11.02. (niedz.), godz. 18.00
Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy. Miejsce: Rynek Nowomiejski 28

Hemar. Marchewka – próba generalizacji
12-13.02. (poniedziałek-wtorek), godz. 18.00
Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy. Miejsce: Rynek Nowomiejski 28

Adam Czerwiński MAP – Kiedy byłem… - Polskie przeboje
14.02. (środa), godz. 19.00
Muzyczne atrakcje w walentynkowy wieczór zapewnią widzom trzej uzdol-
nieni muzycznie panowie – Adam Czerwiński, Piotr Lemańczyk oraz Marcin 
Wądołowski. Przypomną oni wybitne polskie piosenki z ubiegłego stule-
cia – będziemy mogli usłyszeć między innymi Byłaś Serca Biciem Andrzeja 
Zauchy, Jej portret Bogusława Meca, Pod papugami Czesława Niemena 
czy Kulig Skaldów. Wszystkie utwory zostały specjalnie zaaranżowane na 
ten skład muzyków. To nie tylko dobry jazz, lecz także pięknie brzmiąca 
muzyka akustyczna i szalony rock&roll. Bilety: 30 zł. Miejsce: Rynek Nowomiejski 28

Jutro będzie za późno, 16-17.02. (piątek-sobota), godz. 19.00
Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy. Miejsce: Rynek Nowomiejski 28

Akompaniator
23.02. (piątek), godz. 19.00 – premiera
24.02. (sobota), godz. 19.00
25.02. (niedziela), godz. 18.00
Wyreżyserowana przez Adama Sajnuka historia divy operowej i zako-
chanego w niej akompaniatora – pianisty. Opowieść o miłosnej obsesji 
wraz z rozwojem akcji przeobraża się z początkowej lekkiej opowiastki 
obyczajowej w mrożący krew w żyłach thriller psychologiczny. Tytułowy 
akompaniator postanawia bowiem, po latach współpracy, wyznać miłość 
kapryśnej artystce. Jego niespodziewane wyznanie nie prowadzi jednak 
do wielkiej miłości, a scenicznego studium szaleństwa… W napisanej 
przez Annę Burzyńską sztuce pojawiają się aktorzy znani z małego i duże-
go ekranu – Edyta Olszówka oraz Piotr Polk. Bilety: 70 zł (premiera), 50 zł  
normalny, 45 zł ulgowy, 40 zł grupowy. Adres: Rynek Nowomiejski 28

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

Bądźcie zdrowi - spektakl kabaretowy
18.02. (niedziela), godz. 17.00
Miejsce: Hotel Bulwar. Rezerwacja biletów: tel. 733 333 440, 513 020 033, www.teatrafisz.pl, 
www.interticket.pl oraz kasa przed spektaklem, cena: 28 zł, grupowy (dla grup od 9 osób) 18 zł



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

Lebowski, 1.02. (czwartek), godz. 20.00
Spektakl Demakijaż, 4.02. (niedziela), godz. 19.00
Banach i Kafi (BAiKA), 8.02. (czwartek), godz. 20.00
Nazwa duetu jest skrótem od Banach i Kafi. Piotra Banacha nie trzeba 
przedstawiać szerzej, to utytułowana i doceniana osobowość polskiego 
rocka. Założyciel i lider zespołów m.in. Hey i Indios Bravos, oraz produ-
cent i współkompozytor pierwszej solowej płyty Katarzyny Nosowskiej 
„Puk, puk”. Kafi - Katarzyna Sondej, grająca na instrumentach klawi-
szowych i perkusyjnych wokalistka. Publiczność zna ją już z koncertów 
BAiKA, ale też z występów u boku Kasi Nosowskiej podczas jubileuszo-
wej trasy zespołu Hey Fayrant Tour 2017. Utwory BAiKA wykonywane jej 
mocnym i niepokornym wokalem, stają się bardzo przekonującymi hi-
storiami o życiu, w których słuchacz odnajduje siebie i swoje przeżycia.
Debiutancka płyta duetu „Byty zależne” ukaże się na początku lutego. 
Bilety: 20 zł, 30 zł w dniu koncertu 
Stand-Up Kings #02, 14.02. (środa), godz. 00.00
Dr Misio, 15.02. (czwartek), godz. 20.00
Malik Montana, 22.02. (czwartek), godz. 20.00 Wstęp: 29/35 zł

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

Maciek Balcar z zespołem, 5.02. (poniedziałek), godz. 19.00
Jego mocno podszyte folkiem kompozycje mają się nijak do stereotypo-
wego wyobrażenia o tzw. męskiej muzyce, ale na scenie sprawdza się 
świetnie. Przepełnia je nostalgia, poetycki dramatyzm, plamy klawiszy 
i pełen emocji wokal artysty. Zespół: Jan Gałach, Krzysztof „Flipper” Kru-
pa, Maciej Mąka, Piotr „Quentin” Wojtanowski. Bilety: 35 zł, 45 zł w dniu 
koncertu
Chuck Frazier Trio, 12.02. (poniedziałek), godz. 19.00
Trzy przepełnione muzyczną pasją temperamenty, których wspólnym 
mianownikiem jest miłość do klasycznego bluesa, połączyły swoje siły. 
Chuck Frazier (USA), Wojtek Kubiak (PL) i Dawid Wydra (PL) to muzy-
cy, którzy doskonale rozumieją się na scenie. Ich repertuar nawiązuje 
do klasycznego amerykańskiego bluesa. Występ zespołu poprzedzą  

U

KLUBY
warsztaty gitarowe, które poprowadzi Krzysztof „pARTyzant” Toczko. Wy-
darzenie jest rozpoczęciem nowego roku Campusu HRPP. Wstęp wolny
20 lat Hard Rock Pubu Pamela
18-19.02. (niedziela-poniedziałek), godz. 19.00
 Joanna Dudkowska - Music and Visual Experience - to wydarzenie z okazji 
20. urodzin klubu. Łączy dwudniowe koncerty z wydarzeniami okołofesti-
walowymi, jakimi są: transmisja radiowa koncertów oraz dyskusyjny panel 
festiwalowy dla młodzieży. Osią projektu jest Joanna Dudkowska - utytu-
łowana basistka i pedagog. Zagrają cztery cenione zespoły, w których ar-
tystka występuje. Każda z tych grup zaprezentuje inny gatunek muzyczny. 
Są to: Jaromi zez Ekom (blues), Mr. Pollack (rock), Joanna Dudkowska feat. 
KOVA (muzyka klasyczna w nowoczesnych aranżacjach) oraz Nico’ZZ Band 
(hard rock). Festiwal w obszernych fragmentach będzie transmitowany na 
antenie Radia PiK. Wstęp wolny
Koncert: Eder, Lustro, Yanish, 26.02. (pon.), godz. 19.00 Wstęp wolny

GALERIA I KAWIARNIA TEATRALNA WEJŚCIÓWKA
pl. Teatralny 1, tel. 512-221-900
www.facebook.com/wejsciowka/

Kabaret literacki - program „Erros”, 2, 9 (piątki), godz. 21.00
Bilety i rezerwacje: kasa teatru
Wspólne tradycyjne muzykowanie 
5, 12, 19, 26.02. (poniedziałek), godz. 20.00-22.00
Grupa n Obrotów zaprasza. Wstęp wolny
Milonga, czyli wieczór z tangiem 
3, 10, 17.02. (sobota), godz. 20.30-00.30 Wstęp: 10 zł
Fotograficzne Pogaduchy. Temat: Kicz, 1.02. (czwartek), godz. 18.00
Prowadzenie: Wojtek Szabelski. Wstęp wolny
Tan „Ku radości”, 7.02. (środa), godz. 21.00-23.00
Organizatorzy: Grupa Bez Nazwy. Wstęp wolny
Świat po mojemu, 8.02. (czwartek), godz. 19.00
Nowy cykl spotkań. Temat pierwszego: „Merry Xmas from Izrael – czyli 
Święta Inaczej”; prowadzenie Maja Giętkowska i Łukasz Ignasiński. Wstęp 
wolny
Podkoziołek – potańcówka, 13.02. (wtorek), godz. 20.00
Organizatorzy – Grupa N Obrotów. Wstęp wolny
Wszechnica Feministyczna, 20.02. (wtorek), godz. 19.00
Wykład Katarzyny Lewandowskiej „Ciałem we władzę. Radykalna sztuka 
feministyczna”. Wstęp wolny
Toruńskie Śpiewanki Turystyczne, 22.02. (czwartek), godz. 19.00
Wstęp wolny
Premilonga, 23.02. (piątek), godz. 20.00
Wieczór z tangiem poprzedzający Milongę Piernikową 24 lutego w Dworze 
Artusa. Bilety dostępne na miejscu
Piernikowe Afterpaty, 25.02. (niedziela), godz. 16.00
Popołudnie z tangiem. Bilety dostępne na miejscu

HANZA CAFE, ul. Piekary 28

Hanza Globtrotters: Magda Jończyk - Trekking w Nepalu / Co trzeba 
wiedzieć przed pierwszym wyjazdem
  15.02. (czwartek), godz. 19.00  
Organizatorzy: Fundacja Verda i Hanza Cafe
 

•  4.02. (niedziela), godz. 12.00
Czy warto kupować książki? Dyskusja przy kawie/herbacie i ciastkach.
Księgarnia Sztuki CSW, ul. Wały gen. Sikorskiego 13:
•  3.02. (sobota), godz. 12.00 Zimowe zabawy z papierem – warsztaty pla-

styczne dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat.
Zapisy pod adresem biblioteka@csw.torun.pl lub numerem telefonu 
56 610-97-24.

KOŁO NAUKOWE ARABISTÓW „ZAHRA AS-SAHRA”

Orient Express – Ludzie, 22.02. (czwartek), godz. 17.00
Przystanek Jemen: Youssef Al-Shahari
Podczas comiesięcznych spotkań oddamy głos przedstawicielom arab-
skiego świata i kultury, którzy wybrali Polskę na swoją drugą ojczyznę 
i tu znaleźli swoje miejsce na ziemi. Goście pochodzący z różnych krajów 
Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej nie tylko prezentować będą świat 
muzułmańskiego Orientu, ale przede wszystkim skonfrontują ten świat 
z naszym światem. Wstęp wolny

BUDDYJSKI OŚRODEK MEDYTACYJNY

Spotkanie z autorką książki „Namthar - Podróż Miłość Wyzwolenie”
6.02. (wtorek), godz. 18.00 
Nam Thar to epicka podróż, dzięki której przemierzymy odległe szlaki 
w Indiach, Nepalu, Tybecie i Anglii. Razem z bohaterami pokonamy wiele 
przeszkód i przejdziemy przez pięć żywotów prowadzących do upragnio-
nego stanu umysłu - wyzwolenia. Losy pary rozgrywają się na przestrzeni 
2500 lat, od VI wieku p.n.e. do końca XX wieku n.e. Nam Thar to powieść 
napisana przez Lenę Leontevę, naukowca i Marzenę Popławską, filmow-
ca i miłośniczkę sztuki malarstwa wschodniego. Autorki stworzyły coś na 
kształt mitów buddyjskich, które przedstawiają tło historyczne narodzin 
i rozwoju buddyzmu oraz żyjących ówcześnie mistrzów buddyjskich. 
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej – Czytelnia. Wstęp wolny

POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE,  
ODDZIAŁ W TORUNIU, WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI UMK
ul. Lwowska 1, Budynek Wydziału Nauk o Ziemi 
sala 104 - Audytorium im. R. Galona

Na urodzinach u Króla Bhutanu, 21.02. (środa), godz. 18.00-19.30
Tym razem odwiedzimy Bhutan, Królestwo Grzmiącego Smoka - hima-
lajskie państwo, gdzie kultura buddyjska ma wciąż większy wpływ na 
ludność niż telewizja czy cywilizacja. Tutaj rząd nie wyraża zgody na bu-
dowę fabryk i kopalń, aby chronić środowisko przed zanieczyszczeniami. 
Ponad 90% mieszkańców zatrudniona jest w rolnictwie i leśnictwie, a od 
19 lat obowiązuje zakaz używania plastikowych toreb. To kraj, w którym 
jest jedna główna droga, jedno lotnisko obsługiwane tylko przez Bhutań-
skich pilotów i najwyższa na świecie niezdobyta góra. Należy do państw 
o najniższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, a mimo to 
Bhutańczycy przodują pod względem czerpania radości z życia. Wykład 
wygłosi Dorota Chylińska – na co dzień przedsiębiorca. W wolnych chwi-
lach podróżuje. Wstęp wolny

KULTURHAUZ
ul. Poniatowskiego 5/2, www.kulturhauz.com

Dekonstrukcja męskości. Komu potrzebny jest feminizm? - spotkanie 
i pokaz filmu, 2.02. (piątek), godz. 18.00 Wstęp nieodpłatny
Koncert: Paula - Asger Thomsen / Ignacio Córdoba 
9.02. (piątek), godz. 20.30
Duńsko-hiszpański duet miksujący jazz, muzykę elektroniczną, ambient, 
muzykę konkretną z medytacją oraz ciszą. Wstęp: 10 zł
Wytwory i konceptualia, czyli zimowisko na Wilhelmstadt 
12-23.02. (poniedziałek-piątek), godz. 8.30-15.30
Dziesięciodniowy cykl kreatywnych warsztatów, przeznaczonych dla dzie-
ci w wieku 7-12 lat. 2 wegetariańskie posiłki, 2 bloki zajęć dziennie oraz 
pokazy filmowe, działania terenowe, wizyty w kinie, w muzeach. Koszt 
udziału: 70 zł/wybrany dzień, 300 zł udział w połowie cyklu (5 dni), 500 zł 
udział w całym cyklu (10 dni)
Historia polskiego wzornictwa #10: Moda z PRL
15.02. (czwartek), godz. 18.00
Kolejny wykład poświęcony polskiemu wzornictwu. Tym razem Marta Ko-
łacz opowie o projektantach i modzie czasów PRL. Wstęp nieodpłatny
Spotkanie z Zenonem Kruczyńskim, 16.02. (piątek), godz. 18.00
Autor książki „Farba znaczy krew”. Wstęp nieodpłatny.
Warsztaty kaligrafii, 17.02. (sobota), godz. 10.00-14.00
Prowadzenie: Aleksandra Ćwikowska. Informacje i zapisy: 
szkola@kaligraf.eu
Koncert: Hubert Zemler, Melatony, 18.02. (niedziela), godz. 20.30 
Muzyczny ekwiwalent melatoniny, będącej jak wiadomo hormonem snu. 
Monotonna krautrockowa motoryka i ciepłe pastelowe barwy pierwszej 
części tego materiału mają relaksujący potencjał. Wstęp: 10 zł

TORUŃSKIE KSIĘGARNIE KAMERALNE
www.facebook.com/torunskieksiegarniekameralne

Kujawsko-Pomorski Weekend Księgarń Kameralnych
Lokalne księgarnie polecają najciekawsze książki dla dorosłych i dla dzie-
ci oraz zapraszają do siebie na spotkania, warsztaty, pokazy, rozmowy. 
Księgarnia u Jezuitów, ul. Piekary 24: 
•  3.02. (sobota), godz. 9.00-15.00, 4.02. (niedziela), godz. 9.00-13.00 

i 16.00-19.00 Prezentacja i rozmowy o książkach na temat emocji.
Księgarnia Bookinista Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 10, Pasaż Handlowy 
Maciej:
•  3.02. (sobota), godz. 9.00-14.00 Rabaty na wybraną ofertę książek, puz-

zli i gier edukacyjnych. Miejsce, w którym dzieci i młodzież będą mogły 
miło spędzić czas, grając w gry planszowe lub rysując. Do każdego zakupu 
książkowego drobne upominki. Prezentacja książek o tematyce zimowej.

Toruński Antykwariat Księgarski, ul. Wysoka 16:
•  3.02. (sobota), godz. 13.00 Spotkanie z Beatą Pranke-Zdziebło – kolek-

cjonerką dawnych książek dziecięcych, prezentacja części jej księgo-
zbioru i rozmowa o specyfice dziecięcych książek antykwarycznych

IINNI ORGANIZATORZY



Zwiedzanie grupowe (grupy od 10 osób): ulgowy 4 zł (uczniowie, studenci, emeryci) + opłata za prze-
wodnika, normalny 7 zł + opłata za przewodnika; opiekunowie, piloci gratis
Grupy nocujące w Forcie IV - gratis
Zwiedzanie Fortu IV z przewodnikiem
dla grupy do 10 osób 35 zł + koszt pochodni, dla grupy do 45 osób 60 zł + koszt pochodni
z przewodnikiem w stroju historycznym - mundurze żołnierza pruskiego dla grupy do 45 osób – 100 zł  
+ koszt pochodni
Zwiedzanie z duchami dla grupy do 30 osób (dorośli) lub grupy do 45 osób (dzieci i młodzież) – 500 zł
Zwiedzanie w języku obcym - koszt podwójny: grupy do 10 osób – 70 zł, z przewodnikiem – 120 zł, 
z przewodnikiem w mundurze -200 zł
Do kosztu przewodnika doliczany jest koszt biletów wstępu (dla grup, które nie nocują w Forcie IV)

GRUPA N OBROTÓW, www.nobrotow.pl

Podkoziołek - Potańc Off, 13.02. (wtorek), godz. 20.00
Podkoziołek jest ostatnią zabawą przed Wielkim Postem. Tradycyjnie na 
Kujawach poprzedzany był chodzeniem z kozą. Na zabawie potańczyć bę-
dzie można mazurki, kujawiaki, polki, szoty, oberki, okrąglaki, walczyki 
i wiwaty oraz wiele tańców z różnych zakątków Europy. W programie rów-
nież tradycyjne zabawy oraz konkursy tańca. Wstęp dowolny, dobrowolny
Miejsce: Wejściówka, plac Teatralny 1
Sesje Melodii Tanecznych Tradycyjnie
5, 12, 19, 26.02. (poniedziałki), godz. 20.00
Wspólne praktykowanie grania utworów do tańca. Tradycyjny repertuar tańców polskich i szwedz-

kich, jak również balfolk. Miejsce: Wejściówka, Plac Teatralny 1

N-obrotowe zajęcia taneczne, 7, 14, 21, 28.02. (środy), godz. 19.30
Spotkania poświęcone nauce tańców, którymi stoją europejskie tradycyjne zabawy taneczne. Warsz-
taty płatne. Miejsce: Toruń, Studio DFNS, Rynek Nowomiejski 27

FUNDACJA TERAPII TANGIEM COTANGO
www.cotango.pl, tel. 604-219-184 

Zapraszamy do tanga
Lekcje otwarte, warsztaty, kursy, to spotkania z tangiem dla tych, którzy marzą o tangu, których tan-
go zafascynowało, ale także tych, którzy się nie zetknęli z tangiem i będzie to ich pierwsze spotkanie. 
Zgłoszenia: www.cotango.pl lub na e-mail: kursy@cotango.pl. Regularne praktyki: czwartki, godz. 
19.30-21.30 Miejsce: Dom Muz, ul. Okólna 169

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

Muzeum i teatr w jednym. Autorski scenariusz interaktywnego pokazu pozwoli przenieść się w czasie 
i zasmakować przygód w dawnym Toruniu. Staniecie się bohaterami sześciu najsłynniejszych opo-
wieści. Poczujecie losy królów, rycerzy, rzezimieszków, flisaków na własnej skórze. Utalentowani 
bajarze nie tylko zaczarują Was słowem, ale i zaproszą do licznych scen, zadań i wyzwań. 

Czynne w godz. 10.00-18.00. Pokazy rozpoczynają się o pełnych godzinach, ostatni o 17.00. Zapra-
szamy grupy liczące od 5 do 50 osób.
Bilety dla dzieci od lat 3: 10 zł, dla dorosłych: 14 zł, dla dzieci niepełnosprawnych: 1 zł, dla dorosłych 
niepełnosprawnych: 10 zł. Pokaz trwa ok. 45 minut.

TORUŃSKA PIERNIKARNIA MISTRZA BOGUMIŁA
ul. Królowej Jadwigi 24, tel. 56 678-18-00, 725-011-050
www.piernikarniatorun.pl

Miejsce, w którym odbywają się warsztaty wyrobu pierników pamiątkowych, w którym barwnej 
historii pierników towarzyszy aromat przypraw korzennych, blask świec i muzyka średniowiecza. 
W oryginalnych wnętrzach organizujemy również urodzinki pachnące piernikami, a dla dorosłych 
piernikowe biesiady i spotkania integracyjne. 

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

Klub prowadzi działalność kulturalno-oświatową głównie dla miesz-
kańców osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik”. Na wszystkie 
spotkanie obowiązuje telefoniczna rezerwacja miejsc.

Tłusty czwartek. Pączki i inne karnawałowe wypieki
8.02. (czwartek), godz. 16.00
Spotkanie biesiadne. Dowcipy, szlagiery naszej młodości oraz degu-
stacja tradycyjnych, karnawałowych przysmaków.
Wielki Post. Pieśni wielkopostne, 22.02. (czwartek), godz. 16.00
Słowo nawiązujące do Wielkiego Postu oraz wspólne śpiewanie pieśni 
wielkopostnych. Tradycyjny poczęstunek wielkopostny.

Uwaga! Klub przyjmuje zapisy na wycieczkę do Gdańska. W programie: 
Bursztynowy Ołtarz ojczyzny w kościele św. Brygidy. 
Informacje tel. 698-194-471

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

Półkolonie zimowe w Forcie IV
• 12.02-16.02., godz. 7.40-16.20 Baśnie i bajki, dawne i dzisiejsze
•  19.02-23.02., godz. 7.40-16.20 Mistrzostwa Świata 2018
W pierwszym tygodniu ferii przeniesiemy się w bajkowy świat. Poroz-
mawiamy o ulubionych bajkach, tych współczesnych oraz tych trochę 
starszych. Drugi tydzień ferii to czas sportowej rywalizacji, wtedy to 
przygotujemy się do zbliżających się Mistrzostw Świata w piłce nożnej. 
Dla dzieci w wieku 6-12 lat. Cena: 350 zł. Dzieci zapisane na oba turnu-
sy oraz rodzeństwo 330 zł. Zapisy w recepcji Fortu lub tel. 56 655 82 36,  
biuro@fort.torun.pl

Salonik Artystyczny
11.02. (niedziela), godz. 17.00 Koncert zespołu Mayah Acoustic Trio
Trio akustyczne. W programie akustyczne aranżacje przebojów muzyki 
rozrywkowej, począwszy od The Beatles, przez U2, REM, Stinga. Wyko-
nawcy: Katarzyna Majchrzak – gitara, wokal, Arkadiusz Żmuda – piani-
no, Tomasz Seroczyński – bas
25.02. (niedziela), godz. 17.00 Slavic Voices - PRL Love lata 60. i 70. 
(nowy program!)
Z miłości do sztuki tworzonej w czasach PRL. W programie najciekaw-
sze piosenki z repertuaru Anny Jantar, Krzysztofa Krawczyka, Anny 
German i wielu innych rozpoznawalnych gwiazd lat 60., 70. i 80. Nie 
obędzie się też bez podroży po zagranicznych fascynacjach tej epoki, 
zarówno wschodnich jak i zachodnich. Wykonawcy: Magdalena Cysew-
ska – wokal, Robert Matusiak – piano, Damian Labiak – instrumenty 
perkusyjne, Michał Hajduczenia – wokal, kontrabas.
Bilety: 30 zł/os., w cenie deser. Rezerwacje: 56 655 82 36 lub biuro@fort.torun.pl

Dyżury przewodnickie w Forcie IV
W każdy piątek i sobotę w Forcie IV, godz. 20.00. Cena: 8 zł/os
Nie jest wymagana wcześniejsza rezerwacja. Na miejscu można kupić pochodnie: 6,5zł/sztukę 
(lub zabrać ze sobą latarki).

Bilety wstępu:
Zwiedzanie indywidualne codziennie w godz. 8.00-20.00: ulgowy 5 zł (uczniowie, studenci, 
emeryci), normalny 8 zł

2
1.02. (czwartek)

  od godz. 16.30  Oprowadzanie po aktualnych wystawach,  CSW 
  godz. 17.00  Wystawa Magdaleny Parnasow-Kujawy, MDK
  godz. 18.00  Koncert Premier Zespołu Pieśni i Tańca Młody Toruń,  MDK
  godz. 18.00  Fotograficzne Pogaduchy. Temat: Kicz,  Wejściówka
  godz. 19.00  Leśmian śpiewany – Mimochodem,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Lebowski,  Lizard King Toruń

2.02 (piątek)
  godz. 12.00  Spotkanie z Krzysztofem Mazurem,  Klub Od Nowa
  godz. 17.00  Bal przebierańców dla dzieci,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 17.00-20.00  Bal Karnawałowy dla seniorów,  MDK
  godz. 18.00  Wieczór z filmem chińskim,  CSW
  godz. 18.00  Dekonstrukcja męskości,  Kulturhauz

3.02. (sobota)
  godz. 8.30-15.30  Otwarty Turniej w Szachach Szybkich,  OPP Dom Harcerza
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 12.00  Zimowe zabawy z papierem – warsztaty plastyczne,  CSW
  godz. 18.00  Kocham cię Broadway ,  Dwór Artusa
  godz. 18.00  Pokaz filmu „Pokolenia” w reż. Janusza Zaorskiego,  CSW
  godz. 20.00  Stand-Up Night,  Aula UMK
   Weekend Księgarń Kameralnych, także 4.02.,  różne miejsca

4.02. (niedziela)
  godz. 19.00  Spektakl Demakijaż,  Lizard King Toruń

5.02. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Muzyczna podróż przez Włochy,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych 
i Niepełnosprawnych
  godz. 17.00  Z moich stron. Puls natury,  OPP Dom Harcerza
  godz. 19.00  Maciek Balcar z zespołem,  HRP Pamela

6.02. (wtorek)
  godz. 18.00  Spotkanie z autorką książki „Namthar - Podróż Miłość Wyzwo-
lenie”,  CSW
  godz. 19.00  Narodowy Balet Gruzji „Sukhishvili”,  CKK Jordanki

7.02. (środa)
  godz. 17.00  Malitumba – 5-lecie istnienia zespołu,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 17.00  Wybitne postacie z historii fotografii: Stanisław Woś,  WOAK
  godz. 18.00  Najpierw zadbaj o treść. Filozofia w rapie,  CSW
  godz. 18.30  Świat i okolice,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Michał Walczak: Polowanie na łosia,  CKK Jordanki
  godz. 21.00-23.00  Tan „Ku radości”,  Wejściówka

8.02. (czwartek)
  godz. 10.00  Wszystko…jest liczbą - wystawa, do maja,  CN Młyn Wiedzy
  godz. 16.00  Tłusty czwartek,  Klub Seniora „Zacisze”

  godz. 17.00  Spotkanie z Jackiem Hermanem-Iżyckim,  Muzeum Podróżników
  godz. 18.00  WRO On Tour #9,  CSW
  godz. 18.00-21.00  Karnawałowa zaprawa taneczna,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 19.00  Świat po mojemu,  Wejściówka
  godz. 20.00  Banach i Kafi (BAiKA) ,  Lizard King Toruń

9.02. (piątek)
  godz. 10.00-12.00  XV Karnawałowy Bal Integracyjny,  MDK
  godz. 18.00  Wystaw się w CSW!, do 4.03.,  CSW
  godz. 18.00  Potańcówka z kapelą WoWaKin Trio,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 19.00  Gypsy Balkan Folk,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Carmen (wersja koncertowa), koncert TOS,  CKK Jordanki 
  godz. 20.00  Koncert: Nocny Kochanek,  Klub Od Nowa
  godz. 20.30  Koncert: Paula - Asger Thomsen / Ignacio Córdoba,  Kulturhauz 

10.02. (sobota)
  godz. 9.00  Teatr w kuchni, kuchnia w teatrze - zajęcia teatralne,  WOAK
  godz. 11.00 i 12.30  Przestrzeń – czy można ją zmierzyć?,  WOAK 
  godz. 11.00  Poranek teatralny – teatr Agrafka,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 11.00  Rodzinne warsztaty ceramiczne, także 24.02.,  Dom Muz, ul. 
Poznańska

  godz. 11.00  Serdeczna Manufaktura,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 15.00-17.00  Dokąd zmierza system edukacji?,  Wejściówka
  godz. 16.00, 17.15  Czas dla Nas – koncerty TOS,  CKK Jordanki
  godz. 17.00  Edyta Geppert – recital,  CKK Jordanki
  godz. 18.00  Nowa Scena Muzyczna - Freygish Orchestra,  MDK

11.02. (niedziela)
  godz. 11.00  Eliminacje do Mistrzostw Polski w grę „Potwory w Tokio”, 
 Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego
  godz. 16.00  Symfonika Familijna, koncert TOS, CKK Jordanki
  godz. 17.00  Salonik Artystyczny: Mayah Acoustic Trio,  Fort IV
  godz. 18.00  Opera in Love: Walentynkowa Gala Operowo-Operetkowa So-
nori Ensemble,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Jezioro Łabędzie,  Aula UMK

12.02. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Z polskich łąk - wystawa,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych 
i Niepełnosprawnych
  godz. 16.00  Kreatywne walentynki,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 17.00  Architektura w Wozowni,  Galeria Wozownia
  godz. 17.45  Warsztaty tworzenia kartek walentynkowych,  Dom Muz,  
ul. Poznańska
  godz. 19.00  Chuck Frazier Trio,  HRP Pamela
   Kiermasz na Jęczmiennej, do 16.02.,  Filia nr 1 Książnicy Kopernikańskiej

13.02. (wtorek)
  godz. 13.30  Ada Sztandarska - Odkrytka, Dominika Borys - Żółtości  
codzienności. Malarstwo, do 24.02.,  Galeria Forum 
  godz. 16.30  Zwiedzanie  Dworu Artusa
  godz. 19.00  Spektakl „Szalone nożyczki”,  Aula UMK
  godz. 20.00  Podkoziołek - Potańc Off,  Wejściówka

14.02. (środa)
  godz. 12.00  Kino Dla Seniora – cykl filmoznawczy,  CSW
  godz. 18.00  (Nie)codzienne dzieła sztuki,  CSW
  godz. 19.00  Michał Szpak, CKK Jordanki
  godz. 19.00  II Walentynkowa Gala Stand Up Komedy,  Klub Od Nowa
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  godz. 19.00  Adam Czerwiński MAP - Polskie przeboje,  Impresaryjny Teatr 
Muzyczny, Rynek Nowomiejski 28
  godz. 24.00  Stand-Up Kings #02,  Lizard King Toruń
   Piernikowe Love – Walentynki,  Muzeum Toruńskiego Piernika

15.02. (czwartek)
  godz. 12.00  Grafika na warsztat! Niepowtarzalna powtarzalność,  CSW
  godz. 17.00  Warsztaty - przygoda z frotażem,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  Wieczór poetycki – spotkanie Dorotą Koman,  CSW
  godz. 18.00  Historia polskiego wzornictwa: Moda z PRL,  Kulturhauz
  godz. 18.30  Czwartek z filozofią: Filozofia w horrorach,  Dwór Artusa
  godz. 19.00    Hanza Globtrotters: Trekking w Nepalu,  Hanza Cafe
  godz. 20.00  Dr Misio,  Lizard King Toruń

16.02. (piątek)
  godz. 17.00  Wystawa prac Agnieszki Mierzwy,  MDK
  godz. 18.00  Spotkanie z Zenonem Kruczyńskim,  Kulturhauz
  godz. 18.00  Chiński Nowy Rok – Rok Psa,  Ratusz Staromiejski
  godz. 19.00  Spektakl Grupy „Teraz”,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Maciej Maleńczuk,  Aula UMK
  godz. 19.00  Koncert zespołu Jazziomals,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 19.00  Dyplom 2017, do 11.03.,  CSW
  godz. 19.00  Miłość czy flirt? Gershwin i La Scala, koncert TOS,  CKK Jordanki
  godz. 20.00  Koncertowa Fala - Gwinciński/Sołtysiak,  Klub Od Nowa

17.02. (sobota)
  godz. 10.00-14.00  Warsztaty kaligrafii,  Kulturhauz
  godz. 10.00-17.00  Turniej gier strategicznych, także 18.02.,  Twierdza Toruń
  godz. 12.00  Bajki z rzutnika,  CSW
  godz. 18.00  Walentynki z Grażyną Łobaszewską & Ajagore,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Legendy bardów XX wieku,  CKK Jordanki

18.02. (niedziela)
  godz. 12.00  Salon Poezji,  Teatr Horzycy 
  godz. 17.00  Bądźcie zdrowi - spektakl kabaretowy,  Hotel Bulwar
  godz. 17.00  Muzyka filmowa, koncert TOS,  Aula UMK
  godz. 19.00  Another Pink Floyd,  CKK Jordanki
  godz. 19.00  20 lat Hard Rock Pubu Pamela, także 19.02.,  HRP Pamela
  godz. 20.30  Koncert: Hubert Zemler, Melatony,  Kulturhauz 

19.02. (poniedziałek)
  godz. 10.00  W zdrowym ciele - zdrowy duch!,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych 
i Niepełnosprawnych
   Dies Natalis Copernici,  Ratusz Staromiejski

20.02. (wtorek)
  godz. 12.00  Spacer po aktualnych wystawach,  CSW
  godz. 18.30  Zuzanna Lewandowska – Nieobecność, do 16.03.,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Wszechnica Feministyczna,  Wejściówka 

21.02. (środa)
  godz. 17.00  Smugi. Bliski mi jesteś, Toruniu - spotkanie,  WOAK 
  godz. 18.00-19.30  Na urodzinach u Króla Bhutanu,  Wydział Nauk o Ziemi 
  godz. 18.15  Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem,  CSW
  godz. 19.30  Archiwalne plakaty jazzowe, do 25.03.,  Klub Od Nowa
  godz. 20.00  18. Jazz Od Nowa Festival, do 24.02.,  Klub Od Nowa, Aula UMK

22.02. (czwartek)
  godz. 10.00  Projekcja filmu z audiodeskrypcją: „Spadkobiercy”,  Ośrodek 
Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
  godz. 16.00  Wielki Post. Pieśni wielkopostne,  Klub Seniora „Zacisze”
  godz. 17.00  Orient Express – Przystanek Jemen,  CSW
  godz. 18.00  Wieczory Toruńskie: „Nowości” w latach przełomu (fakty, mity, 
imaginacje),  Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego
  godz. 19.00  Toruńskie Śpiewanki Turystyczne,  Wejściówka 
  godz. 20.00  Malik Montana,  Lizard King Toruń
   Wystawa prac dzieci z Litwy, Łotwy i Estonii, do 20.03.,  Galeria i Ośrodek 
Plastycznej Twórczości Dziecka

23.02. (piątek)
  godz. 17.00  Elementy fantastyczne i wątki moralizatorskie w twórczości 
Masakatsu Tagamiego, do 27.05.,  Kamienica pod Gwiazdą
  godz. 18.00  Magda Hueckel: „Hueckel / Teatr vol. II”, Agnieszka Kunicka, 
Thomas Orchowski - O krok od raju…, Kobiety malują kwiaty – wystawy 
czynne do 27.04.,  Galeria Wozownia
  godz. 19.00  W krainie czardasza i romansu,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Akompaniator – premiera,  Teatr Muzyczny, Tumult
  godz. 20.00  Premilonga,  Wejściówka

24.02. (sobota)
  godz. 11.00  Poranek teatralny – teatr Agrafka,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 18.00-2.00  Milonga Piernikowa – Zima,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Sławomir – koncert,  Klub Od Nowa

25.02. (niedziela)
  godz. 11.00-14.00  Bal przebierańców,  Zamek Krzyżacki
  godz. 17.00  Pozytywni, reż. Krzysztof Czeczot,  CKK Jordanki
  godz. 17.00  Salonik Artystyczny: Slavic Voices,  Fort IV
  godz. 19.00  Spektakl Grupy Improwizacyjnej „RzeCo?”,  Klub Od Nowa
   Drużynowe Mistrzostwa Regionu w Szachach,  OPP Dom Harcerza

26.02. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Dyskusyjny Klub Książki,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych 
i Niepełnosprawnych
  godz. 18.00-21.00  Wieczór Scrabblowy,  CSW
  godz. 19.00  Koncert: Eder, Lustro, Yanish,  HRP Pamela
  godz. 20.00  Slam Poetycki,  Klub Od Nowa

27.02. (wtorek)
  godz. 12.00  O zysku z odzysku,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 18.00  Historia mody – Moda i kradzieże,  CSW
  godz. 18.00  Bloki – pokaz filmu,  Galeria Wozownia
  godz. 18.00  Ľudovít Hološka - malarstwo, do 6.03,  Galeria Omega
  godz. 20.00  Świat Od Nowa - Ameryka Trumpa,  Klub Od Nowa

28.02. (środa)
  godz. 17.00  Prace studentów i prowadzących pracownię serigrafii w Zakła-
dzie Grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, do 18.03,  Klub Od Nowa
  godz. 20.00  Wieczór Podróżnika,  Klub Od Nowa


