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Wielka Trasa Stand-up, 1.03. (czwartek), godz. 20.00
Projekt, w ramach którego komicy prezentują najlepsze dwie godziny 
stand-upu z ostatniego półrocza. Wystąpią: Piotrek Szumowski, Błażej Kra-
jewski, Antoni Syrek-Dąbrowski, Sebastian Rejent, Darek Gadowski, Cezary 
Jurkiewicz, Maciek Adamczyk, Wojtek Fiedorczuk. 
Bilety: 49-99 zł dostępne na kupbilecik.pl, Organizator: Stand-Up Polska sp. z o.o. 

Ania Dąbrowska, 3.03. (sobota), godz. 19.00
Każdy z 6 dotychczasowych albumów studyjnych Anny Dąbrowskiej pokrył 
się platyną, potwierdzając jej niezwykłe wyczucie uniwersalnie przebojo-
wych melodii, trafiających do serc słuchaczy, które śpiewa swoim ciepłym, 
pastelowym głosem. Wydana w ubiegłym roku płyta „Dla naiwnych marzy-
cieli” nagrodzona została Fryderykiem za najlepszy album pop. 
Bilety: 75, 85, 100 zł do nabycia: goout.net.pl. Organizator: Michał Ławniczak Offside Agency

Waldemar Malicki i Filharmonia Dowcipu - Klasyka z fortepianem Plus
4.03. (niedziela), godz. 16.30, 19.30
Wydaje Ci się, że muzyka klasyczna nie jest dla Ciebie? Nic bardziej mylnego! 
Poznaj najseksowniejszą w historii orkiestrę prowadzoną przez lewitującego 
dyrygenta i pełnego charyzmy pianistę. Dojrzalsze i mistrzowsko dopracowa-
ne show obfituje w nowe patenty artystyczne na opowiadanie klasyki, Polski 
i świata znanymi melodiami. Występują: fortepian Waldemar Malicki, dyry-
gent Bernard Chmielarz, sopran Anita Rywalska, tenor Marcin Pomykała oraz 
muzycy i Andrzej Piątek (aktor). Bilety: kasa CKK Jordanki, EMPiK / Media Markt, www.
kulturairozrywka.pl. Informacje i zamówienia grupowe tel. 77 441-05-33. Organizator: Eskander 

Koncert 10 tenorów, 6.03. (wtorek), godz. 20.00
10 śpiewaków, Polaków i Ukraińców, zaśpiewa przeboje operetkowe i mu-
sicalowe, a także wykona muzykę estradową, łącząc repertuar światowy 
z utworami kompozytorów polskich i ukraińskich. 
Wejściówki do nabycia: biletyna.pl, kupbilecik.pl, eventim oraz w punktach: Agencja Artystyczna 
Tamada, tel: 501-754-011, Sklep Pamiątki Ratusz, Biuro Podróży Veolia

Skok w bok - spektakl komediowy, 7.03. (środa), godz. 19.00
Dwie pary z długoletnim stażem planują kolejne wspólne wakacje. Aby 
tym razem urlop nie był nudny, mężowie postanawiają namówić żony do 
spędzenia wakacji oddzielnie. Tylko jakich argumentów powinni użyć, by 
ich chytry plan się ziścił? Szybko okazuje się, że pań wcale nie trzeba do 
tego pomysłu przekonywać… Obsada: Dorota Chotecka, Sławomir Zapała, 

CENTRA KULTURY
Robert Wabich, Joanna Moro, Kajra, Marta Chodorowska, Michał Ma-
linowski. Bilety: 40, 60, 95, 120 zł dostępne: CKK Jordanki, adria-art.pl, rezerwacja tel.: 
605-555-676. Organizator: Impresariat Adria Art

Ryszard Rynkowski - The Best, 8.03. (czwartek), godz. 19.00
Program oparty na największych przebojach. Jego solowa kariera mu-
zyczna trwa już 30 lat. Wylansował takie mega przeboje jak: „Dziewczy-
ny lubią brąz”, „Dary losu”, „Wypijmy za błędy”, „Wznieś serce nad zło”, 
„Za młodzi, za starzy”, a przede wszystkim „Zwierzenia Ryśka – jedzie 
pociąg”. Bilety: 95, 85, 75 zł do nabycia: biletyna.pl, kupbilecik.pl i bilety24.pl oraz w punk-
tach: Biuro Turystyczne Copernicana, Ośrodek Informacji Turystycznej, Księgarnia PWN oraz 
Kasa CKK Jordanki. Kontakt: tel. 602 804-329. Organizator: Impresariat Artystyczny „Impart”.

Dwie połówki pomarańczy, 11.03. (niedziela), godz. 19.00
Do jedynego hotelu w mieście trafia świeża wdowa, wezwana by zi-
dentyfikować zmarłego męża, który wcześniej zginął w tajemniczych 
okolicznościach. Sytuację komplikuje pojawienie się młodej, bardzo 
atrakcyjnej dziewczyny, podającej się za córkę zmarłego. 
Organizator: Impulsive Art

Teatr Piasku Tetiany Galitsyny - Mały Książę
14.03. (środa), godz. 18.30
Zwyciężczyni programu „Mam Talent” wraz z Vlodyrem, najszybszym 
malarzem na świecie oraz grupą artystów, przygotowywała widowisko 
- historię Małego Księcia, malowaną na żywo piaskiem, światłem i na 
wodzie, połączoną z grą aktorów, świateł i cieni oraz techniką szybkie-
go malowania. Wejściówki: ebilet.pl, kupbilecik.pl, biletyna.pl, eventim.pl, bilety24.pl, 
ticketmaster.pl. Organizator: Galitsyna Art Group 

Moscow City Ballet - Romeo i Julia, 18.03. (niedziela), godz. 18.00
Grupa założona przez wybitnego choreografa Victora Smirnova-Golova-
nova zagra najromantyczniejszy spektakl, jedno z największych dzieł 
Szekspira. Zespół tancerzy klasycznych, cieszący się uznaniem na ca-
łym świecie zabierze polskich widzów do krainy piękna i miłości, której 
nie pokona nawet śmierć. Organizator: MakroKoncert

Babę zesłał Bóg, 19.03. (poniedziałek), godz. 19.00
Koncert o kobietach – nie tylko dla kobiet. Soliści łódzkiej i warszaw-
skiej sceny muzycznej – trzy panie, a także jeden z najwybitniejszych 
wokalistów musicalowych, kierownik muzyczny Teatru Rampa Jakub 
Wocial. Każda z artystek przedstawiać będzie odmienne typy kobiet. 
Anna Kutkowska-Kass, „Królowa Nocy” w warszawskiej premierze 
„Czarodziejskiego fletu” przywoła bohaterki koloraturowego repertu-
aru różnych gatunków muzycznych, Jolanta Bobras, która 13 sezonów 
poświęciła operze będzie się koncentrować na wielkich przebojach 
przedstawiających kobiety niezwykłe, intrygujące i niebanalne, a zna-
na aktorka teatralna i wokalistka Agnieszka Greinert podjęła się oży-
wienia zabaw poetycko-satyrycznych Mariana Hemara oraz autorów 
Kabaretu Starszych Panów. Solistom akompaniować będzie sekstet 
pracujący pod kierunkiem Adama Manijaka. Bilety: 90, 80 i 70 zł do nabycia: 
kasa CKK Jordanki, bilety24.pl. Organizator: Agencja Artystyczna Coda



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

Klub Od Nowa
Meet Biotech Boost Biotech Toruń, 1.03. (czwartek), godz. 16.45
Studenckie Koło Naukowe Biotechnologii „Biotechnologia thoruniensis” 
oraz Stowarzyszenie Boost Biotech Polska zapraszają miłośników i stu-
dentów biotechnologii. Gościem spotkania będzie dr Aleksandra Radtke 
będąca współudziałowcem i Prezesem Zarządu spółki spin-off Nano-im-
plant Sp. z o.o. Tematem pierwszego spotkania będzie nanoinżynieria 
materiałowa oraz nowoczesna implantologia dla potrzeb chirurgii szczę-
kowo-twarzowej. Wstęp wolny

Koncert Quebonafide, 2.03. (piątek), godz. 19.00 Bilety: koncert wyprzedany

Muzyczny Tryptyk zagrają: Wonderlust, Ave oraz Muzozoic
3.03. (sobota), godz. 19.00 
3 odmienne odsłony rocka: Wonderlust - rock progresywny, Ave - rock 
w klimatach z lat 90., Muzozoic – jazzrock. Bilety: 15 zł
Jazz Club: Yankel Band, 7.03. (środa), godz. 20.00 
Skład: Piotr Przybył - skrzypce elektryczne; Krzysztof Kociszewski - gi-
tara elektroklasyczna; Radek Wróbel - gitara basowa; Jacek Wudarczyk 
- ekspozycja obiektu wizualny na scenie (obraz lub płaskorzeźba). Grupa 
od lat uznawana za najlepszą łódzką grupę jazzową, jest ulubioną gru-
pą Nigela Kennedy. Ich twórczość to autorska, porywająca i elegancka 
muzyka jazzowa - world music m.in. oparta na brzmieniach latynoskich, 
bluesowych, bałkańskich. Grupa gra też standardy bluesowe i jazzowe. 
Bilety: 5 zł studenci, 10 zł pozostałe osoby

Koncert Bass Astral & Igo, 10.03. (sobota), godz. 20.30 
Producent Kuba Tracz i wokalista Igor Walaszek. Nie mając wcześniej do 
czynienia z muzyką elektroniczną, wnoszą zupełnie nowe rozwiązania, 
dalekie od mód i trendów panujących w tej stylistyce. Bilety: 40-50 zł

Festiwal Watch Docs na Wieczorze Podróżnika: Komu potrzebne są 
wolontariaty w Afryce? 14.03. (środa), godz. 20.00 
Monika Róża Wiśniewska – absolwentka Grafiki na Wydziale Sztuk Pięk-
nych. Przez trzy miesiące była wolontariuszką organizacji pozarządowych 
znajdujących się w slumsach Kampali, stolicy Ugandy, gdzie prowadziła 
zajęcia dotyczące praw dzieci, pomagała przeprowadzać wywiady me-
dyczne, a także uczyła w szkole plastyki. Pobyt w Afryce dał jej duży wgląd 
w metody działania NGOsów na Globalnym Południu. Wstęp wolny

28. Afryka Reggae Festiwal 2018
Najstarszy festiwal muzyki reggae w Polsce. Dochód przeznaczony bę-
dzie na budowę nowych studni w Somalii. Organizatorzy: Stowarzysze-
nie „Toruńska Grupa Inicjatywna - Nowe Społeczeństwo”, Od Nowa, PAH.
• 16.03. (piątek), godz. 19.00 
Yellow Umbrella, Junior Stress, Ras Luta, The Djangos, Jemiayka
• 17.03. (sobota), godz. 19.00 
Dubska, Cała Góra Barwinków, Shashamane, Paraliż Band, Bakshish
Karnety: 60/70 zł, bilety: 35/40 zł

Stand-Up Time 2, 6 komików w jeden wieczór, 18.03. (niedz.), godz. 
20.00 
Michał Leja, Adam Van Bendler, Jacek Stramik, Tomasz Boras Borkowski, 
Janusz Pietruszka. Całość poprowadzi Tomasz Jachimek. Bilety: biletyna.pl 

Slam Poetycki, 19.02. (poniedziałek), godz. 20.00 Wstęp wolny

Świat Od Nowa: Rosja po wyborach – świat po wyborach w Rosji
20.03. (wtorek), godz. 20.00 
Drugie z cyklu spotkań dotyczących polityki międzynarodowej oraz naj-
ciekawszych problemów współczesnego świata. Gośćmi spotkania będą 
prof. Roman Backer i dr Agnieszka Bryc. Prowadzenie prof. Marcin Czyż-
niewski. Wstęp wolny

Koncert zespołu Laibach, 21.03. (środa), godz. 20.00
Legendarna słoweńska formacja. Zespół powraca na deski klubu Od Nowa 
po ponad trzech dekadach, (pierwszy raz koncertowali jeszcze w starej 
siedzibie klubu w listopadzie 1983 r.) w ramach trasy promującej najnow-
szą płytę Also Sprach Zarathustra. Bilety: 85 zł do 20.03., 95 zł w dniu koncertu

Koncertowa Fala: Jemiayka, 22.03. (czwartek), godz. 20.00
Kapela z Torunia, w obecnym składzie działająca od 2016. Niektórzy 
klasyfikują ich muzykę jako roots reggae, natomiast zdaniem członków 
zespołu wartością ich muzyki są teksty i specyficzne poczucie humoru. 
Transmisja live z koncertu na sfera.umk.pl/gracz. Wstęp wolny

XXVII Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu – 
Muzyka, 24.03. (sobota), godz. 17.00 
Konkurs dla muzyków z województwa. Organizator: WOAK. Wstęp wolny

Koncert O.S.T.R., 25.03. (niedziela), godz. 20.00
Raper, freestylowiec, muzyk i kompozytor, producent muzyczny i inżynier 
dźwięku. Jego albumy rozeszły się w ponad 300 tys. egzemplarzy w Pol-
sce, zaś sam artysta został dziesięć razy nominowany do Fryderyka i czte-
rokrotnie ją zdobył. Premierowy koncert albumu „W drodze po szczęście”. 
Bilety: 39 zł I pula, 49 zł II pula, 59,00 III pula 

Kino Niebieski Kocyk
Pokaz Specjalny: Oscar Nominated Shorts, 4.03. (niedz.), godz. 19.00
Pokaz krótkometrażowych filmów aktorskich i animowanych nominowa-
nych do Nagrody Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.
Atak paniki, reż. Paweł Maślona, Polska 2018
5.03. (poniedziałek), godz. 19.00 
Niemiłość, reż. Andriej Zwiagincew, Belgia/Francja/Niemcy/Rosja 2018
6.03 (wtorek), godz. 19.00 
Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie, 12-15.03. (pon.-śr.), godz. 17.00 
16. edycja objazdowego festiwalu organizowana przez Helsińską Funda-
cję Praw Człowieka i Społeczny Instytut Filmowy. Warunkiem wyboru filmu 
do projekcji jest jego wysoka wartość artystyczna albo przynajmniej do-
bre rzemiosło filmowe. Co roku projekcjom towarzyszą dyskusje panelo-
we i spotkania ze specjalistami w dziedzinie praw człowieka, działaczami 
organizacji pozarządowych. Wstęp wolny

Tamte dni tamte noce, reż. Luca Guadagnino, Brazylia/Francja/USA/
Włochy 2018, 19.03. (poniedziałek), godz. 19.00 
Czas mroku, reż. Joe Wright, Wielka Brytania 2018
20.03. (wtorek), godz. 19.00
Disaster Artist, reż. James Franco, USA 2018
26.03. (poniedziałek), godz. 19:00 
Trzy billboardy za Ebbing, Missouri, reż. Martin McDonagh, USA, Wielka 
Brytania 2018, 27.03. (wtorek), godz. 19:00 

Galeria 011
Prace studentów i prowadzących pracownię serigrafii w Zakładzie 
Grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, do 18.03

Edukacja Rity, reż. Andrzej Strzelecki, 22.03. (czwartek), godz. 19.00
Kameralna, dwuosobowa wersja mitu o Pigmalionie (na podstawie któ-
rego powstała powieść Shawa „Pigmalion”, a następnie słynny musical 
„My Fair Lady”). Historia spotkania dwojga ludzi, których pozornie dzie-
li wszystko. Ona – młoda fryzjerka z niezamożnej rodziny marzy o wy-
rwaniu się do lepszego świata i dlatego zostaje studentką uniwersytetu 
otwartego. Tam trafia na nadużywającego alkoholu, doświadczonego 
profesora literatury. Obsada: Katarzyna Ucherska, Piotr Fronczewski. 
Bilety: 40, 60, 95, 120 zł dostępne: CKK Jordanki, adria-art.pl, rezerwacja tel.: 605-555-676. 
Organizator: Impresariat Adria Art

Kabaret Neo-Nówka – Kazik sam w domu, 24.03. (sob.), godz. 16.30, 20.00
Najnowszy program wrocławskiego kabaretu. Tym razem mistrzowie 
ciętej riposty zabierają widzów w świat codziennych obowiązków domo-
wych. Jest to niekonwencjonalna instrukcja obsługi współczesnego męż-
czyzny, z której dowiemy się, jak radzić sobie z facetem, jak facet sobie 
nie radzi i jak sobie z tym poradzić. Bilety: 75, 95, 110, 125 zł do nabycia: CKK Jordan-
ki, biletyna.pl, kupbilecik.pl. Rezerwacja tel.: 605-555-676. Organizator: Impresariat Adria Art.

Koncert Pasyjny Krzyż zespołu 23 Dni, 26.03. (pon.), godz. 19.00
Organizatorzy: Zespół Muzyczny 23 Dni, Fundacja Archipelag Inicjatyw

(koncerty Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w dziale TOS, Impresaryjne-
go 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

Piotr Bałtroczyk – Mężczyzna z kijowym peselem
2.03. (piątek), godz. 19.00
Najnowszy program kabaretowy Piotra Bałtroczyka. Inspiracją dla niego 
są zarówno przydrożne drobiazgi, jak i jego osobisty życiorys… 
Bilety: 65-70 zł. Organizator: Impresariat Scena Studio

Marek Dyjak, 4.03. (niedziela), godz. 18.00
Pieśniarz zagra utwory ze swojej ostatniej płyty „Pierwszy śnieg”, nie za-
braknie też niespodzianek. Nowa płyta jest powrotem Dyjaka do korzeni, 
do pięknej poezji, ważnych tekstów i muzyki w molowej tonacji. Oprawa 
muzyczna w postaci akordeonu, trąbki, kontrabasu, pianina i perkusji. 
Bilety: 50 zł ulgowy, 60 zł normalny

Osiecka po męsku – Marcin Januszkiewicz, 8.03. (czw.), godz. 19.00
Piosenki Agnieszki Osieckiej w męskiej odsłonie. Wykona je Marcin 
Januszkiewicz – zwycięzca 38. Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wro-
cławiu. Artysta sprawia, że dobrze znane piosenki zyskują nowy wyraz 
i brzmienie, w czym pomaga artyście jego charakterystyczny głos, mo-
mentami przywodzący na myśl Janis Joplin, a także nowatorskie aranża-
cje. Bilety: 30 zł ulgowy, 40 zł normalny 

Zwiedzanie Dworu Artusa, 13.03. (wtorek), godz. 16.30
Bilety: 5 zł ulgowy, 10 zł normalny

Sorry Boys – Amor Tour, 14.03. (środa), godz. 20.00
Zespół promuje nominowany do Fryderyka 2017 album „Roma”. To już 
ich trzecia płyta, która umacnia pozycję zespołu jako nowatorskiego 
i niebojącego się sięgać po nieoczywiste rozwiązania muzyczne. Muzy-
kom towarzyszy czarujący głos wokalistki Beli Komoszyńskiej. 
Bilety: 45 zł ulgowy, 55 zł normalny

Czwartek z filozofią – O moralnej odporności na zło
15.03. (czwartek), godz. 18.30

Wykład wygłosi dr hab. Marcin Jaranowski, zajmujący się filozoficznymi 
teoriami zła. Spotkanie stanie się okazją do rozważenia kwestii szczegól-
nego rodzaju bezpieczeństwa, które w ciężkiej sytuacji może odczuwać 
osoba przekonana o własnej niewinności. Wstęp wolny

3 x poezja: promocja książek wydanych przez WBPiCAK i MCK 
w Bydgoszczy, 17.03. (sobota), godz. 18.00
Przedpremierowe spotkanie dotyczące trzech książek poetyckich wyda-
nych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury 
w Poznaniu, przy współudziale Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. 
Wszystkie trzy nawiązują do ludowych wzorców poezji, czerpiąc z wpły-
wów polskich, czeskich i ukraińskich. Zaprezentowane zostaną „Morele 
Donbasu” Lubow Jakymczuk, „Stryj Kaich się żeni” Bogdana Trojaka i „au-
toportret z martwą naturą” Anety Kamińskiej. Wstęp wolny

Zbigniew Zamachowski – recital, 19.03. (poniedziałek), godz. 19.00 
Spotkanie z piosenką aktorską w najlepszym wydaniu. Usłyszymy utwory 
autorskie oraz oryginalne interpretacje piosenek znanych twórców: Woj-
ciecha Młynarskiego, Włodzimierza Korcza, Jaromira Nohavicy, Krzesi-
mira Dębskiego, Piotra Bukartyka i wielu innych. Nie zabraknie również 
przeboju „Kobiety jak te kwiaty” wykonywanego z Grupą MoCarta. 
Bilety: 50 zł ulgowy, 60 zł normalny. Organizator: Daga – Agencja Artystyczna

Świat i okolice – Namibia – pustynna kraina na krańcu Afryki
21.03. (środa), godz. 18.30
Nietypowe safari, prowadzące przez niezamieszkałe, pozbawione bitych 
dróg tereny Pustyni Namib oraz obszary wyżynne, położone na północy kra-
ju. Gościem będzie Zdzisław Preisner – geograf z zawodu, podróżnik z za-
miłowania. Bilety: 4 zł. Emeryci, renciści, uczniowie, studenci, niepełnosprawni – wstęp wolny

Grupa teraz – Wiosna ach to ty… – spektakl improwizowany
22.03. (czwartek), godz. 19.00
Członkowie grupy opowiedzą o traumie pierwszego dnia wiosny. Jak 
to jest źle, gdy wszystko kwitnie i brak tej cudownej szaroburości, gdy 
w końcu słońce świeci, gdy jest ciepło, a rano nie ma tego cudownego 
skrobania szyby samochodu. Bilety: 10 zł ulgowy, 15 zł normalny

Artus Cinema
Filmowy poniedziałek, 5.03. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30
Włoski komediodramat. Grupa przyjaciół podczas wspólnej kolacji postanawia w ramach niewin-
nej zabawy upublicznić wszystkie swoje e-maile i rozmowy. Wraz z tajemnicami, które zaczynają 
wypływać na światło dzienne, pojawiają się niełatwe do zażegnania konflikty. 
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
Zuzanna Lewandowska – Nieobecność, do 16.03.
Zdjęcia Zuzanny Lewandowskiej to przede wszystkim tajemnicze portrety, 
autoportrety, często inspirowane surrealizmem. Charakterystyczną cechą 
w ujęciu człowieka jest jego anonimowość – embrionalna pozycja ciała, 
schowana twarz, gra cieni czy też maska często uniemożliwiają nam iden-
tyfikacje modela. To pierwsza indywidualna wystawa artystki, która obec-
nie jest studentką historii sztuki na UMK.
Oblicza szkła, 20.03. (wtorek), godz. 18.30, do 13.04.
Druga edycja wystawy, której pomysłodawcą i kuratorem jest prof. An-
drzej Kałucki – toruński twórca zajmujący się witrażownictwem i szkłem 
artystycznym. Tym razem obok prac doświadczonych i utytułowanych 
twórców zadaniem wystawy jest pokazanie młodych adeptów tej dziedzi-
ny: dyplomantów i studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK.

Na wystawy wstęp wolny. Galeria czynna od poniedziałku do niedzieli w godz. 10.00-18.00 oraz 
podczas imprez



ze stomatologiem, który obali mity związane z wybielaniem i prostowaniem 
zębów. Z kolei, dietetyk opowie o nowych trendach w dietach i wpływie diet 
na urodę. Dermatolog przedstawi nowe kierunki w medycynie estetycznej, 
a specjalista od savoir vivre wyjaśni zasady dress code oraz stylu życia jed-
nej z najbardziej „stylowych” nacji – Włochów. Specjalistka od wizerunku 
doradzi jak się ubierać, by dobrze wyglądać. Uczestniczki wieczoru będą 
mogły spotkać się również z trenerami personalnymi z Bella Line Wellness. 
Niezapomnianą pamiątką ze stylowego spotkania z przyjaciółkami będzie 
własnoręcznie ozdobiona niepowtarzalna torba i biżuteria, a także pomy-
słowe zdjęcia, które uczestniczki będą mogły wykonać na wystawie „Kalej-
doskop”. Bilety: 30/40 zł

Tydzień Mózgu w Toruniu
Wydarzenia przygotowane wspólnie z pracownikami UMK. Przedpołudnio-
we aktywności w poniedziałek są adresowane głównie do uczniów i na-
uczycieli. Zgłoszenia poprzez formularz na stronie www. Wieczorem udział 
w wykładzie i pokazach może wziąć każdy chętny. Udział bezpłatny. We 
wtorek – stanowiska pokazowe będą dostępne w godzinach pracy Cen-
trum. Aby móc z nich skorzystać konieczny jest zakup biletu na zwiedzanie.
12.03. (poniedziałek)
• godz. 9.00-10.00 interaktywne pokazy „Mózg od kuchni. Odkrywanie ta-
jemnic umysłu”
Czym jest ślepota uwagowa? Na czym polegają złudzenia wzrokowe i jak 
to się dzieje, że im ulegamy? Czy wiesz, jak różne substancje chemiczne 
oddziałują na mózg? Jak działa podprogowa manipulacja i jak się ją wyko-
rzystuje? Czy na pamięć na naocznych świadków można wpływać? Będzie 
można się dowiedzieć też, co się zmienia w mózgu wskutek chorób psy-
chicznych oraz jak rozwijały się umiejętności językowe w procesie ewolucji 
człowieka.
• godz. 10.00-11.00 Gry komputerowe na receptę? (dr Małgorzata Gut, mgr 
Katarzyna Mańkowska, dr hab. Jacek Matulewski)
Gry komputerowe i inne nowoczesne technologie to obecnie nie tylko na-
rzędzie rozrywki, ale także bardzo ważny element edukacji czy terapii za-
burzeń. Wspierane komputerowo metody treningu poznawczego zyskują 
na popularności, ale też – jak pokazują badania – dają spektakularne re-
zultaty w postaci poprawy funkcjonowania pacjentów. Sprzyjają też rozwo-
jowi umiejętności poznawczych u dzieci, szczególnie tych przejawiających 
problemy w nauce, np. matematyki. 
• godz. 11.00-13.00 cd. pokazów
• godz. 18.00-19.00 wykład Neurobiologia stresu (dr hab. n. med. Wiktor 
Dróżdź)
• godz. 19.00-20.00 interaktywne pokazy Mózg od kuchni. Odkrywanie 
tajemnic umysłu
13.03. (wtorek)
• godz. 9.00-15.00 interaktywne pokazy Mózg od kuchni. Odkrywanie ta-
jemnic umysłu
Interaktywne pokazy przygotowali studenci z Toruńskiego Koła Kognitywi-
stycznego oraz Studenckiego Koła Naukowego Psychologii UMK „Animus”.

Projekt 50/50, 15.03. (czwartek), godz. 18.00
Pierwsze spotkanie. Wydarzenie będzie poświęcone projektowaniu usług. 
50/50 Projekt to idea, dzięki której stworzysz i usprawnisz swój biznes, 
dowiesz się jak prowadzić działalność jako freelancer, gdzie szukać inspi-
racji do rozwoju swojego warsztatu i z kim współpracować, żeby przyniosło 
to jak najwięcej korzyści. Tematy spotkań będą dotyczyły szeroko pojętej 
branży kreatywnej, małych biznesów i rozwoju osobistego. Gościem pierw-

szego spotkania będzie Dawid Pejas, projektant UX i przedsiębiorca 
z tematem: „Zaprojektuj swoją usługę!”. Dawid pracuje jako projek-
tant User Experience w dużych korporacjach, ale prowadził też biznes, 
w którym praktycznie wykorzystywał wiedzę i zdobywał klientów, dzięki 
dobrze zaplanowanej usłudze. Zapisy poprzez formularz na stronie pro-
jektu. Spotkania z cyklu 50/50 Projekt są zaplanowane również jako 
forum wymiany doświadczeń i inspiracji wśród toruńskiej społeczności. 
Wstęp wolny

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: 
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:
Glebowe zwierzaki (60 min., kl. 4-7)
Fotosynteza bez tajemnic (120 min., kl. 7)
Enzymy w jedzeniu (120 min., kl. 7)
Pracownia fizyczna:
Badacze głębin (60 min., kl. 4-7)
Archiwum kryminalne (120 min., kl. 7)
Pracownia multimedialna:
Algorytmy dla najmłodszych, wtorki (kl. 1-3)
Świat algorytmów dla trochę starszych, czwartki (kl. 4-7)
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.)
Enzymy w jedzeniu (120 min.)
Pracownia fizyczna:
Archiwum kryminalne (120 min.)
Ścieżka zwiedzania j.w.

„Profil pracowni serigrafii to przede wszystkim szeroka wiedza technolo-
giczna, która ma przybliżyć studentom proces druku sitowego i metody 
wykonania matrycy sitodrukowej, ale przede wszystkim jest to miejsce 
otwarte na eksperyment, nowe media i artystyczną kreację. ” dr hab. Agata 
Dworzak-Subocz
Magdalena Chomiak - Szkice akwarelowe i pastele
22.03. (czwartek), godz. 18.00, do 20.04.
Szybkie notatki, wykonane często w plenerze, w oparciu o obserwację 
świata. Prace są malarskim zapisem określonej chwili. To urywki rzeczy-
wistości, obrazy otaczających nas przedmiotów wyrażone poprzez język 
malarski. Wystawa obejmuje szkice plenerowe, widoki wnętrz kościołów, 
martwe natury. 

Galeria Dworzec Zachodni
Wystawa archiwalnych plakatów jazzowych ze zbiorów Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Toruniu, do 25.03.
Wystawa z ponad 10-tysięcznej kolekcji plakatów Zbiorów Graficznych Bi-
blioteki UMK. Plakaty z lat 70. i 80. reprezentują tzw. polską szkołę plaka-
tu. Można obejrzeć prace Eugeniusza Get-Stankiewicza, Jana Młodożeńca, 
Rafała Olbińskiego, Jana Sawki i Waldemara Świerzego, przedstawiające 
legendarne postacie oraz ilustrujące najważniejsze wydarzenia jazzowe. 
Ceramika - wystawa zbiorowa, 20.03. (wtorek), godz. 17.30, do 5.04.
Prezentacja prac studenckich, które powstały w latach 2007-2017 w Pra-
cowni Ceramiki prowadzonej przez prof. Iwonę Langowską i dr Aleksandra 
Paskala na kierunku Rzeźba Wydziału Sztuk Pięknych UMK. 

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

Aula UMK, ul. Gagarina 11

Spektakl „Kłamstwo” w reż. W. Malajkata
10.03. (sobota) godz. 19.00
Niesamowite i przenikliwe, a przy tym, o zgrozo, zabawne studium kłam-
stwa. Dwie pary małżeńskie, dwie pary przyjaciół, dwie pary kochanków, 
a ich nadal tylko czworo, jak to jest możliwe? Metaforycznie udało się 
w spektaklu połączyć Bergmanowskie „Sceny z życia małżeńskiego” z kil-
koma komediami Woody’ego Allena. Oczywiście sztuka nie jest jedynie 
słowną ekwilibrystyką, zawiera również racjonalny, ale i filozoficzny pod-
tekst. Obsada wymienna: Joanna Liszowska, Izabela Kuna, Milena Suszyń-
ska, Mikołaj Roznerski, Sambor Czarnota, Piotr Szwedes, Adriana Kalska. 
Bilety: 60-90 zł do nabycia: biletyna.pl, kupbilecik.pl, Przewodnickie Centrum Usługowe, rezerwacje 
grupowe tel. 48 37-99-525 lub 519-770-303. Organizator: Agencja Artystyczna Idea Art

Teatr Baniek Mydlanych - Dziwactwa Mistrza Bulbulasa
11.03. (niedziela), godz. 15.00
Widowisko edukacyjno-rozrywkowe dla dzieci w którym głównymi bohatera-
mi są olbrzymie bańki mydlane. Interaktywne show w wykonaniu międzyna-
rodowych artystów. Za bąbelkowe show odpowiedzialny jest Profesor Bul-
bulas, wykładowca czarodziejskiej Bul-Bul szkoły, który przy okazji swojego 
120-lecia zafascynował się czytaniem baśni oraz czarodziejskich ksiąg. Nie-
spodziewanie jedna z nich zamieniła go w złośliwego trolla, a mieszkańcom 
kraju spłatała wiele niecodziennych figli i wplątała w niezwykłe przygody. 
Szalony profesor, urocza Mydlaneczka i jedyny w swoim rodzaju Bąbelek za-
biorą w podróż do czarodziejskiego świata, pełnego niezwykłych kolorów, 
świateł i dźwięków, okraszonych zachwycającymi pokazami baniek mydla-
nych. Będzie nietypowa scenografia: Bulmobil czy zaczarowane Bańkolu-

stro, radosne kostiumy, przepiękna choreografia i wpadające w dziecięce 
ucho piosenki. Polecamy dla dzieci od 4 do 10 roku życia
Rezerwacja biletów grupowych i oferta dla szkół: 531-511-500 lub e-mail: info@eurosoul.pl. 
Bilety: teatrbaniek.pl, Eventim, eBilet, Biletyna i w salonach EMPIK. Bilety: 25-40 zł

Koncert Teresy Werner & Graziano, 18.03. (niedziela), godz. 16.00 
Teresa Werner w wieku 16 lat zdała egzamin do Zespołu Pieśni i Tańca 
Śląsk. Od tamtej występowała na scenach największych teatrów świa-
ta. Dziś jest jedną z największych gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej. 
Zaistniała dzięki takim przebojom, jak „Miłość jest piękna”, „Dałabym 
Ci dała”, „Kocham swoje morze”. Wraz z Teresą Werner na scenie wy-
stąpi włoski piosenkarz Graziano. Podczas koncertu nie zabraknie 
także wspólnych utworów polsko-włoskiego duetu: „Tu sei romantica” 
oraz „Amore mio, ich bin dir nah”. Bilety: 90 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 
wystawie Rzeka, Kalejdoskop - przewrotne oko, Wszystko…jest liczbą, Wildlife Photographer 
of The Year

Wildlife Photographer of The Year, od 6.03.
Wystawę tworzy 70 zdjęć, wybranych z wystaw będących wynikiem 
konkursu fotograficznego Wildlife Photographer of the Year w latach 
2002-16, organizowanego corocznie od 1965 r. przez BBC Worldwide 
i Natural History Museum w Londynie, a od czterech lat wyłącznie przez 
Muzeum. Dzisiaj jest to najbardziej ceniony i największy w świecie kon-
kurs, w zakresie fotografii natury, dostępny dla zawodowców i amato-
rów, także dla młodzieży i dzieci. Corocznie na konkurs wpływa 40-50 
tys. zdjęć, wykonywanych przez ponad 4 tys. fotografów z ponad 90 
krajów. Organizator prezentacji w Polsce: Agencja Zegart.

Centrum czynne:
wtorek-piątek: godz. 9.00-15.00 (I tura: 9.00-12.00, II tura: 12.00-15.00)
sobota-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

Wydarzenia: 
Wieczór JaKobieta, 8.03. (czwartek), godz. 18.00-21.00
W trakcie wieczoru będzie można wziąć udział w zajęciach związanych 
z domowym SPA. Będzie można przygotować maseczkę bąblującą, ma-
ski na dłonie, peelingi, a także wykonać kosmetyki naturalne. Nie za-
braknie porad w ramach „kosmetycznego SOS”. Pokażemy na przykład 
co zrobić, kiedy puder w kamieniu potłucze się na kawałki. Nie zabrak-
nie stanowisk z „nauką” czytania etykiet kosmetyków i chemicznymi 
składnikami używanymi do ich produkcji. Odbędą się m.in. spotkania 



Warsztaty plastyczno-teatralne dla dzieci wokół tematyki kosmosu. 
Rozpoczną się prelekcją w formie zabawy przybliżającą rolę Kopernika 
w rozwoju astronomii oraz prezentującą ciekawostki na temat kosmosu. 
Planowana jest również projekcja filmu obrazującego różne ciała nie-
bieskie, a także kosmiczne proporcje wielkości. Następnie uczestnicy 
wezmą udział w warsztatach z pogranicza teatru cieni wykorzystujących 
różne rodzaje światła. W dalszej kolejności stworzą heliocentryczny mo-
del kosmosu w wielkim formacie. Wstęp wolny

Wielkanocne filigrany, 21.03. (środa), godz. 16.00
Warsztaty tworzenia kartek wielkanocnych w technice quillingu – zwanej 
też papierowym filigranem – dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat. We współ-
pracy ze świetlicą środowiskową działającą przy Domu Muz. Wstęp wolny

Popołudnie z planszówkami, 27.03. (wtorek), godz. 15.30
Zapraszamy na dwie godziny grania w gry planszowe, karciane i zręczno-
ściowe dla dzieci. W programie gra w Duuuszki, Małpie figle, Jengę, Tik 
Tak Bum, Śpiące Królewny, Dobble i wiele innych. Wstęp wolny

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

do 2.03. zgłoszenia do XXIII toruńskiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu 
Wspaniałych. Przesłuchania odbędą się 8.03 w MDK. Więcej informacji na www

Moralność Pani Dulskiej, 3.03. (sobota), godz. 16.00
Amatorski Teatr działający przy stowarzyszeniu Niezależni Na Skarpie. 
Reżyseria i adaptacja: Aleksanda Depczyńska. Wstęp wolny.

Koncert zespołu wokalnego Let’s Sing „Żyj na 100%”
9.03. (piątek), godz. 18.00
W programie optymistyczne, energetyczne piosenki przy akompania-
mencie ukulele, pianina i gitary. Wstęp wolny

Koncert zespołu wokalnego eRzetWu „Tak”
16.03. (piątek), godz. 18.00
O swoich uczuciach, marzeniach, smutkach i radościach zaśpiewają i za-
grają młodzi artyści. Wstęp wolny

XXIV Miejski Konkurs Recytatorski „Wiersze, które lubimy”
22.03. (czwartek), godz. 12.00
Zapraszamy uczniów klas gimnazjalnych do udziału w konkursie. Szkołę 
może reprezentować trzech wyróżniających się uczniów. Zadaniem jest 
prezentacja jednego wiersza. Finał odbędzie się 18.05. 
Zgłoszenia: 56 622-14-77.

Powitanie Wiosny, 22.03. (czwartek), godz. 15.30
Zapraszamy dzieci wraz z opiekunami do spaceru po Starym Mieście 
przy muzyce na żywo (kapela Zespołu Młody Toruń) i w towarzystwie 
wychowanków MDK. Przywołajmy wiosnę wesołym korodowem i trady-
cyjnym topieniem marzanny! Ruszamy z MDK ul. Przedzamcze 11/15. 
Spektakl teatralno-muzyczny „Kopernik: Sięgając gwiazd”
24.03. (sobota), godz. 17.00
Sztuka opowiadająca o życiu Mikołaja Kopernika. W żartobliwy sposób 
przedstawiona zostanie historia jego przyjaźni, miłości oraz rywalizacji 
z życiowym wrogiem, Janem Dantyszkiem. Wszystko to z muzyką na żywo 
oraz piosenkami takich artystów jak Madonna, Florence and the Machi-
ne, Dead or Alive czy Smash Mouth. Występują uczniowie I LO w Toruniu.

Łosie na Podgórzu
10.03. (sobota), godz. 15.00 – warsztaty rodzinne
Warsztaty rodzinne tworzenia łosi. Będziemy szyli pluszaki z szablonów, 
lepili łosie w glinie, przygotowane zostaną także breloki, zawieszki i ma-
gnesy ze sklejki w kształcie łosi, które będzie można ozdobić przy użyciu 
farb akrylowych lub specjalnych pisaków. Bardzo ważnym elementem 
warsztatów będzie wykonanie wielkoformatowych łosi ze sklejki lub pły-
ty, które pomalujemy stosując zasady malarstwa abstrakcyjnego. Łosie 
te ozdobią przestrzeń Podgórza. Wstęp wolny
15-20.03., godz. 9.00 - dla grup zorganizowanych
Warsztaty plastyczne dla dzieci ze szkół podstawowych. Wstęp wolny
Warsztaty z blogerką Moniką Szczypką, 10.03. (sobota)
• godz. 9.00-13.00 Wykonamy „Przepiśnik w stylu vintage”. Koszt: 120 zł
• godz. 13.00-17.00 Wykonamy piękne, papierowe albumy. Koszt: 130 zł
Zapisy: monaszcz@wp.pl

Poranek teatralny dla dzieci, 10.03. (sobota), godz. 11.00
Legendarna Wiosna w wykonaniu teatru Magmowcy. W małej leśnej dziu-
pli młoda Sówka nie może się już doczekać wiosny, dosyć ma srogiej 
i mroźnej zimy. Marzy o tym, by rozprostować skrzydła i co rusz podcho-
dzi do okna, by sprawdzić, czy ta najpiękniejsza pora roku już nadeszła. 
Po spektaklu wiosenne warsztaty. Wstęp 10 zł

Rodzinne warsztaty ceramiczne, 10, 24.03. (sobota), godz. 11.00
Podczas zajęć będziemy mieli okazję zapoznać się z tajnikami warsztatu 
oraz przyjrzeć się procesowi powstawania ceramiki – od lepienia poprzez 
szkliwienie aż do wypalenia. Na warsztaty zapraszamy dzieci, młodzież 
i dorosłych. Wstęp: 20 zł

Przygody Marzanny. Teatralno-plastyczne powitanie wiosny 
w bajkowym klimacie, 15.03. (czwartek), godz. 11.00
Dzieci podczas spotkania poznają tradycje witania wiosny w różnych kra-
jach i wybrane elementy warsztatu teatralnego, aby obudzić się ze snu 
zimowego. Zaprojektują również postać przedstawiającą symbolicznie 
odchodzącą zimę, czyli Marzannę. Dla grup zorganizowanych. Zapisy: 56 66 44 912. 
Organizatorzy: Dom Muz oraz Filia nr 4 Książnicy. Wstęp: 3 zł

Wiosenne zające – warsztaty recyklingowe, 15.03. (czw.), godz. 12.00
Młodzież szkolna przygotuje ze szmatek i materiałów pasmanteryjnych 
świąteczne zajączki. Dla grup zorganizowanych. Wstęp 5 zł

Rodzinne tworzenie ozdób i kartek świątecznych
19.03. (poniedziałek), godz. 17.45
Uczestnicy wykonają kartki wielkanocne i ozdoby na świąteczne stoły do 
swoich domów w różnych technikach plastycznych. Od lat 5 do 100. Wstęp 5 zł

Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru z Teatrem Amorficznym
28.03. (środa), godz. 18.00
W programie m.in. prezentacja wybranych etiud z dorobku Teatru Amor-
ficznego w obecnym sezonie – teatr ma na swoim koncie 19 premier. 
Podczas tego wieczoru ogłosimy także datę świętowania jubileuszu 
20-lecia Teatru Amorficznego. Wstęp wolny

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

Strong by Zumba, 10, 24.03. (sobota), godz. 17.30
Program fitnessowy, łączący wysokiej intensywności trening interwałowy 
z synchronizowaną muzyką, która motywuje do działania. 
Zapisy: 690-090-535 lub na fb-ZUMBA Ruda-Toruń. Wstęp wolny

Kosmosmyki - kosmiczne warsztaty dla najmłodszych
13.03. (wtorek), godz. 12.00 (grupa zorganizowana)
13.03. (wtorek), godz. 16.00 (zajęcia dla dzieci)
17.03. (sobota), godz. 11.00 (zajęcia rodzinne)

poprowadzi Piotr R. Kuczborski, botanik, siedliskoznawca, specjalista 
ochrony środowiska i kształtowania krajobrazu. Wstęp wolny

Prapremiera widowiska „Czy można mnie pokochać” 
21.03. (środa), godz. 18.00
Scenariusz i oprawa wizualna: Inka Dowlasz, reżyseria: Agnieszka Pia-
secka i Krystian Wieczyński, choreografia: Marta Zawadzka, wykonanie: 
aktorzy z Fundacji Dorotkowo, gościnnie: Damian Droszcz. 
Wstęp: bezpłatne wejściówki do pobrania pod adresem: sekretariat@dorotkowo.pl

Metamorfozy – warsztaty, 23.03. (piątek), godz. 9.00
Zajęcia ruchowo-plastyczne realizowane w ramach obchodów Międzyna-
rodowego Dnia Odysei. Zajęcia dla grupy zorganizowanej. Współpraca: Fundacja Traditio 
Europae, Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Tartak. Wstęp wolny

Konkurs Area, 24.03. (sobota), godz. 10.00
Rejonowy konkurs Toastmasters udzielania informacji zwrotnej oraz 
przemawiania. Konkurs jest imprezą otwartą, w czasie której każdy 
chętny może przyjść i przekonać się w praktyce, co ma do zaoferowania 
organizacja Toastmasters International. Spotkanie będzie gromadzić 
najlepszych mówców z klubów Torunia i Bydgoszczy. 
Osoby spoza organizacji mogą wziąć udział po wcześniejszym zgłoszeniu na: toastmasters.to-
run@gmail.com do 17.03. Koszt: 10 zł.

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

Łosie na Podgórzu, 5.03. (poniedziałek), godz. 17.30
Punktem wyjścia do wystawy była gromadzona przez ponad 20 lat ko-
lekcja łosi. Składa się z ponad 100 egzemplarzy. Od papierowych przez 
szklane, drewniane do pluszowych. Pokazane zostaną na niej łosie 
z prywatnej kolekcji pochodzące z różnych miejsc Europy. Kolekcja łosi 
podczas finisażu, który odbędzie się 20.03. o godz. 17.17 zostanie roz-
dana jego uczestnikom oraz dzieciom, które wykonają najlepsze prace 
podczas warsztatów przygotowanych dla klas. Wstęp wolny

Bezobliczalni, 22.03. (czwartek), godz. 18.00, do 5.04.
Podsumowanie działań toruńskich studentów Wydziału Sztuk Pięknych. 
Realizują oni projekt o charakterze społeczno-artystycznym, oscylując 
w obrębie takich mediów, jak fotografia czy performance. Swą uwagę 
skupiają na takich tematach, jak tolerancja oraz relacje społeczne. Tłem 
do realizacji artystycznych jest Toruń, a głównie Podgórz i Rudak i Staw-
ki. 
Coaching ciała – Miednica pełna życia
2.03. (piątek), godz. 18.00-21.00, 3.03. (sobota), godz. 10.00-14.00
Coaching jako metoda zadawania pytań i pomoc w indywidualnym do-
chodzeniu do odpowiedzi ułatwia poznanie możliwości własnego ciała. 
Prowadząca: Marta Zawadzka. Wstęp: 200 zł

Warsztaty zielarskie
7.03. (środa), godz. 16.00
12.03. (poniedziałek), godz. 17.30, 15.03. (czwartek), godz. 17.30
Jedna z organizatorek będzie opowiadała o zastosowaniu ziół, o tym jak 
można je wykorzystywać na co dzień oraz co można nimi zastąpić w co-
dziennym życiu. Zapisy: 690-901-923.
Wokół sztuki - wiosenne koszyczki na Dzień Kobiet
8.03. (czwartek), godz. 9.00
Zajęcia dla grupy dzieci niepełnosprawnych. Podczas warsztatów 
uczestnicy wykonają kwiaty w różnych technikach plastycznych i ozdo-
bią koszyczki w których umieszczą wcześniej przygotowane bukiety. 
Wstęp: 10 zł (tylko dla grup zorganizowanych)

DDOMY KULTURY

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

Galeria Muz
Solidarnie o lepszy świat. Prawa kobiet w obiektywie Marka 
Krupeckiego, 1.03. (czwartek), godz. 18.00, do 23.03.
Wystawa pokazuje działania torunianek zaangażowanych w obronę 
praw kobiet, ich aktywizm, ale także zjawisko solidaryzowania się spo-
łeczności lokalnej w imieniu wspólnych spraw. W ramach ManiFest.

FotoGaleria
Wiesław Haładaj - rysunek, malarstwo, grafika
2.03. (piątek), godz. 18.00, do 30.03.
Wiesław Haładaj studia odbył w PWSSP w Łodzi na Wydziale Grafiki. 
Dyplom obronił w 1984 r. w Pracowni Wklęsłodruku. Tworzy w obrębie 
grafiki, malarstwa, rysunku. Członek jury nagród na 14th International 
Print Biennial w Warnie w 2007, 7th Ural International Print Triennial 
w Ufie (2013), 1st International Students Drawing Triennial w Katowi-
cach (2014). Członek AMIGRAV International Association of Engravers. 
25 międzynarodowych nagród, wyróżnień i nominacji.

Na wystawy wstęp wolny

Imprezy:
Bazarówy, cwaniary, uciekinierki - kobiece bohaterki w twórczości 
Sylwii Chutnik - spotkanie, 6.03. (wtorek), godz. 16.00
Książki Sylwii Chutnik zaludniają kobiety wykluczone, znajdujące się 
w sytuacjach granicznych, borykające się z rolami, które narzuca im 
społeczeństwo czy historia. Na spotkaniu porozmawiamy o tych boha-
terkach w różnych kontekstach, odwołując się między innymi do proble-
mów feministycznych i genderowych, charakterystycznych dla pisarstwa 
Chutnik. Spotkanie w ramach ManiFest.
Wieczór rękodzieła, 7.03. (środa), godz. 16.30
Pokażemy, jak wykonać oryginalny kolczyki z kolorowej włóczki, ucząc 
podstaw sztuki szydełkowania. Wstęp: 5 zł

Pokaz filmu „Hannah. Nieznana historia buddyzmu”
13.03. (wtorek), godz. 18.00
Pełna przygód filmowa podróż, której bohaterką jest Hannah Nydahl - 
dzięki niej buddyzm tybetański stał się znany na Zachodzie. Sercem tej 
opowieści jest historia miłosna, która rozpoczyna się w hippisowskich 
czasach w Kopenhadze i prowadzi do Kathmandu, gdzie Hannah i jej 
mąż Ole zostali pierwszymi uczniami Jego Świątobliwości XVI Karmapy 
pochodzącymi z Zachodu. 
Współorganizator: Buddyjski ośrodek medytacyjny Karma Kagyu w Toruniu. Wstęp wolny

Wykład dr. Piotra Kuczborskiego o zdrowym odżywianiu 
15.03. (czwartek), godz. 18.00
Spotkanie poświęcone tematowi zdrowego odżywiania z wykorzysta-
niem wartości kulinarnych dziko rosnących roślin, ich możliwemu za-
stosowaniu, zarówno współcześnie jak i w tradycjach ludowych. Wykład 



Świąteczny Kiermasz Używanych Gier Planszowych
24.03. (sobota), godz. 12.00-14.00
Masz dużo gier planszowych i przynajmniej niektórych chciałbyś się po-
zbyć? Będzie okazja, żeby to zrobić. Udział w kiermaszu jest bezpłatny, 
zarówno dla kupujących, jak i dla sprzedających. Kupujący negocjuje cenę 
upatrzonej gry bezpośrednio ze sprzedającym i płaci mu umówioną kwo-
tę. Sprzedających prosimy o dokonanie rezerwacji: m.pitulski@ksiaznica.torun.pl

Filia nr 1, ul. Jęczmienna 23
Klub Gier Planszowych „Graina”, 1, 15, 29.03. (czwarteki), godz. 17.00
Otwieramy Klub Gier Planszowych. Zapraszamy dzieci w wieku 7+ oraz 
młodzież. Przewodnikami po świecie gier planszowych będą trenerzy 
z Games & Grow. W programie każdego spotkania gry kooperacyjne, te-
matyczne i rywalizacyjne. Udział bezpłatny. Więcej informacji telefonicz-
nie: 56 621-09-56 lub m.rosinka@ksiaznica.torun.pl, 
artur@gamesandgrow.pl, mateusz@gamesandgrow.pl
Wystawa fotografii teatralnej Studia P, 21.03.- 27.04.
Scena Młodych - Studio P to niezwykły teatr. Nazywany jest kuźnią ta-
lentów. Wyrośli z niego znani aktorzy, krytycy teatralni, reżyserzy, mię-
dzy innymi: Małgorzata Kożuchowska, Olga Bołądź, Joanna Dark, Marek 
Gierszał, Magdalena Czerwińska. Od początku kieruje nim Lucyna Sowiń-
ska. Studio P specjalizuje się w inscenizacjach literatury współczesnej. 
Na wystawie obejrzymy fotogramy ze spektakli i kolaże zdjęć z 10 przed-
stawień. Przestrzeń wystawy uzupełnią rośliny, które często towarzyszą 
spektaklom Studia P.

Filia nr 5, ul. Lubicka 45C, tel. 56 655-31-82
Kiermasz taniej książki, 5-9.03.
Wyprzedaż tytułów wycofanych z bibliotecznego księgozbioru. Ceny już 
od złotówki. Sprzedaż w godzinach otwarcia biblioteki: poniedziałek, 
wtorek, czwartek od 12.00 do 18.00; piątek od 8.30 do 16.00. Wśrody 
fila nieczynna.

Filia nr 11, ul. Żwirki i Wigury 39/41, tel. 56 652-90-82
Świąteczny kiermasz rękodzieła, 20.03. (wtorek), godz. 14.00-18.00
Świąteczne cudeńka przygotowane przez członków Sekcji Rękodzieła 
Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To prace wykonane różnymi 
technikami, wśród nich znajdziesz serwetki, pisanki, kartki i palmy. Ceny 
niewygórowane. 

Filia nr 12, ul. Fałata 35, tel. 56 652-09-80
Robimy pisanki, 1.03. (czwartek), godz. 16.30
Klub Kreatywnych „Katarzynki” zaprasza na zajęcia, podczas których wła-
snoręcznie wykonasz świąteczne pisanki. Technika dowolna - nie stawia-
my żadnych ograniczeń; zaskocz siebie i innych uczestników spotkania. 
Zajęcia odbędą się w bibliotece przy ul. Fałata 35. 
Ze względu na duże zainteresowanie i ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zapisy na facebooko-
wym profilu Katarzynek, telefonicznie: 56 652 09 80 lub mailowo: kreatywne.katarzynki@onet.pl

Robimy palmę wielkanocną, 15.03. (czwartek), godz. 16.30
Zrób własnoręcznie wielkanocną palmę. Pomogą Ci panie z toruńskiego 
Klubu Kreatywnych „Katarzynki”. Zapisy na facebookowym profilu Katarzynek i telefo-
nicznie lub mailowo: kreatywne.katarzynki@onet.pl

Klub Sobótka, ul. Wojska Polskiego 43/45
BallCon X - Toruńskie Spotkania z Grami Planszowymi
3.03. (sobota), godz. 10.00-19.00
4.03. (niedziela), godz. 10.00-17.00
Dwudniowe święto fanów planszówek z Torunia i okolic. Do Waszej dys-
pozycji oddamy spory games room, który wyposażymy w gry strategicz-
ne, logiczne, imprezowe i przygodowe. Zaprosimy do udziału w turnie-
jach. Udział bezpłatny. Więcej informacji: ballcon.blogspot.com

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
ul. Szczytna 13

Polska - miejsca mało znane, 5.03. (poniedziałek), godz. 10.00 
Część druga prelekcji - dr Edward Świtalski
Moje Indie, 19.03. (poniedziałek), godz. 10.00 
Wspomnienia Teresy Stuczyńskiej
Dyskusyjny Klub Książki, 26.03. (poniedziałek), godz. 10.00 
Dyskusja nad książką „Simona” Anny Kamińskiej. Moderator Magdalena 
Gogulska -Dębska
Wanda Stefaniak - Z polskich łąk
Wystawa prac absolwentki Wydziału Sztuk Pięknych UMK (kierunek: 
konserwatorstwo i muzealnictwo) oraz etnografii u prof. M. Prüfferowej. 
Jej życie zawodowe to praca w placówkach oświatowych oraz kultural-
nych. 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 zro-
dziła się pasja do wykonywania kolaży. Obecna wystawa łączy kolaże tra-
dycyjne, malarstwo akwarelowe, a także połączenie obu technik. Prace 
w większości inspirowane są wierszami K.I. Gałczyńskiego, zwłaszcza 
„Kroniką olsztyńską”.

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

Biocity, 3.03. (sobota), godz. 12.30, do 15.03
Na wystawie prezentowane są prace nagrodzone w ogólnopolskim 
konkursie plastycznym Biocity, adresowanym do słuchaczy szkół dla 
dorosłych. Konkurs został zorganizowany przez Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Toruniu. Nadesłano 88 prac z 13 miast Polski. Prace pre-
zentują zróżnicowane techniki: fotografię, grafikę komputerową, akware-
lę, kredkę. Idea przyświecająca przedsięwzięciu jest niezwykle aktualna. 
Wraz z rozwojem cywilizacji i wzrostem liczby ludności na Ziemi, wzrosła 
także ilość zanieczyszczeń. Fakt ten stał się problemem rangi globalnej. 
Pomysłodawcy i realizatorzy konkursu wykorzystali fakt, że współczesna 
reklama realizowana jest w prawie każdej dziedzinie życia. Jej powszech-
na obecność przejawiająca się m.in. poprzez plakaty i bilbordy niesie 
czasami efekt przesycenia, ale ma ogromną siłę przekazu. Uczestnicy 
konkursu również podeszli do tematyki w sposób niekonwencjonalny. 
Nie zawsze umieszczali hasła reklamowe; bazowali na sile obrazu. 

Wystawa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-19.00, w soboty w godz. 10.00-15.00

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

Konsultacje fotograficzne, 2, 23.03. (piątek), godz. 15.30-18.00
Indywidualne zajęcia warsztatowe dla osób amatorsko uprawiających fo-
tografię artystyczną. Prowadzenie: Stanisław Jasiński, udział bezpłatny.
W pierwszym rzędzie: Arabski sekret Julii Groszek 
7.03. (środa), godz. 17.00
Spotkanie filmoznawcze. Projekcja filmu i rozmowa z reżyserką. Wstęp wolny

Wybitne postacie z historii fotografii: Richard Avedon – fotografia 
reklamy, 14.03. (środa), godz. 17.00
Wykład Stanisława Jasińskiego z cyklu Historia fotografii. Wstęp wolny

Eliminacje rejonowe 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 
16.03. (piątek) Wstęp wolny

Zajęcia teatralne, 17.03. (sobota) 
• godz. 9.00 Drugie życie rzeczy – z cyklu Teatralny rozruch dla dzieci 
w wieku 7-10 lat. Wstęp wolny – zapisy na www
• godz. 11.00 i 12.30 Papierowe fantazje – zajęcia teatralne z cyklu Poranne 
figle, psoty i żarty dla dzieci w wieku 4-6 lat. Wstęp wolny – zapisy na www
KATAR Muzyka – Koncert finałowy, 24.03. (sobota)
Szczegółowy program koncertu dostępny będzie na www od 7.03. Wstęp wolny. Miejsce: Od Nowa

Pasja tworzenia, 27.03. (wtorek)
Zajęcia warsztatowe z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru: dla dzieci 
w wieku 2-3 lat oraz ich opiekunów – godz. 17.00-17.45, dla dzieci w wie-
ku 4-6 lat oraz ich opiekunów – godz. 17.00-17.45, dla młodzieży i doro-
słych – godz. 18.00-19.00. Wstęp wolny – zapisy na www

Program Edukacji Kulturalnej dla uczniów klas piątych
• 1-2.03. Warsztaty filmowe Film. Od pomysłu do realizacji (zajęcia prowadzi Karolina Fordońska) 
oraz warsztaty teatralne Moje drogi (zajęcia prowadzi Agnieszka Zakrzewska).
• 14-16.03. Warsztaty plastyczne Piksel Book (zajęcia prowadzą Monika Balcerak, Paulina Bro-
ma, Katarzyna Kukułka i Justyna Pazdykiewicz) oraz lekcja muzealna Kopernik znany i nieznany 
(Muzeum Okręgowe).
• 21-23.03. Warsztaty filmowe Film. Od pomysłu do realizacji (zajęcia prowadzi Karolina Fordoń-
ska) oraz warsztaty teatralne Moje drogi (zajęcia prowadzi Agnieszka Zakrzewska).

Warsztaty
• 3.03. Trening prezentacji i wystąpienia publicznego
Zajęcia prowadzą: Mariusz Kluszczyński i Wojciech Budny, cena: 120 zł, informacje dot. zgłoszeń 
na stronie internetowej www.woak.torun.pl
• 10-11.03. Pedagogika cyrku dziecięcego
Cykl warsztatów dla animatorów (I spotkanie). Zajęcia prowadzi Alicja Usowicz, cena: 600 zł (za 
cykl siedmiu spotkań), zgłoszenia do 2.03.
• 16-18.03. ABC instruktora tańca. Zajęcia prowadzi Marta Zawadzka, cena: 200 zł, zgłoszenia 
do 9.03.
• 17.03. Jak opowiadać historie na Instagramie? Instagram – siła obrazka. Zajęcia prowadzi Kasia 
Toczko, cena: 120 zł, zgłoszenia do 9.03.
• 23-25.03. Teatr – Muzyka – Ruch. Zajęcia prowadzą Magdalena Jasińska, Erwin Regosz i Krystian 
Wieczyński, cena: 100 zł, zgłoszenia do 16.03.

*****
Trwają XXVII Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR. Odbywają się one 
w dziedzinach: muzyki, fotografii, filmu i teatru. Do 31.03. filmowcy-amatorzy oraz wszyscy nieza-
leżni twórcy mogą nadsyłać swoje prace na organizowany w ramach Konfrontacji konkurs KATAR 
Film. Odbywa się on w trzech kategoriach: film dokumentalny i reportaż, film fabularny lub wide-
oklip. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowy regulamin znaleźć można na stronie internetowej

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

Gramy w bilard indyjski
5, 12, 19, 26.03. (poniedziałki), godz. 17.00-20.00
Bilard indyjski (inaczej Carrom) to połączenie bilardu, snookera i gry 
w kapsle. Udział bezpłatny. We współpracy z Toruńskim Klubem Carrom.
Z cyklu Toruń Miasto Zabytków, 13.03. (wtorek), godz. 18.00
I Liceum Ogólnokształcące (1568-2018): od pierwszego w mieście 
muzeum, przez gimnastykę szwedzką, po kino i Kopernika w nazwie
Spotkanie z prof. Lidią Smentek, absolwentką I LO, oraz Katarzyną 
Kluczwajd (Książnica Kopernikańska). Okazją do szkolno-toruń-
skich opowieści jest 450-lecie szkoły. Oprócz wspomnień będzie też 
mowa o kilku epizodach z dziejów miasta z udziałem Szkoły Jubilat-
ki, o związanych z tą placówką osobach i zabytkach. Wstęp wolny

Spotkanie autorskie: Wit Szostak, 14.03. (środa), godz. 18.00
Wit Szostak, właśc. Dobrosław Kot (ur. 1976) – polski pisarz, filo-
zof, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Filozofii 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor Trylogii krakow-
skiej (Chochoły, Dumanowski, Fuga), cyklu o Smoczogórach (Wichry 
Smoczogór, Poszarpanie granie, Ględźby Ropucha). Był wielokrot-
nie nominowany do Nagrody im. Janusza A. Zajdla. Laureat Śląkfy  
(za Wichry Smoczogór), Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego 
(za Chchoły). Nominowany do nagrody Literackiej Nike (za Fugę).
Spotkanie autorskie: Anna Brzezińska, 20.03. (wt.), godz. 18.00
Ceniona pisarka i mediewistka. Debiutowała w roku 1998 opowia-
daniem „A kochał ją, że strach”, za które otrzymała Nagrodę im. Ja-
nusza A. Zajdla. Znana głównie jako autorka cyklu powieści o zbóju 
Twardokęsku oraz opowiadań o Babuni Jagódce. Ostatnio wyadała 
„Córki Wawelu. Opowieść o jagiellońskich królewnach”. Na przeszło 
ośmiuset stronach opisuje życie kobiet za czasów ostatnich Jagiel-
lonów. Jej bohaterkami są nie tyko uprzywilejowane – jak mogłoby 
się zdawać – córki króla Zygmunta I Starego z małżeństw z Barbarą 
Zápolyą i Boną Sforzą, ale także bękarcice, mieszczki, kobiety z pleb-
su przyjmowane do pracy jako sługi, a traktowane jak niewolnice.
Jan Heweliusz - Początki uświadamiania fizyczności Wszechświata
22.03. (czwartek), godz. 18.00
Kolejnym gościem Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii 
i Książnicy Kopernikańskiej będzie prof. Andrzej Strobel. Prof. Stro-
bel o dokonaniach Heweliusza: Konsekwencją koncepcji Kopernika 
było umieszczenie Ziemi w układzie słonecznym jako jednej z pla-
net. Tym samym dokonano przeniesienia cech jakie ma Ziemia na 
inne ciała niebieskie. To rozumienie fizyczności rozszerzano stop-
niowo na wszystkie zjawiska niebieskie. Jan Heweliusz jako jeden 
z pierwszych wkroczył na tę drogę dociekań. Jednym z głównych 
przedmiotów jego badań był Księżyc. Badania Heweliusza dały po-
czątek wielowiekowemu procesowi, który ciągle kształtuje oblicze 
współczesnego świata.
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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 – Arsenał

Wystawy czasowe:
(Nie)potrzebne, (nie)piękne, (nie)cenne. Reaktywacja rzeczy, do maja
Wystawa jest propozycją przyjrzenia się przedmiotom, które ludzie na 
różne sposoby ratują przed unicestwieniem, dając im drugie życie.

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

10-11.03. akcja „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”

Imprezy:
Jarmark żywności ekologicznej, 3.03. (sobota), godz. 10.00-14.00 
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN. 

Siała baba mak, 3-4.03. (sobota-niedziela), godz. 11.00-14.00
Warsztaty umuzykalniające dla nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym, animatorów kultury, wychowawców. W programie: 
wykorzystanie folkloru muzycznego w pracy i zabawie z dziećmi, praktyki 
umuzykalniające, ćwiczenia rytmiczne, elementy emisji głosu, tradycyjne 
zabawy dziecięce oraz zabawy integracyjne z tańcem i śpiewem. Koszt udzia-
łu 1 os.: 45 zł/6h. Uwaga! Przy udziale 3 pracowników jednej placówki –  koszt udziału jak za 2 
osoby. Zapisy: edukacja@etnomuzeum.pl

Babskie gadanie (całkiem) do rzeczy, 8.03. (czwartek), godz. 18.00
Spotkanie na wystawie (Nie)potrzebne, (nie)piękne, (nie)cenne. Reakty-
wacja rzeczy z udziałem jej autorek. W programie, z okazji Dnia Kobiet, 
zwiedzanie ekspozycji tropem kobiecej codziennej zaradności i nieco-
dziennej kreatywności, wspólne tworzenie gadżetu z odpadów oraz po-
częstunek „z odzysku”. Bilet: 3 zł/os.

Łza się przesączy, rozpacz zakończy. Pieśni wielkopostne
14.03 i 21.03 (środy), godz. 18.00
Dwa kolejne spotkania z cyklu Żywot pieśni, pieśni żywota polegające na 
wspólnym śpiewaniu. Tym razem będą to śpiewy okresu Wielkiego Po-
stu. Zaprezentowane zostaną archiwalne nagrania wiejskich śpiewaków 
i śpiewaczek. Prowadzenie: Marta Domachowska. Bilet: 1 zł/os.
Sobota z jajem, 17.03. (sobota), godz. 16.00-18.00
Rodzinne warsztaty zdobienia jajek i wyrobu palm z krepy. Uczestnicy 
spotkania nauczą się technik zdobniczych od twórców ludowych z Kur-
piów. Uczestnicy proszeni o przyniesienie ugotowanych jaj i wydmuszek. 
Koszt udziału: ulgowy 10 zł, normalny 15 zł, rodzinny 40 zł

Kiermasz wielkanocny, 18.03. (niedziela), godz. 10.00-15.00
Na świąteczny kiermasz przyjadą twórcy ludowi z różnych regionów Pol-
ski, Litwy i Ukrainy. Będzie to okazja do zakupienia niepowtarzalnych, 
własnoręcznie wykonanych przedmiotów, które posłużyć mogą do ozdo-
bienia koszyka ze święconką czy wielkanocnego stołu. Nie zabraknie do-
mowych wypieków, potraw i miodów. W trakcie imprezy, o godz. 11.00, 

12.00 i 13.00, pracownicy Muzeum oprowadzą chętnych po aranżacjach 
świątecznych w Parku Etnograficznym. Bilety: 5 zł, ulgowy 3 zł, rodzinny 10 zł

Przywołówki dyngusowe, 22.03. (czwartek), godz. 12.00
71. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób z grupy wiekowej 
55+. W programie prezentacja na temat dawnego kujawskiego zwyczaju 
wielkanocnego do dziś obchodzonego przez Klub Kawalerów w Szymbo-
rzu. Zwyczaj „przywołówek” w 2016 roku został wpisany na Krajową listę 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Na zakończenie zaprosimy 
wszystkich do Parku Etnograficznego na zwiedzenie aranżacji wielkanoc-
nych we wnętrzach chat. Bilet: 3 zł/os. 

EDUKACJA
Dla przedszkoli:
Tradycja w małym paluszku
Warsztaty dla dzieci powyżej 4 lat. W programie elementy kultury ludowej w zabawach i działa-
niach plastycznych, muzycznych lub parateatralnych. Podczas zajęć w lutym dzieci poznają ludo-
we 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:
• Co rzecz rzecze?
Co może nam opowiedzieć przedmiot? Dlaczego rzeczy się zmieniają? Czy istnieją rzeczy bez war-
tości? Zajęcia twórcze na wystawie (Nie)potrzebne, (nie)piękne, (nie)cenne. Reaktywacja rzeczy.
• Wielkopostny elementarz (do 16.03.)
Uczestnicy dowiedzą się jak dawniej na wsi spędzano czas sześciotygodniowego Wielkiego Po-
stu. Wędrując po wystawie Tajemnice codzienności… odkryją podstawowe wierzenia i obyczaje 
tego okresu. Poznają także główne prace domowe i gospodarskie, które wówczas wykonywano. 
• Wielkanoc na Pomorzu i Kujawach (od 20.03.)
Jak urządzić pogrzeb śledzia? Czym się różni kraszanka od pisanki? Co ma śmigus do dyngusa? 
Uczestnicy odwiedzą przygotowane na święta wnętrza chat w Parku Etnograficznym, poznają 
wielkanocne tradycje Kujaw, Kaszub, Borów Tucholskich i Kociewia. 
Bilet: 5 zł/os. Jednorazowo grupa może liczyć do 25 os. 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

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
Najcenniejsze zbiory będące własnością UMK: od naczyń antycznych z VII i VI w. p.n.e, poprzez 
szkło rzymskie z I/III w., arabską i europejską ceramikę średniowiecza po malarstwo europejskie 
od XVI w. i dzieła kultur pozaeuropejskich z XVIII-XX w. Ekspozycja uzupełniona została o prace 
artystów dwudziestowiecznych m.in. Jana Stanisławskiego, Tymona Niesiołowskiego, Bronisława 
Jamontta, Józefa Czapskiego, Jana Lebensteina i Marka Żuławskiego.
Sala Rektorska
Prezentacja srebrnych insygniów JM Rektora UMK I galerii portretowej rektorów

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:
Jak próbowałem dogonić kangury. 10 000 kilometrów rowerem przez 
Australię – spotkanie z Robertem Czerniakiem
1.03. (czwartek), godz. 17.00
Opowieść o rowerowej wyprawie 10 000 kilometrów przez Australię, 
a jednocześnie tytuł trzeciej części książki „Podróże do granic”. Wypra-
wa odbyła się na przełomie 2012 i 2013 roku. Robert Czerniak opowie 
słuchaczom o przyjacielskiej relacji, jaką udało mu się zbudować ze 
swoim synem Joachimem, a także o tym, jak w wieku 42 lat został długo-
dystansowym rowerzystą. Muzeum Podróżników, wstęp wolny
Spojrzenie na Wietnam – spotkanie z Joanną i Januszem 
Traczykowskimi, 10.03. (sobota), godz. 13.00
Ona artysta malarz, on dziennikarz. Joanna i Janusz Traczykowscy pre-
zentując swój film opowiedzą o podróży po Wietnamie, wyjaśnią dlacze-
go słowo Sajgon kojarzy się z bałaganem, jak jeden kościół może łączyć 
kilka religii, czy trudno pływać łodzią po kanałach Delty Mekongu, czym 
przyciągają turystów skały w Zatoce Ha Long, jak wygląda wigilia w kraju 
ateistyczno-buddyjskim i wreszcie jak wygląda Wietnam 43 lata po woj-
nie ze Stanami Zjednoczonymi. Kamienica pod Gwiazdą, wstęp wolny
Urzekający Laos - spotkanie z podróżnikiem Piotrem Wnukiem
15.03. (czwartek), godz. 17.00
Laos był jednym z etapów czteromiesięcznej podróży Piotra Wnuka po 
Indochinach. To kraj przesycony buddyzmem, zamieszkały przez ser-
decznych, bezinteresownie pomocnych, przesympatycznych ludzi. Piotr 
Wnuk opowie dlaczego podróż lokalnym transportem potrafi trwać na-
wet dwanaście godzin zamiast sześciu, dlaczego czasem jest problem 
kupić coś w sklepie, bo właściciel akurat śpi. Wspomni o tym, czy łatwo 
jest podróżować autostopem, gdzie spać i jak jeść. Opowie o swoich 
przygodach jakie przeżył, a także o tym jak komercyjna turystyka wpły-
wa na postrzeganie ludzi zachodu przez Laotańczyków i jaki wpływ ma 
na nich samych. Kamienica pod Gwiazdą, wstęp wolny
Polska zobacz więcej – Weekend za pół ceny 
10-11.03. w godz. 10.00-16.00
Zapraszamy do 4 oddziałów w promocyjnych cenach. Do Muzeum Toruńskiego Piernika, Kamie-
nicy pod Gwiazdą, Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika oraz Muzeum Historii Torunia będą 
tańsze o 50%

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
Wały Gen. W. Sikorskiego 19, tel. 56 622-80-91
www.etnomuzeum.pl

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:
Elementy fantastyczne i wątki moralizatorskie w twórczości Masakatsu 
Tagamiego ze zbiorów Janusza Traczykowskiego i Muzeum Okręgowego 
w Toruniu, do 27.05.

Bilety: 10 zł normalny; 7 zł ulgowy

Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów, ul. Łazienna 16

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

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



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

Wystaw się w CSW!, do 4.03. 
Wystawa laureatów konkursu fotograficznego.
Dyplom 2017, do 11.03.
Wystawa absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK, będąca prezenta-
cją dzieł nagrodzonych i wyróżnionych.
Łukasz Patelczyk – Migotanie, 9.03. (piątek), godz. 19.00, do 20.05.
Artysta łączy realistyczny i oszczędny w wyrazie pejzaż z formami abstrak-
cyjnymi: liniami, plamami czy punktami, które poprzez swoje wyizolowa-
nie od reszty kompozycji wprowadzają niepokój i atmosferę tajemnicy.
GO, 16.03. (piątek), godz. 19.00, do 22.04.
Osiągnięcia Katedry Grafiki Interdyscyplinarnej Wydziału Sztuk Wizual-
nych Akademii Sztuki w Szczecinie, zajmującej się szeroko pojętą grafi-
ką współczesną. Ważnym aspektem działalności Katedry jest zwrócenie 
się ku najnowszym osiągnięciom technologicznym.
6,7 GB. Wystawa z pigułki, 23.03. (piątek), godz. 19.00, do 20.05.
24.03. (sobota), godz. 12.00 – po wystawie oprowadza kuratorka Inés R. Artola

Dzieła dwanaściorga artystów z Chile i z Argentyny. Są to prace wideo 
oraz fotografie wyprodukowane w Europie według instrukcji autorów. 
Są to bardzo różni artyści, a każdy z nich – po drugiej stronie oceanu – 
stworzył swój własny mikrokosmos. Pierwszą inspiracją wystawy była 
słynna walizka Marcela Duchampa…
Karolina Komasa / Mapy. Jedyne, co jest pewne, to niepewność
30.03. (piątek), godz. 17.00, do 6.05.
Karolina Komasa zajmuje się rzeźbą, obiektem i instalacją. Porusza tema-
tykę drogi, jaką podejmujemy w życiu. Decyzja o rozpoczęciu lub zanie-
chaniu działania w określonym czasie lub miejscu buduje przestrzenną 
siatkę – osobistą mapę. Eksploracja tej przestrzeni uzmysławia nam, że 
ryzyko jest oczywistą częścią życiowych doświadczeń.

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, 1.03. (czwartek)
• godz. 16.30: „Wystaw się w CSW”, oprowadza Dominika Lewandowicz
• godz. 17.00: „ Dyplom 2017”, oprowadza Oksana Budna
Zbiórka przy recepcji. Wstęp: 1 zł, bez zapisów

10. CoCArt Music Festival
8.03. (czwartek)
• godz. 19.00 Parter CSW, wstęp wolny: Wystawa plakatów Krzysztofa 
Białowicza + dj set: Trzaski (PL)

SGALERIE
9.03. (piątek)
• godz. 18.00 CSW, Kino Centrum: Projekcja filmu „Słyszeć więcej”, reż. 
Natalia Puchalska
• godz. 20.00, Parter CSW (Bilety: 30 zł), Radar + Wojciech Jachna (PL) / 
Pin Park + Kinomanual (PL) / Julian Sartorius (CH) / Księżyc (PL)
10.03. (sobota)
• godz. 13.00, Czytelnia, wstęp wolny: Spotkanie z Łukaszem Pawlakiem 
- prezentacja wytwórni Requiem Records
• godz. 18.00, CSW Kino Centrum: Projekcja filmu „Słyszeć więcej”
• godz. 19.00, Parter CSW (Bilety: 30 zł) Günter Schlienz + Hanno Braun 
(DE) / Widt (PL) / Radian + Billy Roisz + Dieter Kovacic (AT) / Tsvey (PL)
Karnet na dwa dni CSW (Bilety: 50 zł). Bilety i Karnety do nabycia w CSW

Wydarzenia dla dzieci
Bajki z rzutnika, 24.03. (sobota), godz. 12.00
Seans i zabawy twórcze. Wstęp: 8zł/dziecko, zapisy: biblioteka@csw.torun.pl

Wyprawa w głąb sztuki, 10.03. (sobota), godz. 12.00
Warsztaty rodzinne towarzyszące wystawie „Dyplom 2017”. Dla dzieci 
w wieku 6–12 lat z opiekunami. Wstęp: 8 zł/os., 
zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub 56 610 97 16

Zmysłoteka
grupa I – wtorki, godz. 17.15–18.15, grupa II – środy, godz. 17.15–18.15
Grupa dodatkowa: sobota, 24.03., godz. 12.30–13.30
Zajęcia dla dzieci w wieku 2–5 lat wraz z opiekunami.
6.03., 7.03. Biedronka – Biedroneczki są w kropeczki. My te kropeczki policzymy i piękne prace 
stworzymy.
13.03., 14.03. Ćwir, ćwir – Ptaszki od rana ćwierkają i do wspólnej zabawy zapraszają.
21.03. Wiosna, ach to Ty! – Pączki na drzewach, kwiatki w ogródku, słońce na niebie. Wiosna 
zaprasza do zabawy Ciebie!
24.03. Zmysło-sobota, godz. 12.30–13.30 Wiosna, ach to Ty! – Pączki na drzewach, kwiatki 
w ogródku, słońce na niebie. Wiosna zaprasza do zabawy Ciebie!
27.03, 28.03. Królik – Długie ma uszy i robi kic kic.
Wstęp: 10 zł. Zapisy oraz szczegółowe informacje: zmysloteka@csw.torun.pl

Dzień na plus: warsztaty i wykłady dla seniorów
Kino Dla Seniora – cykl filmoznawczy, 14.03. (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! Spotkanie 6., 21.03. (środa), godz. 12.00
Druk sitowy. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób można wykonać 
druk płaski, zwany serigrafią. Gościem będzie Piotr Czyż, absolwent gra-
fiki na WSP UMK, aktualnie realizujący studia doktoranckie w Pracowni 
Serigrafii. Prowadzenie: Piotr Czyż, Dorota Sobolewska. 
Wstęp: 1 zł, zapisy: dorota.sobolewska@csw.torun.pl lub 56 610-97-16

Spacer po aktualnych wystawach, 22.03. (czwartek), godz. 12.00
Po wystawie „Migotanie” Łukasza Patelczyka oprowadza kurator Mate-
usz Kozieradzki. Wstęp: 1 zł, zbiórka przy recepcji, bez zapisów.

Komputer krok po kroku – od kupna przez konfigurację po Internet i więcej
Zajęcia w dwóch grupach: 22.03. (czwartek), godz. 12.00 (grupa początkująca) i 23.03. (piątek), 
godz. 12.00 (grupa średniozaawansowana). Prowadzenie: Paweł Falkowski. Wstęp: 1 zł, zapisy: 
biblioteka@csw.torun.pl lub 56 610-97-24

Centrum Literatury
Sztuka o wolności: „Wolnym być... Sztuka i niepodległość”
7.03. (środa), godz. 18.00
Pierwszy z czterech wykładów poświęconych tematowi wolności w sztuce. 
Cykl nawiązuje do wystawy „I po co nam ta wolność”, którą od kwietnia 
będzie można oglądać w CSW. Prowadzenie Jerzy Brukwicki. Wstęp wolny

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

Lady Bird, premiera: 2.03. komedia, USA 2017

Jestem najlepsza. Ja, Tonya, premiera: 2.03. dramat, biogr., sportowy, USA 2017

Czerwona jaskółka, premiera: 2.03. thriller, szpiegowski, USA 2018

Każdego dnia, premiera: 2.03. romans, USA 2018

Moja miłość, premiera: 2.03. biograficzny, dramat, USA 2016

Gurgacz. Kapelan Wyklętych, premiera: 2.03. fab. dok., Polska 2017

Kobieta sukcesu, premiera: 8.03. komedia rom., Polska 2018

Madame, premiera: 8.03. dramat, komedia, Francja 2017

Pułapka czasu, premiera: 9.03. familijny, fantasy, przygodowy USA 2018

Wieczór gier, premiera: 9.03. komedia, USA 2018

Nieznajomi: Ofiarowanie, premiera: 9.03. horror USA 2018

Bliskość, premiera: 9.03. dramat, Rosja 2017

Wielkie zimno, premiera: 9.03. czarna komedia Belgia, Francja, Polska 2017

Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali, premiera: 13.03.
animacja, familijny Wielka Brytania 2018

Pitbull. Ostatni pies, premiera: 15.03. sensacyjny Polska 2018

Happy End, premiera: 16.03. dramat, Austria, Francja, Niemcy 2017

Do zakochania jeden krok, premiera: 16.03. komedia rom., Wielka Brytania 2017

Święty niezłomny, premiera: 16.03. biograficzny, Hiszpania 2016

Pacific Rim: Rebelia, premiera: 23.03. akcja, sci-fi, USA 2018

Wieża. Jasny dzień, premiera: 23.03. thriller, psychologiczny Polska 2018

Daddy Cool, premiera: 23.03. komedia, Francja 2017

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

KINA

Wystawa czasowa:
9 Wspaniałych: Sztuka polska w Wielkiej Brytanii w XX wieku, 
do 30.04.
Jedyna na świecie ekspozycja ukazująca dorobek artystyczny dziewię-
ciu najwybitniejszych polskich artystów plastyków mieszkających w XX 
wieku na wyspach brytyjskich: Janusza Eichlera, Stanisława Frenkla, 
Haliny Korn, Mariana Kościałkowskiego, Mariana Kratochwila, Zdzisła-
wa Ruszkowskiego, Zygmunta Turkiewicza, Aleksandra Wernera i Mar-
ka Żuławskiego. Wszystkie prace są własnością Archiwum Emigracji 
i Muzeum Uniwersyteckiego, jedynej w Polsce pracowni muzealnej, 
gromadzącej obrazy, rzeźby, rysunki i grafikę oraz archiwa polskiej 
emigracji artystycznej z całego świata.

Muzeum czynne: wtorek-piątek w godz. 10.00-16.00

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

Dzieła sztuki sakralnej od gotyckich po XIX-wieczne. Są to, m.in. bogato zdobione gotyckie 
kielichy mszalne, monstrancja, rzeźby polichromowane oraz obrazy, z których najmłodszy to 
słynne dzieło Jerzego Kossaka „Cud nad Wisłą”. Ciekawy jest również sam budynek. Na jego 
ścianach znajdują się odrestaurowane fragmenty gotyckiej i renesansowej polichromii.

W klepsydrze pamięci, spotkanie z ks. Rajmundem Ponczkiem
8.03. (czwartek), godz. 19.00
Ks. Rajmund Ponczek, autor książki „W klepsydrze pamięci”, będącej 
zapiskiem wspomnień lat dzieciństwa i młodości, próbą opisu świata, 
który minął bezpowrotnie, a jednak wciąż odbija się głębokim echem 
w sercu i myślach tamtego pokolenia. To nie jest autobiografia. To opo-
wieść o miłości, przyjaźni, nadziei i wierze w Boga. Ks. kan. dr Rajmund 
Ponczek, ur. 30.06.1958 r. w Starogardzie Gdańskim, wyświęcony 
22.05.1983 r. w Pelplinie, ustanowiony proboszczem parafii p.w. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bierzgłowie 29.06.1996 r.

Lekcje muzealne:
wtorek-piątek, godz. 10.00-15.30
Diecezja toruńska - szkoła podstawowa, gimnazjum
W herbach zaklęte - szkoła podstawowa
Tajemnice kamienicy mieszczańskiej - gimnazjum, liceum
Proszę, dziękuję, przepraszam – magiczne słowa dawniej, a dziś - szkoła podstawowa
Czy but to atrybut? Czyli Święci odgadnięci! - szkoła podstawowa
Maksymalna ilość uczniów to 25 osób, czas trwania – 60 min. Rezerwacja zajęć: osobiście lub 
telefo-nicznie (tel. 505-507-044) z tygodniowym wyprzedzeniem. Opłata: 2 zł od ucznia, opie-
kunowie - wstęp wolny

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

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

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

Muzeum zabawek z XIX i pierwszych dekad XX wieku; oferujące nie tylko kolekcję lalek, misiów, 
wózków, kolejek, samochodów, klocków, gier planszowych i innych zabawek, ale również wystawę 
starych fotografii dokumentujących szczęśliwe dzieciństwo z minionych lat, projekcję starych bajek 
na dawnych projektorach oraz warsztaty artystyczne i literackie dla dzieci i młodzieży inspirowane 
prezentowaną kolekcją.

Muzeum czynne codziennie oprócz środy w godz. 10.00 -17.00

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

Muzeum czynne:
pon.-pt. godz. 8.00-16.00

Warsztaty muzealne - zabawa z papierem i drukiem
Poziom warsztatów dostosowany jest do wieku uczestników. Grupy zorganizowane - do 60 osób, 
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



gatunków malarstwa oraz krytyczności i aktualności treści sugerowanych 
w tematach prac. Pejzaże podejmują lokalne i uniwersalne motywy wło-
cławskiej okolicy. W obrazach symbolicznych zadaje pytania, krytykuje 
politykę, zwłaszcza systemy totalitarne i niesprawiedliwość społeczną. 
Dyplomy z Dyplomu 2017, 15.03. (czwartek), godz. 18.00, do 30.03. 
We współpracy z Wydziałem Sztuk Pięknych UMK, dyplomantami oraz 
CSW zaprezentowane zostaną następujące dyplomy: 1. „Krew, pot i łzy” 
Eweliny Bratko; 2. Plakaty „Od Nowy” Aleksandry Dymkowskiej – Treli; 3. 
„Skorupy” Oskara Gurbady; 4. „Szafa” Pauliny Helbik; 5. „Na wierzchu” 
Patrycji Karszni; 6. „Chmura” Natalii Krajewskiej; 7. „Światłogodny” Justy-
ny Lipki; 8. „Po 17 ruchach czarne się poddały” Macieja Pomianowskiego; 
9. „Szklane ciała” Katarzyny Spadło; 10. „USOS wave” Katarzyny Stępień 
i 11. „Nieświadomość” Rafała Śliwczyńskiego. Dyplomy z Dyplomu 2017 
reprezentują wszystkie kierunki studiów artystycznych na UMK – eduka-
cję artystyczną, grafikę, malarstwo, projektowanie graficzne i rzeźbę.
Galeria czynna codziennie w godz. 10.00-16.30

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

Wystawa prac dzieci z Litwy, Łotwy i Estonii, do 20.03.
Autorami są dzieci i młodzież z bliskich sobie, nie tylko geograficznie, ale 
również historycznie i kulturowo krajów.
Wystawa z Jubileuszem w tle, 23.03.-17.04.
Wystawa prac (rysunek, grafika, ilustracja, malarstwo, fotografia) uczniów 
I Liceum Ogólnokształcącego, uczęszczających do klasy o profilu kultu-
rowo-artystycznym. Prace pochodzą z lat 2013-2018 i powstały podczas 
zajęć plastycznych, prowadzonych przez Justynę Rebelkę-Czapiewską. 
Wystawa jest formą uczczenia 450-lecia istnienia I LO w Toruniu.
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 wielo-
krotnie prezentowane były na organizowanych w Galerii wystawach.
Jej portret - kobieta w malarskiej, graficznej i rysunkowej twórczości 
dzieci i młodzieży. 8.03.-10.04.
Wizerunki kobiet w różnym wieku: portrety dziewcząt, mam, nauczycielek, 
staruszek. Obok portretów realistycznych odnajdziemy te bardziej styli-
zowane i odrealnione. Autorzy to dzieci i młodzież w wieku od 5 do 19 lat 
z krajów europejskich i spoza kontynentu.
filia czynna: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-16.00

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

Artysta vs Kurator 2018, 1.03. (czwartek), godz. 13.00, do 18.03.
Próba nawiązania współpracy pomiędzy artystami i teoretykami, czego 
efektem będzie wystawa prac wraz z przygotowanymi przez teoretyków 
tekstami krytycznymi, wspólne spotkania, warsztaty/wykład. Wystawa 
ma charakter konkursowy.

Katarzyna Czuchnowska i Cyprian Biełaniec - Malarstwo
22.03. (czwartek), godz. 13.00, do 20.04.
Wybór prac malarskich, pasteli i rysunku artystycznego małżeństwa. Ka-
tarzyna Czuchnowska - laureatka nagród i wyróżnień w międzynarodo-
wych i ogólnopolskich konkursach malarskich. Cyprian Biełaniec - tworzy 
kompozycje trompe l’oeil, oraz hiperrealistyczne z elementami symboli-
zmu i surrealizmu w technice pastelowej, olejnej, uprawia rysunek. Ma 
w swoim dorobku ponad 270 wystaw indywidualnych i zbiorowych. 
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.
Tomasz Sobecki od roku 1981 zajmuje się fotografią artystyczną. W 2013 
obronił pracę doktorską na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyj-
nej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi pt. Idea Piramid. 
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

Ľudovít Hološka - malarstwo, do 6.03.
Malarz akademicki. Studiował w School of Applied Arts i Vysoké School 
of Fine Arts w Bratysławie. Jego prace znajdują się w Słowackiej Gale-
rii Narodowej oraz w wielu galeriach regionalnych na Słowacji, a także 
w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą. 
Janusz Sytek - Kalwaria x 3, 8.03. (czwartek), godz. 18.00, do 20.03.
Janusz Sytek, inżynier, pracuje jako doradca biznesowy. Zajmuje się 
twórczo fotografią o charakterze reportażowym. Za swoje reportaże do-
tyczące religijności Polaków otrzymał szereg wyróżnień na międzyna-
rodowych konkursach fotograficznych. Kilka lat temu rozpoczął projekt 
dotyczący wiary współczesnego społeczeństwa, koncentrując się przede 
wszystkim na dokumentowaniu przejawów kultu chrześcijan w Polsce.
Spotkanie – wystawa zbiorowa 2018, 22.03. (czw.), godz. 18.00, do 19.04.
Prace toruńskich malarzy. Pomysł wystawy zbiorowej jest realizowany od 
kilku lat. Biorą w nim udział zarówno doświadczeni mistrzowie pędzla, 
jak i młodzi artyści.
 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 od 16 lat zaj-
muje się sztuką, którą można by uznać za artystyczną, alternatywną reklamę. Grupa wykorzystuje 
bilbordy, by „reklamować” wolne myślenie wśród szerokich rzesz społeczeństwa.

teatru, zachowując swoje powinności wobec dokumentowanej sztuki, 
może mieć wartość autonomicznego tworzenia. To opowieść o ciele pod-
danym radykalnemu doświadczeniu, zanurzonym w cierpieniu. 
Agnieszka Kunicka, Thomas Orchowski - O krok od raju…
Wystawa fotograficzna ma charakter dokumentalny. Prezentuje zdjęcia 
wykonane w czasie kryzysu migracyjnego w 2015 i 2016 roku. Przedsta-
wia dwa aspekty współczesnego uchodźstwa: drogę uchodźców / migran-
tów do Europy oraz ich życie w ośrodkach dla cudzoziemców w Polsce.
Kobiety malują kwiaty 
artystki: Monika Balcerak, Joanna Domżalska, Kinga Łuzińska, Julia Riks, 
Marlena Szczółko. Wystawa studentek Pracowni Multimediów toruńskiego 
WSP jest próbą zainicjowania dialogu z kulturą uzbecką, w której wychowa-
ła się Julia Riks, studiująca w Zakładzie Plastyki Intermedialnej UMK.
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
Oprowadzanie po wystawach, 4.03. (niedziela), godz. 12.00 Wstęp wolny

Cenzura sztuki feministycznej: Moje ciało polem walki 
5.03. (poniedziałek), godz. 17.00
Wykład dr Katarzyny Lewandowskiej ramach Mani Fest. Kilka miesięcy 
temu ocenzurowano pracę Diany Ronnberg „One Flew Out of the Nest 
too Early”. W 2017 roku władza reprezentowana przez mężczyzn nie była 
w stanie zaakceptować kobiecego języka, który wizualizował bolesne 
doświadczenie twórczyni – poronienie jej pierwszego dziecka. Katarzy-
na Lewandowska – historyczka sztuki, feministka, kuratorka, działaczka 
na rzecz praw istot nieludzkich i wykluczonych. Wstęp wolny

Weekend „Polska za pół ceny”, 9-11.03., godz. 11.00-18.00
Galeria zaprasza do bezpłatnego zwiedzania aktualnych wystaw.
Polska szkoła plakatu: fakty i mity – wykład Zdzisława Schuberta
13.03. (wtorek), godz. 18.00 
„Polska szkoła plakatu” to termin, wokół którego narosło wiele mitów. 
Warto przyjrzeć się temu fenomenowi raz jeszcze. Zdzisław Schubert – 
historyk sztuki, wieloletni pracownik Muzeum Narodowego w Poznaniu. 
Wstęp wolny

Fotografowanie teatru – spotkanie z Magdą Hueckel i Wojtkiem 
Szabelskim, 27.03. (wtorek), godz. 17.30
Partner wydarzenia: Teatr im. Wilama Horzycy. Z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Teatru spotkanie dotyczące fenomenu fotografii teatralnej. 
Splatają się tu nie tylko różne media i dziedziny sztuki, ale także poja-
wia się dylemat, na ile zdjęcia ze spektaklu mają wartość reporterską, 
a na ile są artystyczną interpretacją tego, kto trzyma aparat. Na te i inne 
tematy rozmawiać będą Magda Hueckel – artystka wizualna, fotograf-
ka teatralna, scenografka oraz Wojtek Szabelski – fotograf toruńskiego  
Teatru im. Wilama Horzycy.

Edukacja:
Sztuka Prostoty Szuka: warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży
Dla grup zorganizowanych. Zajęcia tematyką nawiązują do aktualnych wystaw. Warsztaty skiero-
wane są do różnych grup wiekowych. Zgłoszenia: tel. 56 622-63-39 lub info@wozownia.pl (kon-
takt: Natalia Cieślak). Wstęp na warsztaty podstawie biletu do galerii – ulgowy 3 zł, grupowy 15 zł.

GALERIA ZPAP, ul. Ducha św. 8

Zbigniew Jankowski - Pejzaże i symbole w akwareli, do 10.03.
Młodzieńcza świeżość twórczości Jankowskiego przejawia się 
w zjawisku lekkiej, powietrznej transparencji akwareli, różnorodności  

Najpierw zadbaj o treść #3: Emocje w rapie, 15.03. (czw.), godz. 18.00
Przyjrzymy się tekstom, w których polscy raperzy próbują opisać swoje 
emocje i uczucia. Prześledzimy kawałki delikatne, jak i takie, które dotyczą 
ciemniejszej strony ludzkiej natury. Prowadzenie: Piotr Paczkowski. Wstęp wolny

Historia mody: Francja-elegancja, 20.03. (wtorek), godz. 18.00
Cykl poświęcony modzie francuskiej. Zaczynamy od stylu Ludwika XIV, 
który wprowadził spore zmiany w ubiorze. Wiek XVII to tylko początek 
opowieści. Prowadzenie: Krzysztof Trojanowski. Wstęp wolny

Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem, 21.03. (śr.), godz. 18.15
Spotkanie z Iwoną Chmielewską i Jolantą Liczkowską-Czakyrową i rozmo-
wa o problemach związanych z naszą codzienną egzystencją. Tym razem 
omówimy książkę „Gość” francuskiej autorki Marie Dorleans. Wstęp wolny

Orient Express – Przystanek Palestyna, 22.03. (czwartek), godz. 17.00
Kolejny kraj ze swoją historią, problemami i bogatą kulturą. Tym razem 
rozmowa dotyczyć będzie Palestyny, a gościem spotkania będzie Bashar 
Shaer – lekarz, który od lat mieszka i pracuje w Bydgoszczy. Wstęp wolny

Wieczór Scrabblowy, 26.03. (pon.), godz. 18.00-21.0 Wstęp wolny

Centrum Sztuki Filmowej

Wydarzenia:
Dzień Kobiet w Kinie Centrum, 8.03. (czwartek)
Dla wszystkich pań bilet na dowolny seans w cenie 10 zł!

Pokazy filmu „Słyszeć więcej”, reż. Natalia Puchalska
8 i 9.03. (czwartek i piątek), godz. 18.00
W ramach 10. CoCArt Music Festival. Dla posiadaczy biletów wstęp wolny
Pokaz filmu „Test pilota Pirxa” w reż. Marka Piestraka i spotkanie 
z reżyserem, 14.03. (środa), godz. 19.00 Wstęp wolny

Kino dla seniora, 14.03. (środa), godz. 12.00
Film „Król rozrywki” (2017), reż. Michael Gracey, USA. Bilet w cenie 10 zł

Kamera – start: warsztaty tworzenia krótkich form filmowych dla 
początkujących, 17.03. (sobota), godz. 12.00
Wstęp wolny, zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: piotr.wasniewski@csw.torun.pl

William Shakespeare „Hamlet” – retransmisja spektaklu Barbican 
Theatre w Londynie
23.03. (piątek), godz. 19.00, 27.03. (wtorek), godz. 19.00
W roli głównej gwiazda kina, nominowany do Oscara Benedict Cumberbatch.
Bilety: 20 zł ulgowy / 25 zł normalny

Repertuar:
Bliskość, reż. Kantemir Bałagow, Rosja, 2017
Dziennik maszynisty, reż. Miloš Radović, Chorwacja/Serbia, 2016
Happy End, reż. Michael Haneke, Austria/Francja/Niemcy, 2017
Lady Bird, reż. Greta Gerwig, USA, 2017
Maria Callas, reż. Tom Volf, Francja, 2017
Wieża. Jasny dzień, reż. Jagoda Szelc, Polska, 2017

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

do 27.03.
Magda Hueckel: „Hueckel / Teatr vol. II”
Wystawa fotografii teatralnej jest rozszerzeniem albumu fotograficznego 
„Hueckel / Teatr”. Projekt jest zarazem dowodem na to, że fotografowanie  



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

Cudowna podróż (dla dzieci)
W trakcie seansu przedstawiamy podstawowe gwiazdozbiory na niebie 
oraz związane z nimi greckie mity. Udajemy się także w podróż po Układzie 
Słonecznym, lądując na powierzchni Księżyca i Marsa. Pokazujemy dzie-
ciom, jak wyglądają z bliska pierścienie Saturna oraz chmury na Jowiszu. 
Poznajemy Słońce jako jedną z gwiazd oraz sprawdzamy, czy w kosmo-
sie można spotkać ufoludki... „Cudowna podróż” to wesoła i dynamiczna 
opowieść o kosmosie przeznaczona dla młodych widzów wieku 7 – 10 lat.
W poszukiwaniu życia
Ten popularno – naukowy seans dotyczy poszukiwania warunków do roz-
woju życia na innych obiektach w Kosmosie. Wiążemy to z faktem istnienia 
wody i tym tropem wyruszamy najpierw na Marsa, a potem ku wybranym 
księżycom Jowisza i Saturna. Przyglądamy się narodzinom Ziemi i kształ-
towaniu jej powierzchni. Opowiadamy, jak rodziło się życie na naszej 
planecie i jak zmieniał się jej krajobraz w dawnych erach, gdy kilka razy 
mieliśmy do czynienia z katastrofami i masowym wymieraniem gatunków. 
Na zakończenie udajemy się daleko, do nowo odkrytych planet poza Ukła-
dem Słonecznym, zastanawiając się czy na nich również odnaleźć można 
warunki do rozwoju życia.

Pozostałe seanse: dla dzieci „Astropies Łajka”, „Mój kumpel Niko”, a tak-
że popularnonaukowe „Makrokosmos”, „Meteoplanet”, „Wirująca Zie-
mia”, „Ziemia – planeta Kopernika” 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
Bilety: 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 dla wszystkich widzów bilet ulgowy

PLANETARIUM

Tajemnica Tomka Sawyera, 6.03. (wt.), godz. 9.00 i 12.00 Miejsce: Jordanki

Koncert Noam Vazana: Kobieta kobietom 
7.03. (środa), godz. 19.00
Piosenkarka obdarzona charyzmatycznym głosem, porównywanym nie-
rzadko do Niny Simone czy Mercedes Sosa. Pochodzącej z Izraela artystce 
udało się już osiągnąć duży sukces – jej album pt. Love Migration z 2015 
roku dotarł na szczyt najlepiej sprzedających albumów iTunes. Artystka łą-
czy bliskowschodnie i północnoafrykańskie muzyczne mieszanki, tworząc 
autorskie kompozycje. Miejsce: Rynek Nowomiejski 28
Machiavelli, 8-9.03. (czwartek-piątek), godz. 19.00
Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy. Miejsce: Rynek Nowomiejski 28

Rosnę 
16.03. (piątek), godz. 9.00 i 10.30, 17.03. (sobota), godz. 12.00
Miejsce: byłe Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, ul. Sienkiewicza 38

Akompaniator, 19-20.03. (poniedziałek-wtorek), godz. 19.00
Bilety: 50 zł, 45 zł ulgowy, 40 zł grupowy. Miejsce: Rynek Nowomiejski 28

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

Hiszpańskie oczy - spektakl kabaretowy
11.03. (niedziela), godz. 19.00
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

Baza Mars#17
Interaktywna przestrzeń zaaranżowana w formie bazy kosmicznej, 
gdzie odwiedzający niczym członkowie załogi będą mieli do wykona-
nia określone czynności, niezbędne do tego, by przeżyć poza Ziemią 
i wykonać powierzone im zadania. Ich misją będzie nie tylko monitoro-
wanie stanu Bazy, ale także usuwanie drobnych awarii, badanie próbek 
gruntu „Czerwonej Planety” czy właściwe gospodarowanie energią. 
Baza MARS#17 to nowoczesna i multimedialna przestrzeń, która nie 
tylko uczy, inspiruje, rozwija umiejętności i pobudza kreatywność, ale 
też zapewnia dobrą zabawę!

Godziny wejść: od wtorku do piątku: informacja o godzinach wejść dla osób indywidualnych 
w kasie biletowej; w soboty wejścia o godz. 11.00, 12.15, 13.30, 14.45, 16.00; w niedziele 
wejścia o godz. 11.00, 12.30, 14.00, 15.30
Bilety: grupowy szkolny 8 zł, ulgowy 10 zł; normalny 12 zł
w weekendy i święta dla wszystkich odwiedzających bilet ulgowy

Geodium
Wystawa poświęcona Ziemi jako planecie. Jej centralnym elementem 
jest obracający się i odpowiednio oświetlony model kuli ziemskiej 
o średnicy 2,15 m. Dzięki grze świateł w łatwy sposób będzie można 
obserwować i przekonać się, dlaczego mamy cztery pory roku, a po 
dniu następuje noc. Interaktywne stanowiska poprzez samodzielne 
eksperymenty wyjaśniają m.in. pole magnetyczne, płyty litosferyczne 
i trzęsienia Ziemi, efekt Coriolisa, cyklon, lepkość cieczy, spłaszcze-
nie 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 plastyczne instalacje 
pokazujące, jak na przestrzeni dziejów zmieniała się nasza planeta. 
Odwiedzający znajdą tam wybuchający wulkan, będący kolebką ży-
cia ocean, monumentalny lodowiec, czy wreszcie makietę cywilizacji  
człowieka. 

Godziny wejść: od wtorku do piątku: informacja o godzinach wejść dla osób indywidualnych 
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
Bilety:
grupowy szkolny 6 zł, ulgowy 8 zł; normalny 10 zł
w weekendy i święta dla wszystkich odwiedzających bilet ulgowy

swojego miejsca na świecie oraz własnej tożsamości. Inspiruje on do 
podjęcia rozmowy na tematy egzystencjalne bez zbędnego patosu. 
Jak mówi reżyserka: „celem projektu jest też integracja widzów – 
mieszkańców miasta oraz twórców, by mogli oni stworzyć przestrzeń 
wspólnego, konstruktywnego działania”. 
Miejsce: Kulturhauz, ul. Józefa Poniatowskiego 5
Bezpłatne wejściówki w Biurze Obsługi Widzów

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

Przypadki doktora Bonifacego Trąbki 
4.03. (niedziela), godz. 12.00, 14.00 Bilety: 22 zł

Szewczyk Dratewka
8.03. (czwartek), godz. 9.30 i 11.30 Bilety: 22 zł, ulgowy 18 zł

Jaś i Małgosia 
10.03. (sobota), godz. 16.30 - premiera
13.03. (wtorek), godz. 12.00
14-16.03. (środa-piątek), godz. 9.30 i 12.00
18.03. (niedziela), godz. 12.00
Spektakl z musicalowym zacięciem, w którym nic nie odbędzie się 
bez udziału wyobraźni. Bajkopisarz wprowadzi Was do swojego 
domu. Tam przejrzymy jego bibliotekę. Razem stworzymy dynamicz-
ną, kolorową opowieść… Na scenie stanie piernikowa chatka. Jaś 
i Małgosia staną zaś wobec pokus podsuwanych przez Babę Jagę i jej 
Kota. Dowiecie się, co znaczą takie pojęcia jak: rodzina, tolerancja 
czy… grzech. I to od Was zależy, czy zjecie cukierek otrzymany od 
Baby Jagi. Bo zawsze macie wybór!
Bilety 22 zł, ulgowy 18 zł, w weekendy brak biletów ulgowych

Przytulaki, 18.03. (niedziela), godz. 14.30 Bilety 22 zł 

Strach ma wielkie... zęby
20-23.03. (wtorek-piątek), godz. 9.30 i 12.00
28.03. (środa), godz. 9.30
Bilety 22 zł, ulgowy 18 zł, w weekendy brak biletów ulgowych

Robinson Crusoe
25.03. (niedziela), godz. 12.00
26-27.03. (poniedziałek-wtorek), godz. 9.30
Bilety: 22 zł, ulgowy 18 zł, w weekendy brak biletów ulgowych

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

Jutro będzie za późno, 1.03. (czwartek), godz. 12.00 i 19.00 
Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy. Miejsce: Rynek Nowomiejski 28

Kino w Teatrze, 1.03. (czwartek), godz. 17.00
Wstęp bezpłatny. Miejsce: Rynek Nowomiejski 28

T

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

Duża Scena
Roberto Zucco, reż. Lena Frankiewicz, 2-3.03. (piątek-sobota), godz. 18.00
Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Odlot, 8-9.03. (czwartek-piątek), godz. 19.00 Bilety: 45 zł, ulgowy 35 zł

Edyp Tyran na podst. Króla Edypa Sofoklesa, reż. Wojtek Klemm 
24.03. (sobota), godz.19.00 premiera
25.03. (niedziela), godz. 19.00
27.03. (wtorek), godz.19.00 studencki wtorek
Zaraza w Tebach pochłania kolejne ofiary. Słychać błagalne modlitwy o pomoc. 
Państwo się rozpada. Śmierdzi zgnilizną. Król Edyp myśli, że jako jedyny może 
ocalić Teby od upadku. W końcu już raz udało się ocalić miasto, pokonując 
Sfinksa. Musi on odnaleźć i wygnać zabójcę, za którego ukarana została spo-
łeczność Teb… Edyp rozpoczyna poszukiwania, które prowadzą go do konfron-
tacji z własną przeszłością. Kogo my ujrzymy w Edypie?

Scena Na Zapleczu
Skrzywienie kręgosłupa, czyli gra o władzę, reż. Karolina Kirsz
1.03. (czwartek), godz.19.00 Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Hedda Gabler, reż. Agata Dyczko
10-11.03. (sobota-niedziela), godz. 19.00
13.03. (wtorek), godz. 19.00 pożegnanie tytułu 
Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

Bóg mordu - Yasmina Reza, reż. Bożena Suchocka
17-18.03. (sobota-niedziela), godz. 19.00
20.03. (wtorek), godz. 19.00
21.03. (środa), godz. 19.00 pożegnanie tytułu

Wejściówka
Loża Kopernika – kabaret literacki, 16.03. (piątek), godz. 21.00 Bilety: 50 zł

Foyer I Piętra
Salon Poezji, 18.03. (niedziela), godz. 12.00
Przestrzeń rozmowy i dzielenia się: słowem, refleksją, emocjami. W marcu po 
raz kolejny chcemy podzielić się z Państwem poezją. Nie zabraknie także mu-
zyki na żywo. Wiersze w wykonaniu aktorów teatru oraz zaproszonego gościa. 
Bezpłatne wejściówki w Biurze Obsługi Widzów od 12.03. 
Niedziela w Teatrze, 4.03. (niedziela), godz. 11.00
Kolejne wspólne śniadanie. Zapraszamy wszystkich: młodzież, rodziny z dzieć-
mi, seniorów. Można przyjść samemu, w parach lub grupie przyjaciół. Dla naj-
młodszych przygotujemy dodatkową atrakcję: Bajkodanie z elementami warsz-
tatów teatralnych. Śniadanie przygotuje Kawiarnia Wejściówka.
Bilety 20 zł w Biurze Obsługi Widzów. Proponujemy także bilety rodzinne. W cenę wliczone jest śniadanie 
z kawą lub herbatą

Debata: Plagiat, 27.03. (wtorek), godz. 11.00 Szczegóły w dziale Inni organizatorzy

Czytanie. Dramat: Mazagan Miasto, 3.03. (sobota), godz. 16.00
Projekt Judyty Berłowskiej, w czasie którego widzowie będą mogli uczestniczyć 
w instalacji i czytaniu performatywnym. Dramat „Mazagan Miasto” autorstwa 
Beniamina Bukowskiego podejmuje tematy domu i bezdomności, poszukiwania  

TEATRY



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

2. Festiwal Wspomnień: Łazuka, Lipko i goście
16.03. (piątek), godz. 18.00
Festiwal poprowadzi ikona polskiego dziennikarstwa muzycznego, Maria 
Szabłowska. Wystąpią:
Bohdan Łazuka – osobowość polskiego kina oraz kabaretu, prezenter ra-
diowy oraz aktor teatralny znany z kultowych ról komediowych. Występo-
wał m.in. w kabarecie Olgi Lipińskiej oraz Kabarecie Starszych Panów. Od 
ponad 50 lat związany z warszawskimi teatrami. 
Romuald Lipko Band – Romuald Lipko to polski kompozytor oraz multiin-
strumentalista, grający na trąbce, instrumentach klawiszowych oraz gita-
rze basowej. Znany jako klawiszowiec oraz lider zespołu Budka Suflera. 
Współpracował z wieloma najpopularniejszymi artystami w Polsce. Wystą-
pi ze swoim nowym zespołem, a także następującymi gośćmi:
Izabela Trojanowska – piosenkarka i aktorka. Od 1980 roku współpraco-
wali z nią Budka Suflera i Romuald, który pisał dla niej piosenki. W tam-
tym czasie powstały największe przeboje: „Tyle samo prawd ile kłamstw”, 
„Wszystko czego dziś chcę” czy „Sobie na złość”. Nagrałasiedem płyt.
Felicjan Andrzejczak – piosenkarz i muzyk, wokalista zespołu Budka Su-
flera w latach 1982-83. Wraz z nimi nagrał takie przeboje jak „Jolka, Jol-
ka pamiętasz”, „Czas ołowiu” czy „Noc komety”. Nagrał też płyty „Świat 
miłować” (1997) z balladą „Jak jeździec donikąd”, „Na prowincji” (2006), 
„Biegnę jak maratończyk” (2009), a także „Czas przypływu” (2015).
Grzegorz Wilk - wokalista, aktor, kompozytor i autor tekstów. W 1998 r. zo-
stał laureatem programu „Szansa na sukces”. W latach 2004-2008 wystę-
pował we wrocławskim Teatrze Muzycznym Capitol, a w latach 2006-2008 
jako wokalista i parodysta w programie „Szymon Majewski Show”. Od 
2005 roku jest natomiast solistą w programie „Jaka to melodia?” w TVP1.
Miejsce: CKK Jordanki. Bilety: 60 zł dostępne na Bilety24.pl oraz w kasie CKK Jordanki.

Shakin’ Stevens, 17.03. (sobota), godz. 19.00
Shakin’ Stevens wraca do Polski po raz pierwszy od 2014 roku. Towa-
rzyszyć mu będzie dziewięcioosobowy zespół, z którym wykona nowe 
aranżacje swoich hitów, wraz z piosenkami ze wszystkich gatunków 
muzycznych, w których nagrywał – włączając w to nowe piosenki z jego 
najnowszego albumu „Echoes Of Our Times” – mieszającego klasyczny 
rock, Americanę, gospel, country i blues. Jak zawsze w przypadku Sha-
ky’iego, będą również niespodzianki. Urodzony w Cardiff w Południowej 
Walii, Shakin’ Stevens, wokalista i autor tekstów, znany także jako Shaky, 
założył swój pierwszy zespół w wieku 15 lat i nigdy nie przestał doskonalić 
swojego rzemiosła. Po wielu latach, występując w niemal całej Wielkiej 
Brytanii i Europi stał się najlepiej sprzedającym się artystą dekady, jedno-
cześnie stając się międzynarodową gwiazdą. 
Miejsce: Arena Toruń. Bilety: 70 zł trybuny, 100 zł płyta, 200 zł bilet VIP dostępne na Bilety24.pl 
oraz w kasie CKK Jordanki. Karnety na oba wydarzenia: 120 i 150 zł w kasie CKK Jordanki

STOWARZYSZENIE MUSICA VERA
www.facebook.com/festival.musicavera

IINNI ORGANIZATORZYzaskoczył wszystkich swoją rubasznością. Wspólnie sprawdźmy 
czy jego dowcipy rzeczywiście nas rozbawią.
Koncert Benjamin Piat, 15.03. (czwartek), godz. 20.00
Gwiazda francuskiej sceny muzycznej. Benjamin Piat to artysta 
z pokolenia trzydziestolatków, który zdobywa coraz większą po-
pularność na całym świecie. Właśnie wydał drugi album „L’echap-
pee belle”, z aranżacjami autorstwa Sebastiena Martela.
Koncert zespołu Własny Port, 16.03. (piątek), godz. 21.00
Koncert zespołu Trzy Maszty, 17.03. (sobota), godz. 21.00
HipeRPeG #22 - Koktajl erpegowy, 28.03. (środa), godz. 18.00
Chcesz zobaczyć czym są gry RPG? Masz ochotę poznać nowych 
graczy, skompletować drużynę lub przyłączyć się do już istnieją-
cej? Na HipeRPeGach poznasz osoby, które interesują się grami 
fabularnymi. Możesz z nimi zagrać, poprowadzić sesję, wymienić 
się spostrzeżeniami i umówić na przyszłą kampanię.

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

Obrazki z wystawy, 2.03. (piątek), godz. 19.00 
Bogusław Furtok (kontrabas), Mariusz Smolij (dyrygent),Toruńska 
Orkiestra Symfoniczna. W programie: A.J. Falenta - The Universe 
(prapremiera - zwycięski utwór w Wojewódzkim Konkursie Kom-
pozytorskim „Siły Natury”), L. Bernstein – Trzy Tańce z „On the 
Town”, E. Bloch – Modlitwa na kontrabas i orkiestrę, N. Rota – Di-
vertimento Concertante na kontrabas i orkiestrę, M. Musorgski – 
Obrazki z wystawy Bilety: 40 zł / 30 zł ulgowy

Kochaj mnie! Najpiękniejsze duety operetkowe. Koncert na Dzień 
Kobiet, 10.03. (sobota), godz. 18.00
Natalia Rubiś-Krzeszowiak (śpiew), Krystian Krzeszowiak (śpiew), 
Marek Czekała (dyrygent), Toruńska Orkiestra Symfoniczna. W pro-
gramie: najpiękniejsze duety operetkowe. Bilety: 50 zł / 40 zł ulgowy

Czas dla Nas: Chrząszcz brzmi w trzcinie
17.03. (sobota), godz. 16.00, 17.15
Cykl koncertów dla dzieci z opiekunami – spotkanie z muzyką pol-
ską. Michał Szymanowski (fortepian)
Bilety: 40 zł rodzinny (2+1), 20 zł dorosły, 10 zł – dziecko

Kobieta, batuta, sax. Symfoniczne powitanie wiosny
23.03. (piątek), godz. 19.00 
Alina Mleczko (saksofon), Cornelia von Kerssenbrock (dyrygent, 
Niemcy), Toruńska Orkiestra Symfoniczna. W pogramie: J. Sibelius 
– Poemat symfoniczny „Finlandia”, Pieśń wiosenna, J. Kerner – All 
That Jazz, A. Głazunow – Koncert na saksofon i orkiestrę smyczko-
wą op. 109, R. Schumann – I Symfonia B-dur op. 38 „Wiosenna”
Bilety: 40 zł / 30 zł ulgowy

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

TOS

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

Łąki Łan, 1.03. (czwartek) Bilety wyprzedane

Spektakl Demakijaż 2, czyli nie dajmy się wydoić 
4.03. (niedziela), godz. 17.00, 6, 27.03. (wtorek), godz. 19.00
Sztywny Pal Azji, 8.03. (czwartek), godz. 20.00
Closterkeller + Batalion d’Amour, 11.03. (niedziela), godz. 19.00
Stand-Up Kings #03, 14.03. (środa), godz. 20.00
Kat & Roman Kostrzewski, Alastor, 15.03. (czwartek), godz. 19.00
Transsexdisco, 22.03. (czwartek), godz. 20.00
Swoje!Gra!My! #02 B.Kulik & Późne Lato, 28.03. (środa), godz. 19.00

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

Joanna Pilarska Trio, 5.03. (poniedziałek), godz. 19.00 Wstęp wolny

Koncert: The Moon, Kwadra, 12.03. (pon.), godz. 19.00 Wstęp wolny

Koncert: Moriah Woods Trio, 19.03. (pon.), godz. 19.00 Wstęp wolny

Koncert grupy Turbo, 26.03. (poniedziałek) 
Wejściówki: 35 zł, 45 zł w dniu koncertu dostępne są w klubie. Rezerwacje: hrppamela@gmail.
com, po uprzedniej wpłacie na konto można je odebrać przed koncertem

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

Spirit, Mary and the Highwalkers, TBA, 1.03. (czw.), godz. 20.00
Hańba! 16.03. (piątek), godz. 20.00
Laureaci Nagrody Artystycznej Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechow-
skiego i Paszportów Polityki. Bilety: 30 zł/ 35 zł w dniu koncertu
UK/Euro Tour 2018:  Ancienis, Black Wizard, 25.03. (niedz.), godz. 19.30
Jedyny w Polsce koncert Kanadyjczyków z Anciients, a towarzyszyć im 
będzie również Kanadyjska formacja Black Wizard. Gdzieś pomiędzy czy-
stym, soczystym ciężarem a precyzyjnymi, melodyjnymi riffami znajduje 
się zespół Anciients - założony w Vancouver metalowy kolos. Black Wi-
zard to heavy metalowy / stoner rockowy zespół z Vancouver w Kanadzie 
założony w 2009 roku przez czwórkę szkolnych znajomych.

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

Fotograficzne Pogaduchy. Temat: Białe na białym
1.03. (czwartek), godz. 18.00 Prowadzenie Wojtek Szabelski; wstęp wolny

TiR czyli Teatr i Rodzina, 3.03. (sobota), godz. 18.00
Akcja podczas spektaklu „Roberto Zucco”; informacje w BOW i kasie Teatru

Drugie Śniadanie Teatralne, 4.03. (niedziela), godz. 11.00-13.00
Bilety w BOW lub kasie Teatru

Wspólne tradycyjne muzykowanie, 5,12,19, 26.03. (poniedziałek), 

U

KLUBY
godz. 20.00-22.00 Grupa n Obrotów zaprasza, wstęp wolny

Milonga czyli wieczór z tangiem 
3,10,17, 24.03. (sobota), godz. 20.30-00.30 Wstęp 10 zł

Klauzula sumienia i prawa reprodukcyjne 
7.03. (środa), godz. 18.00 Dyskusja i spotkanie z prawnikiem; wstęp wolny

Wewnętrzna Bogini, 8.03. (czwartek)
• godz. 17.00 wernisaż prac malarskich i fotograficznych Eweliny Wol-
skiej; wstęp wolny
• godz. 19.00 „Jak papier toaletowy i uszczelka od pralki zjadły mojego 
Nobla/ Mentalne obciążenia kobiet” - wykład Natalii Waloch-Matlakiewicz
Świat po mojemu, 11.03. (niedziela), godz. 19.00
Spotkanie podróżnicze; temat: Cyfrowi Nomadzi, czyli jak połączyć podró-
że z pracą - spotkanie z Aleksandrem Ciachem; wstęp wolny

Klub zasadniczo Dyskusyjny, 13.03. (wtorek), godz. 19.00 Wstęp wolny

Toruńskie Śpiewanki Turystyczne, 15.03. (czw.), godz. 19.30 Wstęp wolny

Kabaret Literacki, program „Erros”, 16.03. (piątek), godz. 21.00
Bilety i rezerwacje: kasa teatru

Wszechnica Feministyczna, 20.03. (wt.), godz. 19.00 Wstęp wolny

Halo Teatr - wystawa fotografii teatralnej Wojtka Szabelskiego
27.03. (wtorek), godz. 19.30
Wystawa jest zapisem eksploracji teatru za pomocą telefonu komórkowe-
go. Dzięki czujnemu oku fotografa zaglądamy w zakamarki teatru i pod-
glądamy jego tajemnice. Za pośrednictwem fotografii doświadczamy zja-
wiska performatywnosci przestrzeni. Wstęp wolny

HANZA CAFE, ul. Piekary 28

Hanza Globtrotters:  Marta Pokora-Arriaga - Meksyk - kraj wielu kolorów
  22.03. (czwartek), godz 19.00  Organizatorzy: Fundacja Verda i Hanza Cafe

TUTU JAZZ & WHISKY CLUB
ul. Rabiańska 17 (kamienica Koci Ogon)
www.tutujazzclub.pl

Kobiety lubią Jazz / Deadly Plants, 8.03. (czwartek), godz. 20.00
Grupa pięciu doświadczonych i młodych showmenów, którzy grają wo-
kalno-instrumentalną i energiczną mieszankę rhythm&bluesa oraz roc-
k’n’rolla z dodatkiem amerykańskiego surfrocka z przełomu lat 50/60. 
Misza Borowitz – wokal, Adam Kobas – saksofon, Mikołaj Bogdański – 
gitara, Bartosz „Rudi” Wilczkiewicz - prekusja
Łukasz Kokoszko Trio, 22.03. (czwartek), godz. 20.00
Jeden z najzdolniejszych polskich gitarzystów jazzowych młodego pokole-
nia. Absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach. Laureat prestiżowych 
międzynarodowych konkursów. Pozostali muzycy: kontrabasista Maciej 
Kitajewski, perkusista Grzegorz Pałka. Muzyka - kompozycje gitarzysty.

Wstęp wolny

KLUB MUZYCZNY HIPISÓWKA, ul. Kopernika 20, Toruń

Stand up na Dzień Kobiet, 8.03. (czwartek), godz. 20.00
Łukasz Kociszewski ponoć bywa zabawny, postanowił więc spróbować 
swoich sił w zabawianiu publiki. Na koncie ma występ w Od Nowie, gdzie 



Koncerty Wielkotygodniowe 
Po kilkunastu latach powraca cykl koncertów, który przyciągał słuchaczy 
z całego regionu. Inicjatorami Koncertów Wielkotygodniowych byli: były 
dyrektor Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej śp. Marek Wakarecy oraz Kan-
tor Diecezji Toruńskiej ks. Mariusz Klimek. Pierwsza edycja dedykowana 
jest śp. Markowi Wakarecemu.
• 26.03. (Wielki Poniedziałek), godz. 19.30 Koncert Inauguracyjny – Ma-
rek Wakarecy in Memoriam: 7 ostatnich słów Chrystusa na krzyżu
Paweł Wakarecy – fortepian, muzycy Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, 
Judyta Lipka – recytacja. Jedno z najwspanialszych dzieł światowej muzy-
ki sakralnej autorstwa Josepha Haydna w wykonaniu toruńskich muzyków 
jako hołd pamięci złożony Markowi Wakarecemu.
Miejsce: Kościół pw. świętego Jakuba Apostoła
• 27.03. (Wielki Wtorek), godz. 19.30 Via Crucis
Maciej Sikała – saksofon, Bogusław Grabowski – organy, Agnieszka Mo-
risson – sopran. Muzyczna droga wiodąca od Ogrodu Oliwnego aż pod 
krzyż, opowiedziana barwami głosu, organów i saksofonu przez wybit-
nych polskich improwizatorów.
Miejsce: Kościół pw. Wniebowzięcia NMP
• 28.03. (Wielka Środa), godz. 19.30 Stabat Mater Dolorosa
Magda Anna Aniszkiewicz – sopran, Agnieszka Morisson – sopran, Karol 
Bartosiński – kontratenor, Schola Cantorum Thorunensis, Robert Matu-
siak – fortepian, Wojciech Sarba – organy, Paweł Głowiński – dyrygent
Dwa dzieła o tym samym tytule, skomponowane w odstępie ponad dwóch 
stuleci przez Giovanniego Battistę Pergolesiego i Mariana Sawę wyobra-
żające cierpienia Matki Bożej pod krzyżem Chrystusa.
Miejsce: Kościół pw. Wniebowzięcia NMP
Na wszystkie koncerty wstęp wolny

FUNDACJA TRADITIO EUROPAE 
www.traditio-europae.org

Międzynarodowy Dzień Metamorfoz Owidiusza 
Inicjatorem wydarzenia jest Festival Europeen Latin Grec z Lyonu. 
• 23.03. (piątek), godz. 13.00-15.00 Opracowanie teatralne plus lektura, 
Muzeum Etnograficzne
Teatralne opracowanie historii o Pyramie i Tyzbe z IV księgi eposu (w wy-
konaniu teatru studenckiego Status Quo) oraz wspólnąa lektura IV księgi 
dzieła Owidiusza w języku polskim. Wybrane fragmenty IV księgi zostaną 
odczytane przez gości w różnych językach obcych: łacińskim, niemieckim, 
holenderskim, francuskim, czeskim, rosyjskim, włoskim, hiszpańskim, por-
tugalskim, esperanto, bułgarskim, angielskim oraz chińskim. Wstęp wolny
• 27.03. (wtorek), godz. 11.00 Czy Szekspir był plagiatorem? Motywy an-
tyczne w teatrze/dramacie nowożytnym i współczesnym – otwarta dysku-
sja, Teatr im. W. Horzycy
Uczestnikami rozmowy będą: dr hab. Barbara Bibik (Katedra Filologii Kla-
sycznej UMK), dr Jarosław Hetman (Katedra Filologii Angielskiej UMK), 
Paweł Paszta (dyrektor artystyczny Teatru im. W. Horzycy w Toruniu). Roz-
mowę poprowadzi dr Rafał Toczko (Katedra Filologii Klasycznej UMK). Za-
mieszczona w IV księdze Metamorfoz Owidiusza opowieść o babilońskiej 
parze nieszczęśliwych kochanków: Pyramie i Tyzbe, znana przede wszyst-
kim z Szekspirowskich przekształceń – tragicznego w Romeo i Julii oraz 
komicznego w Śnie nocy letniej, stała się inspiracją do zorganizowania 
rozmowy na temat teatralnych nawiązań i przekształceń antyku w nowo-

żytnej dramaturgii i we współczesnym teatrze. Zadamy pytanie, dla wielu 
najciekawsze, czy Krzysztof Warlikowski bardzo różni się od Plauta, Eu-
rypidesa czy Szekspira, tzn. jak wygląda praktyka przerabiania tekstów 
innych autorów we własnej wizji twórczej. Do uczestnictwa w rozmowie 
zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych, studentów oraz 
wszystkich zainteresowanych recepcją antyku i teatrem. Wstęp wolny

MANIFA TORUŃSKA

Mani Fest - Festiwal Manifowy
1.03. (czwartek)
• godz. 18.00 Solidarnie o lepszy świat. Prawa kobiet w obiektywie Mar-
ka Krupeckiego, Fotogaleria Domu Muz, ul. Podmurna 1/3
2.03. (piątek)
• godz. 18.00 Kobiet prawa, wspólna sprawa! Zrób z nami baner na To-
ruńską Manifę, Pracownia CECH, ul. Sowińskiego 1
3.03. (sobota)
• godz. 12.00 Kto nam każe nosić rurki? O manipulacji medialnej i kano-
nach piękna – wykład, Pers, ul. Mostowa 6
• godz. 16.30 Moja Matka Aktywistka! - solidarnie z dzieciakami! warsz-
taty dla dzieci w wieku 8-14 lat. PERS, ul. Mostowa 6. Obowiązują zapisy
• godz. 21.00 Protest party, Koniec Świata, ul. Podmurna 4-6
4.03. (niedziela)
• godz. 12.00 Śladami Toruńskich Kobiet - spacer herstoryczny, start: 
Dom Muz, ul. Podmurna 1/3
• godz. 17.00 Nie tylko „bojowniczka” i „uciemiężona”. Poza stereotypy 
postrzegania kurdyjskich kobiet - wykład/dyskusja, Kulturhauz, ul. Po-
niatowskiego 5/2
5.03. (poniedziałek)
• godz. 17.00 Cenzura sztuki feministycznej – wykład, Galeria Sztuki Wo-
zownia, ul. Rabiańska 20
6.03. (wtorek)
• godz. 16.00 Bazarówy, cwaniary, uciekinierki - kobiece bohaterki 
w twórczości Sylwii Chutnik - spotkanie autorskie, Dom Muz, ul. Podmurna 
1/3
• godz. 19.00 Śmiało! I bezpiecznie. Warsztaty na temat bezpieczniejsze-
go seksu. Obowiązują zapisy
7.03. (środa)
• godz. 18.00 Klauzula sumienia i prawa reprodukcyjne - panel dyskusyj-
ny, Wejściówka, plac Teatralny 1
8.03. (czwartek)
• godz. 19.00 Jak papier toaletowy i uszczelka od pralki zjadły mojego 
Nobla. Mentalne obciążenie kobiet – wykład, Wejściówka
9.03. (piątek)
• godz. 18.00 Rewolucja w głowie i w szafie. O tym jak 100 lat temu moda 
pokochała bojowniczki. I dlaczego z wzajemnością – prelekcja, Pers,  
ul. Mostowa 6
10.03. (sobota)
• godz. 12.00 Manifa Toruńska 2018 Solidarnie o lepszy świat! Prawa 
kobiet - podaj dalej!, pomnik Mikołaja Kopernika
• godz. 21.00 After Party + koncert Gang Śródmieście, Koniec Świata,  
ul. Podmurna 4-6

STUDENTKI KULTUROZNAWSTWA NA UMK

Wewnętrzna Bogini, 8.03. (czwartek), godz. 17.00
Grupa studentek kulturoznawstwa na UMK, w ramach zajęć z organizacji 
działalności kulturalnej opracowała projekt, w którym dziewczyny wsłucha-
ły się w głos wewnętrznej Bogini i zdecydowały się zaprezentować swoją 
interpretację kobiecości. To kobiecość mistyczna, święta, naturalna i dzika, 
czerpiąca garściami z pierwotnej siły Matki Ziemi. To kobiecość związana 
z odwieczną mocą płodności – nie tylko tej biologicznej, ale też artystycz-
nej. To kobiecość bezkompromisowa, taka o której świat od dawna nie sły-
szał, a która budzi się zarówno w młodych jak i dojrzałych duszach. 
Ewelina Wolska i Dominika Grochowska połączyły dwie dziedziny sztuk 
wizualnych – prace plastyczne i fotografie, żeby przedstawić wizję zapo-
mnianych, kobiecych archetypów. Głównym punktem programu będzie 
wykład Jagody Kurek dotyczący kobiecych archetypów oraz ich funkcji 
i znaczenia w kulturze. Odbędzie się też koncert prezentujący polską 
kompozytorkę - Grażynę Bacewicz - w wykonaniu Martyny Kowzan oraz 
Moniki Sobolewskiej.
Miejsce: Kawiarnia Wejściówka 
• 7.03. (środa), godz. 16.00-18.00
• 12.03. (poniedziałek), godz. 17.30-18.30
• 15.03. (czwartek), godz. 17.00
Warsztaty zielarskie Sary Orzechowskiej, które stanowią wydarzenie to-
warzyszące wystawie. Uczestniczki poznają podstawy zielarstwa, natural-
ne sposoby oczyszczania organizmu i dbania o kobiece ciało oraz przepi-
sy na organiczne kosmetyki. Obowiązują zapisy
Miejsce: Dom Muz, ul. Poznańska 52

FUNDACJA STUDIO M6, ul. Mostowa 6

Pers, 3.03. (sobota), godz. 17.00 - finisaż wystawy
Przegląd twórczości dziewięciorga artystów, a dzięki temu demonstra-
cja aktualnych form i sposobów wyrażania się młodych twórców poprzez 
sztukę. Posługują się oni różnorodnymi środkami wyrazu artystycznego, 
często niekonwencjonalnymi dla dziedzin oraz technik w obrębie, któ-
rych działają. Prace reprezentują malarstwo olejne i akrylowe, techniki 
łączone, a także, powstałą w pracowniach serigrafii i wklęsłodruku, gra-
fikę warsztatową. Wszyscy prezentujący swoje prace artyści są, bądź do 
niedawna byli, związani z toruńskim Wydziałem Sztuk Pięknych. Prace 
będzie można nabyć podczas finisażu wystawy, jednakże osoby chcące 
zarezerwować prace mogą wpłacić zaliczkę jeszcze podczas trwania wy-
stawy.
Wystawa czynna: niedziela-czwartek godz. 12.00-21.00, piątek-sobota godz. 12.00-23.00

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

Czytanie. Dramat: „Mazagan Miasto”, 3.03. (sobota), godz. 16.00 
Szczegóły w dziale Teatry
Wykład: Nie tylko „bojowniczka” i „uciemiężona”. Poza stereotypy 
postrzegania kurdyjskich kobiet, 4.03. (niedziela), godz. 17.00 
Wykład dr. Joanny Bocheńskiej, kierowniczki Pracowni Studiów Kurdyj-
skich na UJ połączony z dyskusją. Wydarzenie w ramach ManiFestu. 
Wstęp nieodpłatny

Warsztaty dla dzieci kinoManual, 10.03. (sobota), godz. 11.00
Mała, niezależna manufaktura audio-wizualna stworzona przez Agę Jarząb 

i Maćka Bączyka, skupiona na eksperymentowaniu z ruchomym obrazem 
i dźwiękiem. Eksploruje głównie analogowe techniki realizacji obrazu, 
takie jak: animacja rysunkowa, wycinanka, non camera, found footage. 
Warsztaty dla dzieci w wieku 8-13 lat. Udział nieodpłatny, zapisy: kultur-
hauz@gmail.com. Warsztaty towarzyszą 10. CoCArt Music Festival.
Mity i baśnie skandynawskie – wieczór z opowieściami i muzyką
10.03. (sobota), godz. 19.00
Gra (kantele, bęben obręczowy, tank drum) i opowiada: Szymon Gó-
ralczyk z grupy Karawana Opowieści. Wstęp: 15 zł. Bilety przy wejściu 
w dniu spotkania
Koncert: Ritual Extra (Francja/Finlandia), 13.03. (wtorek), godz. 21.00
Francusko-fińskie trio tworzą: Tuukka Haapakorpi, Lauri Hyvärinen,  
Julien Chamla
Koncert: Rafał Gorzycki Ensemble Tuning, 15.03. (czw.), godz. 21.00
Skład: Tomasz Pawlicki - flet, elektronika, Kuba Ziołek – elektronika,  
Rafał Gorzycki - perkusja, elektronika
Koncert: Tomasz Mreńca, 16.03. (piątek), godz. 21.00
Tomasz Mreńca w swojej twórczości łączy ze sobą świat muzyki akustycz-
nej z elektroniczną. Preparując odpowiednio dźwięki, tworzy wyjątkowy 
klimat oparty na niebanalnych barwach starych syntezatorów, skrzypiec 
akustycznych i elektrycznych, materiałach nagranych i przetworzonych 
na wiele sposobów. Koncert promuje zbliżający się drugi album solowy 
Mreńcy „Peak”. 
Spotkanie z Grzegorzem Klamanem 
24.03. (niedziela), godz. 17.00 wykład, godz. 18.30 wernisaż
Grzegorz Klaman - artysta, kurator, aktywista, profesor Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku. Prowadzi Pracownię Intermedialną. W latach 1980-
1985 studiował w PWSSP w Gdańsku na Wydziale Rzeźby. Zajmuje się 
instalacją, działaniami w przestrzeni publicznej (obiekty i rzeźby wielko-
skalowe w relacji do architektury), bioartem oraz sztuką krytyczną, ana-
lizującą dyskursywne relacje ciała, władzy, wiedzy i nauki. W Kulturhauz 
zaprezentowana będzie jedna z ostatnich prac artysty – „Macierz”

KOŁO NAUKOWE ARABISTÓW „ZAHRA AS-SAHRA”

Orient Express – Ludzie, 22.03. (czwartek), godz. 17.00
Przystanek Palestyna: Bashar Shaer
Podczas comiesięcznych spotkań tym razem oddamy głos nie przedsta-
wicielom środowisk akademickich, jak miało to miejsce w trakcie pierw-
szej edycji projektu, nie ekspertom, lecz przedstawicielom arabskiego 
świata i kultury, którzy wybrali Polskę na swoją drugą ojczyznę i tu, w na-
szym regionie, znaleźli swoje miejsce na ziemi. Goście pochodzący z róż-
nych krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej nie tylko prezentować 
będą świat muzułmańskiego Orientu, jego dziejów i współczesności oraz 
różnych aspektów kultury, ale przede wszystkim skonfrontują ten świat 
z naszym światem, pokazując cały bagaż doświadczeń, który stał się ich 
udziałem z chwilą wyboru naszego kraju na swoją ojczyznę. 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



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

Sesje Melodii Tanecznych Tradycyjnie
5, 12, 19, 26.03. (poniedziałki), godz. 20.00
Wspólne praktykowanie grania utworów do tańca. Tradycyjny repertuar tańców polskich i szwedz-
kich, jak również balfolk. Spotkania dla muzyków zarówno doświadczonych, jak i początkujących 
w wygrywaniu melodii rytmicznych. Bardzo mile widziani są na sesji tancerze.

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. W pro-
gramie każdego spotkania podstawy taneczne oraz wybrane składniki zaawansowane kilku tańców 
tradycyjnych. Na taneczny repertuar składają się tańce z grupy polsk (ze Skandynawii), mazurkowych 
oraz tańce francuskie, portugalskie i węgierskie. Spotkania prowadzone są w sposób przystępny dla 
początkujących tancerzy. Warsztaty 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 
tango zafascynowało, ale także tych, którzy się nie zetknęli z tangiem i będzie to ich pierwsze spo-
tkanie. Zgłoszenia poprzez stronę www.cotango.pl lub na e-mail: kursy@cotango.pl. Zapraszamy do 
współpracy instytucje, osoby fizyczne oraz placówki kultury.

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. Edukacja 
przenika się z zabawą, a emocje i humor powodują, że wizyta w Domu Legend na długo zapada 
w pamięć.

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. 

Azja z europejskiej perspektywy, 10.03. (sobota), godz. 11.00-12.00
Spotkanie wyjątkowo w sobotę. Przygotowany na ten dzień wykład 
przybliży nam Azję widzianą oczami Europejczyka. Podobieństwa i róż-
nice mentalnościowe, społeczne i gospodarcze przedstawi Arkadiusz 
Stańczyk - dyrektor Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu, 
geograf, który rozwija zainteresowanie orientalnym światem m.in. pod-
czas podróży po kontynencie azjatyckim. Wstęp wolny

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

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

Zjednoczone Emiraty Arabskie. Dubaj, 1.03. (czwartek), godz. 16.00
Slajdy i spotkanie z toruńskim podróżnikiem Zdzisławem Preisnerem.
Jak prawidłowo zażywać leki, 8.03. (czwartek), godz. 16.00
Spotkanie z mgr farmacji Elżbietą Szymkiewicz
Dziury w bliskiej pamięci, 15.03. (czwartek)
Udział w akcji informacyjno-edukacyjnej prowadzonej przez Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. W czasie spotkania uczestnicy dowiedzą 
się, jak ćwiczyć pamięć, uwagę i koncentrację oraz mogą wziąć udział 
w badaniach przesiewowych. Zapisy: tel. 698-194-471
Jajeczko, 22.03. (czwartek), godz. 16.00
Uroczystość z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Program 
religijny i wspólny poczęstunek.

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

Salonik Artystyczny: Koncert muzyki greckiej
11.03. (niedziela), godz. 17.00 
Grecka grupa wokalno-instrumentalna Mythos prezentuje oryginalny 
barwny koncert na żywo. Mythos to Grecy, piękne greckie stroje, grec-
kie instrumenty. bouzuki, greckie melodie oraz śpiew. Stworzyliśmy 
barwny program przedstawiający muzykę grecką od dawnej pieśni do 
współczesnych przebojów i utworów własnych. Członkowie zespołu to 
doświadczeni muzycy i wokaliści występujący już wiele lat na scenach 
Grecji, Polski, Niemiec, Szwecji, Francji, Holandii itd. biorąc również 
udział w koncertach znanych greckich gwiazd jak na przykład Demis 
Roussos, Vicky Leandros, Costa Cordalis, Antique, Bouzuki Band. 
Bilety: 30 zł (w cenie biletu grecka kulinarna niespodzianka). 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. Parking bezpłatny na terenie Fortu IV.
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
Zwiedzanie grupowe (grupy od 10 osób):
ulgowy 4 zł (uczniowie, studenci, emeryci) + opłata za przewodnika, normalny 7 zł + opłata za 
przewodnika; opiekunowie, piloci gratis
Grupy nocujące w Forcie IV - gratis
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1.03. (czwartek)

  godz. 13.00  Artysta vs Kurator 2018, do 18.03.,  Galeria Forum
  godz. 16.00  Zjednoczone Emiraty Arabskie. Dubaj,  Klub Seniora „Zacisze”
  godz. 16.30, 17.00  Oprowadzanie z przewodnikiem po aktualnych wysta-
wach,  CSW
  godz. 16.30  Robimy pisanki,  Książnica Kopernikańska, Filia nr 12, ul. Fałata
  godz. 16.45  Meet Biotech Boost Biotech Toruń,  Od Nowa
  godz. 17.00  Jak próbowałem dogonić kangury. 10 000 kilometrów rowerem 
przez Australię – spotkanie z Robertem Czerniakiem,  Muzeum Podróżników
  godz. 18.00  Solidarnie o lepszy świat. Prawa kobiet w obiektywie Marka Kru-
peckiego, do 23.03.,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  Fotograficzne Pogaduchy. Temat: Białe na białym,  Kawiarnia 
Wejściówka
  godz. 20.00  Wielka Trasa Stand-up,  CKK Jordanki
  godz. 20.00  Spirit, Mary and the Highwalkers, TBA,  Klub NRD
   Mani Fest - Festiwal Manifowy, do 10.03.,  różne miejsca
   Łąki Łan,  Lizard King

2.03. (piątek)
  godz. 10.00  63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje rejonowe, 
 Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  Wiesław Haładaj - rysunek, malarstwo, grafika, do 30.03.,  Dom 
Muz, ul. Podmurna
  godz. 19.00  Piotr Bałtroczyk – Mężczyzna z kijowym peselem,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Koncert Quebonafide,  Od Nowa
  godz. 19.00  Obrazki z wystawy, koncert TOS,  CKK Jordanki

3.03. (sobota)
  godz. 10.00-19.00  BallCon X - Toruńskie Spotkania z Grami Planszowymi, 
także 4.03.,  Klub Sobótka
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 11.00-14.00  Siała baba mak, także 4.03.,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 12.30  Biocity - wystawa, do 15.03,  Biblioteka Pedagogiczna
  godz. 16.00  Moralność Pani Dulskiej - spektakl teatralny,  MDK 
  godz. 16.00  Czytanie. Dramat: „Mazagan Miasto”,  Kulturhauz
  godz. 17.00  Pers - finisaż wystawy,  ul. Mostowa 6
  godz. 19.00  Ania Dąbrowska,  CKK Jordanki
  godz. 19.00  Muzyczny Tryptyk zagrają: Wonderlust, Ave oraz Muzozoic, 
  Od Nowa

4.03. (niedziela)
  godz. 11.00  Niedziela w Teatrze,  Teatr Horzycy
  godz. 12.00  Oprowadzanie po aktualnych wystawach,  Galeria Wozownia 
  godz. 16.30, 19.30  Waldemar Malicki i Filharmonia Dowcipu - Klasyka z for-
tepianem Plus,  CKK Jordanki
  godz. 18.00  Marek Dyjak,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Pokaz Specjalny: Oscar Nominated Shorts,  Od Nowa

5.03. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Polska - miejsca mało znane,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych 
i Niepełnosprawnych

  godz. 17.00  Cenzura sztuki feministycznej: Moje ciało polem walki,  Galeria 
Wozownia
  godz. 17.30  Łosie na Podgórzu,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 19.00  Joanna Pilarska Trio,  HRP Pamela
   Kiermasz taniej książki, do 9.03.,  Książnica Kopernikańska, Filia nr 5, ul. 
Lubicka

6.03. (wtorek)
  godz. 16.00  Bazarówy, cwaniary, uciekinierki - kobiece bohaterki w twór-
czości Sylwii Chutnik - spotkanie,  Dom Muz, ul. Podmurna

  godz. 20.00  Koncert 10 tenorów,  CKK Jordanki
   Wildlife Photographer of The Year,  CN Młyn Wiedzy

7.03. (środa)
  godz. 16.30  Wieczór rękodzieła – kolczyki na Dzień Kobiet,  Dom Muz,  
ul. Podmurna
  godz. 17.00  W pierwszym rzędzie: Arabski sekret Julii Groszek,  WOAK 
  godz. 18.00  Sztuka o wolności: „Wolnym być... Sztuka i niepodległość”, 
 CSW
  godz. 19.00  Skok w bok - spektakl komediowy,  CKK Jordanki
  godz. 19.00  Koncert Noam Vazana: Kobieta kobietom,  Impresaryjny Teatr 
Muzyczny 
  godz. 20.00  Jazz Club: Yankel Band,  Od Nowa

8.03. (czwartek)
  godz. 16.00  Jak prawidłowo zażywać leki,  Klub Seniora „Zacisze”
  godz. 17.00  Wewnętrzna Bogini,  Kawiarnia Wejściówka 
  godz. 18.00-21.00  Wieczór JaKobieta,  CN Młyn Wiedzy
  godz. 18.00  Pokazy filmu „Słyszeć więcej”, reż. Natalia Puchalska, także 
9.03.,  CSW
  godz. 18.00  Janusz Sytek - Kalwaria x 3, do 20.03.,  Galeria Omega 
  godz. 18.00  Babskie gadanie (całkiem) do rzeczy,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 19.00  Ryszard Rynkowski - The Best,  CKK Jordanki
  godz. 19.00  Osiecka po męsku – Marcin Januszkiewicz,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  10. CoCArt Music Festival, do 10.03.,  CSW
  godz. 19.00  W klepsydrze pamięci, spotkanie z ks. Rajmundem Ponczkiem, 
 Muzeum Diecezjalne
  godz. 20.00  Sztywny Pal Azji,  Lizard King
  godz. 20.00  Kobiety lubią Jazz / Deadly Plants,  Tutu Jazz & Whisky Club
  godz. 20.00  Stand up na Dzień Kobiet,  Klub Muzyczny Hipisówka
   Jej portret - kobieta w twórczości dzieci i młodzieży, do 10.04.,  Galeria 
i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka, ul. Kościuszki

9.03. (piątek)
  godz. 18.00  Koncert zespołu wokalnego Let’s Sing „Żyj na 100%”,  MDK
  godz. 19.00  Łukasz Patelczyk – Migotanie, do 20.05.,  CSW 

10.03. (sobota)
  godz. 9.00  Warsztaty z blogerką Moniką Szczypką,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 11.00  Poranek teatralny dla dzieci,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 11.00  Rodzinne warsztaty ceramiczne, także 24.03.,  Dom Muz,  
ul. Poznańska
  godz. 11.00-12.00  Azja z europejskiej perspektywy,  Budynek Wydziału 
Nauk o Ziemi
  godz. 12.00  Wyprawa w głąb sztuki,  CSW
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  godz. 13.00  Spojrzenie na Wietnam – spotkanie z Joanną i Januszem Traczy-
kowskimi,  Kamienica pod Gwiazdą
  godz. 15.00  Łosie na Podgórzu – warsztaty rodzinne,  Dom Muz, ul. Poznań-
ska
  godz. 16.30  Jaś i Małgosia – premiera,  Baj Pomorski 
  godz. 18.00  Kochaj mnie! Najpiękniejsze duety operetkowe, koncert TOS, 
 CKK Jordanki
  godz. 19.00  Spektakl „Kłamstwo” w reż. W. Malajkata,  Aula UMK
  godz. 19.00  Mity i baśnie skandynawskie – wieczór z opowieściami i muzy-
ką,  Kulturhauz
  godz. 20.30  Koncert Bass Astral & Igo,  Od Nowa

11.03. (niedziela)
  godz. 15.00  Teatr Baniek Mydlanych - Dziwactwa Mistrza Bulbulasa,  Aula 
UMK
  godz. 17.00  Salonik Artystyczny: Koncert muzyki greckiej,  Fort IV
  godz. 19.00  Dwie połówki pomarańczy,  CKK Jordanki
  godz. 19.00  Closterkeller + Batalion d’Amour,  Lizard King
  godz. 19.00  Świat po mojemu,  Kawiarnia Wejściówka 
  godz. 19.00  Hiszpańskie oczy - spektakl kabaretowy,  Hotel Bulwar

12.03. (poniedziałek)
  od godz. 9.00  Tydzień Mózgu w Toruniu, także 13.03.,  CN Młyn Wiedzy
  godz. 17.00  Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie, do 15.03.,  Od Nowa
  godz. 19.00  Koncert: The Moon, Kwadra,  HRP Pamela

13.03. (wtorek)
  godz. 16.00  Kosmosmyki - kosmiczne warsztaty dla najmłodszych, także 
17.03.,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 16.30  Zwiedzanie  Dworu Artusa
  godz. 18.00  Polska szkoła plakatu: fakty i mity – wykład Zdzisława Schuber-
ta,  Galeria Wozownia
  godz. 18.00  Pokaz filmu „Hannah. Nieznana historia buddyzmu”,  Dom Muz, 
ul. Podmurna
  godz. 18.00  Z cyklu Toruń Miasto Zabytków: I Liceum Ogólnokształcące 
(1568-2018),  Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego
  godz. 19.00  Klub zasadniczo Dyskusyjny,  Kawiarnia Wejściówka
  godz. 21.00  Koncert: Ritual Extra (Francja/Finlandia),  Kulturhauz

14.03. (środa)
  godz. 12.00  Kino Dla Seniora – cykl filmoznawczy dla dorosłych,  CSW
  godz. 17.00  Wybitne postacie z historii fotografii: Richard Avedon – fotogra-
fia reklamy,  WOAK
  godz. 18.00  Spotkanie autorskie: Wit Szostak,  Książnica Kopernikańska, 
ul. Słowackiego
  godz. 18.00  Łza się przesączy, rozpacz zakończy. Pieśni wielkopostne, także 
21.03.,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 18.30  Teatr Piasku Tetiany Galitsyny - Mały Książę,  CKK Jordanki
  godz. 19.00  Pokaz filmu „Test pilota Pirxa” w reż. Marka Piestraka i spotka-
nie z reżyserem,  CSW
  godz. 20.00  Sorry Boys – Amor Tour,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Festiwal Watch Docs na Wieczorze Podróżnika: Komu potrzebne 
są wolontariaty w Afryce?,  Od Nowa
  godz. 20.00  Stand-Up Kings #03,  Lizard King

15.03. (czwartek)
  godz. 16.30  Robimy palmę wielkanocną,  Książnica Kopernikańska, Filia 
nr 12, ul. Fałata
  godz. 17.00  Urzekający Laos - spotkanie z podróżnikiem Piotrem Wnukiem, 
 Kamienica pod Gwiazdą 
  godz. 18.00  Najpierw zadbaj o treść #3: Emocje w rapie,  CSW
  godz. 18.00  Projekt 50/50,  CN Młyn Wiedzy
  godz. 18.00  Wykład dr. Piotra Kuczborskiego o zdrowym odżywianiu,  Dom 
Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  Dyplomy z Dyplomu 2017, do 30.03.,  Galeria ZPAP
  godz. 18.30  Czwartek z filozofią – O moralnej odporności na zło, 
  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Kat & Roman Kostrzewski, Alastor,  Lizard King
  godz. 19.30  Toruńskie Śpiewanki Turystyczne,  Kawiarnia Wejściówka
  godz. 20.00  Koncert Benjamin Piat,  Klub Muzyczny Hipisówka
  godz. 21.00  Koncert: Rafał Gorzycki Ensemble Tuning,  Kulturhauz

16.03. (piątek)
  godz. 18.00  Koncert zespołu wokalnego eRzetWu” „Tak”,  MDK
  godz. 18.00  2. Festiwal Wspomnień: Łazuka, Lipko i goście,  CKK Jordanki
  godz. 19.00  28. Afryka Reggae Festiwal 2018, do 17.03.,  Od Nowa
  godz. 19.00  GO, do 22.04.,  CSW
  godz. 20.00  Hańba!,  Klub NRD
  godz. 21.00  Koncert: Tomasz Mreńca,  Kulturhauz
  godz. 21.00  Koncert zespołu Własny Port,  Klub Muzyczny Hipisówka
   Eliminacje rejonowe 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,  
WOAK 

17.03. (sobota)
  godz. 12.00  Kamera na start: warsztaty tworzenia krótkich form filmowych, 
 CSW
  godz. 16.00-18.00  Sobota z jajem,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 16.00, 17.15  Czas dla Nas: Chrząszcz brzmi w trzcinie, koncert TOS, 
 CKK Jordanki
  godz. 18.00  3 x poezja: promocja książek wydanych przez WBPiCAK i MCK 
w Bydgoszczy,  Dwór Artusa 
  godz. 19.00  Shakin’ Stevens,  Arena Toruń
  godz. 21.00  Koncert zespołu Trzy Maszty,  Klub Muzyczny Hipisówka

18.03. (niedziela)
  godz. 10.00-15.00  Kiermasz wielkanocny,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 12.00  Salon Poezji,  Teatr Horzycy
  godz. 16.00  Koncert Teresy Werner & Graziano,  Aula UMK
  godz. 18.00  Moscow City Ballet - Romeo i Julia,  CKK Jordanki
  godz. 20.00  Stand-Up Time 2, 6 komików w jeden wieczór,  Od Nowa

19.03. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Moje Indie,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
  godz. 17.45  Rodzinne tworzenie ozdób i kartek świątecznych,  Dom Muz, 
ul. Poznańska
  godz. 19.00  Babę zesłał Bóg,  CKK Jordanki
  godz. 19.00  Zbigniew Zamachowski – recital,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Koncert: Moriah Woods Trio,  HRP Pamela
  godz. 20.00  Slam Poetycki,  Od Nowa

20.03. (wtorek)
  godz. 14.00-18.00  Świąteczny kiermasz rękodzieła,  Książnica Kopernikań-
ska, Filia nr 11, ul. Żwirki i Wigury
  godz. 17.30  Ceramika - wystawa zbiorowa, do 5.04.,  Od Nowa
  godz. 18.00  Historia mody: Francja-elegancja,  CSW 
  godz. 18.00  Spotkanie autorskie: Anna Brzezińska,  Książnica Kopernikań-
ska, ul. Słowackiego
  godz. 18.30  Oblicza szkła, do 13.04.,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Świat Od Nowa: Rosja po wyborach – świat po wyborach w Rosji, 
 Od Nowa

21.03. (środa)
  godz. 12.00  Grafika na warsztat! Spotkanie 6.,  CSW
  godz. 16.00  Wielkanocne filigrany,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 18.00  Prapremiera widowiska „Czy można mnie pokochać”,  Dom Muz, 
ul. Podmurna 
  godz. 18.15  Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem,  CSW
  godz. 18.30  Świat i okolice – Namibia – pustynna kraina na krańcu Afryki, 
 Dwór Artusa
  godz. 20.00  Koncert zespołu Laibach,  Od Nowa
   Wystawa fotografii teatralnej Studia P, do 27.04.,  Książnica Kopernikańska, 
Filia nr 1, ul. Jęczmienna 

22.03. (czwartek)
  godz. 12.00  XXIV Miejski Konkurs Recytatorski „Wiersze, które lubimy”, 
 MDK
  godz. 12.00  Spacer po aktualnych wystawach,  CSW
  godz. 12.00  Przywołówki dyngusowe,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 13.00  Katarzyna Czuchnowska i Cyprian Biełaniec - Malarstwo, 
do 20.04.,  Galeria Forum
  godz. 15.30  Powitanie Wiosny,  MDK
  godz. 16.00  Jajeczko,  Klub Seniora „Zacisze”
  godz. 17.00  Orient Express – Przystanek Palestyna,  CSW
  godz. 18.00  Jan Heweliusz - Początki uświadamiania fizyczności Wszech-
świata,  Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego
  godz. 18.00  Magdalena Chomiak - Szkice akwarelowe i pastele, do 20.04., 
 Od Nowa
  godz. 18.00  Bezobliczalni,  Dom Muz, do 5.04., ul. Poznańska
  godz. 18.00  Spotkanie – wystawa zbiorowa 2018, do 19.04.,  Galeria Omega
  godz. 19.00  Edukacja Rity, reż. Andrzej Strzelecki,  CKK Jordanki
  godz 19.00   Hanza Globtrotters:  Marta Pokora-Arriaga - Meksyk - kraj wielu 
kolorów,  Hanza Cafe
  godz. 19.00  Grupa teraz – Wiosna ach to ty… – spektakl improwizowany, 
 Dwór Artusa
  godz. 20.00  Koncertowa Fala: Jemiayka,  Od Nowa
  godz. 20.00  Transsexdisco,  Lizard King
  godz. 20.00  Łukasz Kokoszko Trio,  Tutu Jazz & Whisky Club

23.03. (piątek)
  godz. 9.00  Metamorfozy – warsztaty plastyczno-ruchowe,  Dom Muz, 
ul. Podmurna
  godz. 13.00-15.00  Międzynarodowy Dzień Metamorfoz Owidiusza,  Muzeum 
Etnograficzne
  godz. 19.00  6,7 GB. Wystawa z pigułki, do 20.05.,  CSW
  godz. 19.00  Kobieta, batuta, sax. Symfoniczne powitanie wiosny, koncert 
TOS,  CKK Jordanki

   Wystawa z Jubileuszem w tle, do 17.04.,  Galeria i Ośrodek Plastycznej 
Twórczości Dziecka

24.03. (sobota)
  godz. 10.00  Konkurs Area,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 12.00  Bajki z rzutnika,  CSW
  godz. 12.00-14.00  Świąteczny Kiermasz Używanych Gier Planszowych, 
 Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego

  godz. 16.30 i 20.00  Kabaret Neo-Nówka – Kazik sam w domu,  CKK Jordanki
  godz. 17.00  27. Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu 
– Muzyka,  Od Nowa 

  godz. 17.00  Spektakl teatralno-muzyczny „Kopernik: Sięgając gwiazd”, 
 MDK

  godz. 17.00  Spotkanie z Grzegorzem Klamanem,  Kulturhauz
  godz. 19.00  Edyp Tyran na podst. Króla Edypa Sofoklesa - premiera,  Teatr 
Horzycy

25.03. (niedziela)
  godz. 19.30  UK/Euro Tour 2018:  Ancienis, Black Wizard,  Klub NRD
  godz. 20.00  Koncert O.S.T.R.,  Od Nowa

26.03. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Dyskusyjny Klub Książki,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Nie-
pełnosprawnych 
  godz. 18.00-21.00  Wieczór Scrabblowy,  CSW 
  godz. 19.00  Koncert Pasyjny Krzyż zespołu 23 Dni,  CKK Jordanki
  godz. 19.30  Koncerty Wielkotygodniowe: Koncert Inauguracyjny,  Kościół 
pw. świętego Jakuba Apostoła

   Koncert grupy Turbo,  HRP Pamela

27.03. (wtorek)
  godz. 11.00  Czy Szekspir był plagiatorem? - dyskusja,  Teatr im. W. Horzycy
  godz. 15.30  Popołudnie z planszówkami,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 17.30  Fotografowanie teatru – spotkanie z Magdą Hueckel i Wojtkiem 
Szabelskim,  Galeria Wozownia

  godz. 19.30  Koncerty Wielkotygodniowe: Via Crucis,  Kościół pw. Wniebo-
wzięcia NMP

   Pasja tworzenia,  WOAK
  godz. 19.30  Halo Teatr - wystawa fotografii teatralnej Wojtka Szabelskiego, 
 Kawiarnia Wejściówka

28.03. (środa)
  godz. 18.00  Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru z Teatrem Amorficz-
nym,  Dom Muz, ul. Poznańska

  godz. 18.00  HipeRPeG #22 - Koktajl erpegowy,  Klub Muzyczny Hipisówka
  godz. 19.00  Swoje!Gra!My! #02 B.Kulik & Późne Lato,  Lizard King
  godz. 19.30  Koncerty Wielkotygodniowe: Stabat Mater Dolorosa,  Kościół 
pw. Wniebowzięcia NMP

30.03. (piątek)
  godz. 17.00  Karolina Komasa / Mapy. Jedyne, co jest pewne, to niepewność, 
do 6.05.,  CSW




