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Spotkania autorskie dla dzieci:
Jakub Skworz, 6.06. (środa), godz. 10.00
Miejsce: Filia Książnicy nr 4, ul. Poznańska 52

Przemysław Wechterowicz, 7.06. (czwartek), godz. 10.00
Miejsce: Filia Książnicy nr 7, ul. Okólna 169

Paweł Beręsewicz, 11.06. (poniedziałek), godz. 10.00
Miejsce: Filia Książnicy nr 12, ul. Fałata 35

Eliza Piotrowska, 12.06. (wtorek), godz. 10.00
Miejsce: Filia Książnicy nr 11, ul. Żwirki i Wigury 39/41

Wojciech Widłak, 13.06. (środa), godz. 10.00
Miejsce: Filia Książnicy nr 1, Jęczmienna 23

Marcin Pałasz, 14.06. (czwartek), godz. 10.30
Miejsce: Filia Książnicy nr 16, ul. Raszei 1

Joanna Fabicka, 15.06. (piątek), godz. 9.00
Miejsce: Filia Książnicy nr 6, ul. Lelewela 3

Warsztaty:
Wykreuj przestrzeń w Toruniu – warsztaty w terenie
16.06. (sobota), godz. 13.30
Uczestnicy wydarzenia wezmą udział w warsztatach Gra w miejsce, któ-
re polegają na zastosowaniu metody Place game autorstwa Project for  
Public Spaces. Celem tej metody jest ocena przestrzeni. Uczestnicy będą 
pracować w terenie przy wykorzystaniu specjalnych formularzy. Tere-
nem, który poddamy ocenie będzie serce naszego miasta, czyli Starówka.  
Zbiórka: przed CSW

Inne wydarzenia:
Obrazy z historią w tle, 7.06. (czwartek), godz. 18.00
Trzecie spotkanie z cyklu, tym razem pod tytułem „Jaki znak twój?”, bę-
dzie dotyczyć roli symboli narodowych oraz ich obecności w malarstwie 
na przykładzie obrazów z Muzeum Okręgowego w Toruniu. Prowadzenie: 
dr Joanna Bielska-Krawczyk, dr Mieczysław Bielski. Miejsce: CSW 

Jarmark książki, 8.06.-10.06. (piątek-niedziela), godz. 12.00-20.00
Mini targi, podczas których każdy będzie miał możliwość zakupienia cie-
kawej literatury w okazyjnych cenach.
Gra miejska, 16.06. (sobota), godz. 14.30
Literacka gra miejska dla całych rodzin. Uczestnicy będą musieli podążać 
śladami wielkich literatów związanych z Toruniem. Na zwycięzców czeka 
dużo satysfakcji i atrakcyjne nagrody książkowe.
Start: Dwór Artusa. Zapisy: od 30 maja pod adresem kamil@artus.torun.pl 

Cisi bohaterowie wolności – wykład prof. Wojciecha Polaka
16.06. (sobota), godz. 19.00
Wykład profesora Wojciecha Polaka (specjalisty od najnowszej historii 
Polski) skupi się na cichych bohaterach wolności, ludziach którzy w cza-
sach strajków stali w drugim szeregu, a dziś mało kto o nich pamięta. 
To im oddamy należny szacunek i miejsce w historii walk z władzami ko-
munistycznymi. Miejsce: Dom Muz ul. Podmurna1/3

Wolny Rynek Poetycki, 16.06. (sobota), godz. 20.00
Motywem przewodnim tegorocznego TFK jest wolność. Hasło doskonale 
wpisuje się w idee Wolnego Rynku Poetyckiego, który z definicji daje po-
etom swobodę w prezentowaniu swojej twórczości. Tak będzie i tym ra-
zem. Prócz zaproszonych artystów, każdy chętny będzie mógł przeczytać 
swój wiersz i twórczo się skonfrontować z uznanymi poetami. 
Miejsce: Kawiarnia Pers

Turniej Jednego Wiersza, 16.06. (sobota), godz. 21:00
W Turniej Jednego Wiersza poeci będą walczyć o nagrodę 500 zł. Każdy 
z nich będzie mógł zaprezentować tylko jeden wiersz. Nie ma żadnych 
ograniczeń co do wieku uczestników, a także tematyki i długości utworu. 
Jedynym zaleceniem jest nawiązanie w zaprezentowanym utworze do kli-
matu poezji Zbigniewa Herberta. 
Miejsce: Kawiarnia Pers. Zapisy na miejscu od godz. 20.30

Historia wolności wg Grupy Teraz – spektakl improwizowany 
17.06. (niedziela), godz. 17.00
Grupa Teraz specjalnie na zamówienie Festiwalu Książki opracowała nie-
zwykły spektakl w którym inspiracje fabularną będzie stanowić wielka 
polska literatura wolnościowa. Brzmi poważnie, ale spektakl z pewnością 
oswoi pełen patosu temat, pokazując że komizm można znaleźć nawet 
w takim temacie. Miejsce: Piernikowe Miasteczko, w razie niepogody w Dworze Artusa

Wstęp na wszystkie imprezy festiwalowe – bezpłatny

Koncerty pod Gwiazdami 2018: Piotr Bukartyk z zespołem 
23.06. (sobota), godz. 20.45
Piotr Bukartyk to mistrz słowa i rymu, niepoprawny romantyk o duszy 
rockmana, który od prawie czterdziestu lat bawi, uczy i wzrusza nas swo-
imi piosenkami. To artysta poruszający się na pograniczu wielu gatunków 
muzycznych, mieszający rocka, bluesa, folk oraz reggae z kabaretem 
i piosenką literacką. Usłyszymy zbiór jego najlepszych utworów, jak: „Kup 
Sobie Psa”, „Niestety trzeba mieć ambicję”, „O przyjaźni” czy „W środku 
miasta” z jego najnowszej płyty „Ja, wolny człowiek”.
Wstęp wolny. Scena na Rynku Staromiejskim

Kolejne koncerty: 1.07. Tymon Tymański gra The Beatles, 5.07. Grupa MoCarta, 15.07. Leski, 
27.07. The Best of Krzysztof Cugowski, 4.08. Kasia Kowalska (biletowane)

Inne wydarzenia w Dworze Artusa:
Paweł Wójcik i Tomasz Sarniak – koncert, 2.06. (sobota), godz. 18.00
Paweł Wójcik – płocki bard, autor tekstów, pieśniarz i kompozytor. Artysta 
o dużym dystansie, niebagatelnych tekstach zawierających sporą dawkę 
humoru oraz jednocześnie wzruszających. Będzie można usłyszeć pio-
senki z całej twórczości artysty, nie zabraknie nieśmiertelnego Koniaczka.
Wstęp wolny. Sala Wielka Dworu Artusa

Chór Stuligrosza – Poznańskie Słowiki, 3.06. (niedziela), godz. 19.00
Zespół jest marką rozpoznawaną na całym świecie ze względu na jakość 
granych koncertów. Usłyszymy ponad 26 utworów z różnych okresów hi-
storycznych. Zabrzmią utwory Mozarta, Chopina, Moniuszki, Hasslera, 
czy Armstronga, jak i wiele innych. 
Wstęp wolny. Wejściówki na koncert do odebrania w kasie biletowej. Sala Wielka Dworu Artusa

Pięciolinia dla Papieża, 5.06. (wtorek), godz. 18.30
Okazja, by powspominać pobyt Jana Pawła II w regionie oraz celebrować 
święto województwa kujawsko-pomorskiego. Kompozytorzy: Aleksandra 
Brejza, Magdalena Cynk, Sławomir Czarnecki, Eugeniusz Głowski, Marcin 
Kopczyński, Zuzanna Koziej, Dariusz Kubicki, Piotr Perkowski, Bohdan 
Riemer. Wykonawcy: Marta Cynk-Mikołajewska, Witold Kawalec, Robert 
Matusiak, Weronika Sobecka, Marta Siwak, Rafał Tworek, Krzysztof Wy-
słouch, Zuzanna Zubrzycka, Chór Omnes Filli Dei Domini. Na koncercie 
wspomnimy polskiego papieża jako wielkiego miłośnika sztuki. Jak za-
wsze usłyszymy współczesną muzykę solową, kameralną i chóralną. Będą 
kompozycje o charakterze religijnym, ale też pieśni  do słów wybitnych 

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

Firma Przyszłości - konferencja, 6.06. (środa), godz. 9.00
II edycja Konferencji Biznesowej. Organizator: Izba Przemysłowo-Handlowa 
w Toruniu
Babę zesłał Bóg, 10.06. (niedziela), godz. 19.00
Koncert. Organizator: Agencja CODA

Disney koncert - Marzenia się spełniają
11.06. (poniedziałek), godz. 18.30 Organizator: Branzo

Dzień Otwarty CKK Jordanki: koncert fortepianowy Pawła Jankowskiego
23.06. (sobota), godz. 18.00
Wstęp wolny. Bezpłatne wejściówki do odbioru w dniach 4 i 5 czerwca w godz. 10:00-16:00 w CKK 
Jordanki

Zapowiedzi: 
Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej, 19-21.07. Organizator: Toruńska Agenda Kulturalna 

(koncerty Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w dziale TOS, Impresaryjnego Teatru Muzycznego w dzia-

le Teatry, inne w dziale Inni organizatorzy)

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

23. Toruński Festiwal Książki
Spotkania autorskie:
Mariusz Szczygieł i Projekt Prawda – koncert i spotkanie
8.06. (piątek), godz. 19.00
Spotkanie łączące muzykę z literaturą. Trójka muzyków grająca na żywo 
oraz Mariusz Szczygieł czytający fragmenty swojej książki „Projekt: praw-
da”. Po koncercie rozmowa z autorem. 
Małgorzata Szejnert, 9.06. (sobota), godz. 16.30
Wielokrotnie nagradzana i nominowana do prestiżowych nagród literackich 
za książki „Wyspa klucz” (nominacja do Nagrody Nike 2010), „Dom żółwia. 
Zanzibar” (otrzymała Nagrodę Nike 2012), „Usypać góry” ( Nagroda Mie-
sięcznika „Odra” za rok 2015), „Wyspa węży” (2018).
Krzysztof Varga, 9.06. (sobota), godz. 19.00
Pisarz, felietonista, dziennikarz. Autor wydanej właśnie powieści „Sonnen-
berg”. W swoim dorobku ma również takie książki jak: „Gulasz z turula”, 
„Czardasz z mangalicą” i „Langosz w jurcie”. Laureat nagrody czytelników 
Nike 2009. 
Eustachy Rylski, 10.06. (niedziela), godz. 16.30
Prozaik, dramaturg, scenarzysta. Debiutował dyptykiem: „Stankiewicz. 
Powrót”, autor powieści „Warunek”, „Na grobli” i „Obok Julii”.
Miejsce: Amfiteatr Baja Pomorskiego 

CENTRA KULTURY

Justyna Kopińska – Czytanie. Reportaż 
11.06. (poniedziałek), godz. 19.00
Wielokrotnie nagradzana za swoje reportaże. Autorka „Czy Bóg wy-
baczy siostrze Bernadetcie” oraz głośnych „Polska odwraca oczy” 
i „Z nienawiści do kobiet”. Miejsce: Plac przed Teatrem im. W. Horzycy

Piotr Stelmach, z udziałem Zbigniewa Krzywańskiego 
12.06. (wtorek), godz. 19.00
Dziennikarz muzyczny, prezenter Programu III Polskiego Radia. Autor 
książki „Lżejszy od fotografii. O Grzegorzu Ciechowskim” (2018). 
Andrzej Franaszek, 13.06. (środa), godz. 19.00
Krytyk literacki, znawca i autor książek o Czesławie Miłoszu i Zbignie-
wie Herbercie. W roku Zbigniewa Herberta autor opowie o swojej nowej 
książce „Herbert” (2018). 
Marcin Meller, 14.06. (czwartek), godz. 19.00
Osobowość medialna, dziennikarz, prezenter telewizyjny, autor re-
portaży i felietonów m.in. „Między wariatami – Opowieści terenowo-
-przygodowe”, czy „Sprzedawca arbuzów” (2016). Będzie promował 
poprawioną i uzupełnioną książkę „Gaumardżos. Opowieści z Gruzji”.
Adrian Aleksandrowicz, 15.06. (piątek), godz. 17.00
Toruński dziennikarz. Spotkanie będzie okazją do rozmowy na temat 
książki „#rak”, będącej cyklem wywiadów z osobami związanymi 
z Akademią Walki z Rakiem Fundacji „Światło” w Toruniu. 
Miejsce: Kawiarnia Pers

Marcin Wicha, 15.06. (piątek), godz. 19.00
Pisarz i grafik. Autor rewelacyjnie przyjętej przez krytyków książki 
„Rzeczy, których nie wyrzuciłem” (2017), która została nagrodzona 
Paszportem „Polityki” i nominowana do nagrody Nike 2018.
Islam. Jedenasta plaga, spotkanie autorskie z Hege Storhaug
16.06. (sobota), godz. 17.30
Norweska dziennika i działaczka polityczna w swojej kontrowersyjnej 
książce zadaje wiele pytań, nurtujących Europejczyków. Czy każdy ma 
prawo wyboru swojego miejsca do życia? W wywiadzie dla Onetu Hege 
Storhaug mówi „Kocham moją kulturę, mój kraj, moją tradycję, widzę, 
jak na moich oczach to wszystko ginie, zawłaszczane przez cywilizację 
diametralnie różną od mojej”. Miejsce: CSW

Magdalena Grzebałkowska, 17.06. (niedziela), godz. 19:00
Reporterka i dziennikarka, wielokrotnie nominowana do nagród lite-
rackich. Autorka m.in. „Beksińscy. Portret podwójny”, „1945. Wojna 
i pokój”, „Komeda. Osobiste życie jazzu” (2018), która stanie się pre-
tekstem do rozmowy na temat życia artysty. 
Dyskusje panelowe:
Wolność w teatrze: Anna Augustynowicz, Artur Pałyga, Paweł Paszta, 
Jacek Wakar, 10.06. (niedziela), godz. 19.00
W tym roku festiwalowi książki towarzyszy hasło Wolność. Goście (re-
żyserzy, scenarzysta i krytyk teatralny) zastanowią się jak motyw ten 
funkcjonuje we współczesnym teatrze. Gdzie są granice wolności i czy 
twórcy spektakli mogą w obrębię swojego medium naprawdę wszyst-
ko? Dyskusję poprowadzi dziennikarz, krytyk teatralny – Jacek Wakar.
Miejsce: Teatr im. W. Horzycy, Scena na Zapleczu

Leksykon współczesnego miasta – panel z udziałem autorów 
publikacji, 16.06. (sobota), godz. 12.00
Panel dyskusyjny będzie promocją wydanego ostatnio „Leksykonu 
współczesnego miasta”. Książka ta jest autorską próbą zestawienia 
i opisania haseł, które najbardziej trafnie korespondują z pojęciem no-
woczesnego miasta. Miejsce: Dach CSW
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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
23.06.-31.08. 
wtorek-piątek: godz. 10.00-16.00
sobota-niedziela: 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:
Naukowa Petarda, 9-10.06. (sobota-niedziela), godz. 10.30-17.30
Na parkingu przed budynkiem Centrum odbędzie się piknik popularnonau-
kowy z okazji Dnia Dziecka. Przygotowano interaktywne stanowiska do-
świadczalne, konstruktorskie, kreatywne. Szczegółowy program na www

Warsztaty (do 22.06.): 
Przedszkole:
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.

Warsztaty (od 26.06.):
wtorek-piątek w godz. 10.00-11.00 i 12.00-13.00
soboty i niedziele w godz. 11.00-12.00 i 14.00-15.00 
wtorki: Kolej na kolej
Czy jazda pociągiem to najlepsze rozwiązanie komunikacyjne? Czy warto podróżować koleją? 
Czy kolej jest nowoczesna? Czy to raczej relikt przeszłości? Wcielimy się w rolę inżynierów ko-
lejnictwa i zbudujemy własne lokomotywy, wagony lub całe składy kolejowe.
środy: Morza szum
Poznamy organizmy zamieszkujące nasze morze i wykonamy model jednego z nich. Końcowym 
etapem będzie stworzenie własnej morskiej gry, którą będzie można zabrać na plażę lub w rejs.
czwartki: Maszyny Leonarda
Leonardo da Vinci mimo wielu swoich talentów, został zapamiętany głównie jako autor takich 
projektów jak maszyny latające, roboty, konstrukcje napędzane wodą, katapulty, maszyny ob-
lężnicze. Wszystkie te wynalazki powstawały w głowie autora słynnej „Mona Lisy”. Do wykona-
nia maszyn wykorzystamy twardą tekturę, klej, metalowe ćwieki i drut. 
piątki: Ogarnij się
Warsztat skierowany jest do wszystkich, którzy chcą zostać poskramiaczami bałaganu. Na 
zajęciach uczestnicy wykonają proste organizery, niezbędne w pracy i nauce. Wykorzystamy 
przedmioty codziennego użytku oraz materiały z recyklingu.
soboty: Na językach 
„W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie” to jeden z najpopularniejszych łamańców ję-
zykowych, ale czy język można połamać? Co to znaczy strzępić język i czy trzeba go trzymać za 
zębami? Na te i inne pytania odpowiemy w trakcie zajęć. Pokażemy uczestnikom jak ćwiczyć 
nasz aparat mowy bawiąc się przy tym znakomicie. Sprawdzimy jak to robią ludzie w innych 
zakątkach świata.
niedziele: Jak rozpoznać asa, który w chmurach hasa?
Zanim kiedyś wzbijesz się w przestworza, poznaj historię polskiego lotnictwa. Dowiedz się kto 
mógł zostać asem lotniczym, jakie zwyczaje mieli piloci walczący podczas drugiej wojny świa-
towej i jak oznaczali swoje samoloty. Na koniec będziesz mógł wcielić się w postać dzielnego 
pilota myśliwca, bądź też członka bohaterskiej załogi bombowca i wykonując pracę plastyczną 
zaprojektujesz oznakowanie maszyny asa lotniczego.

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

 
Zamkowy Festyn Integracyjny, 24.06. (niedziela), godz. 15.00-18.00
Impreza, do udziału w której zostały zaproszone toruńskie stowarzy-
szenia niosące pomoc innym: Fundacja Feniks, Arkadia, Brata Alberta, 
Flandria i Ducha. Podopieczni wraz z rodzinami wezmą udział w śre-
dniowiecznych grach i zabawach plebejskich: strzelaniu z łuku, rzucie 
oszczepem i toporem, rzucie podkową i lotką do celu oraz innych kon-
kurencjach zręcznościowych. Dla najmłodszych zostanie zorganizowa-
ny konkurs plastyczny. W programie również zwiedzanie lochów z prze-
wodnikiem, pokaz walk rycerskich oraz grill z kiełbaskami. Na imprezę 
zapraszamy również mieszkańców Torunia oraz turystów.
Los Amigos, 30.06. (sobota), godz. 21.00
Los Amigos to międzynarodowa grupa instrumentalno-wokalna, która 
w swoim programie zaprezentuje muzykę opartą na rytmach latynoame-
rykańskich, pochodzącą z Kuby, Meksyku, Brazylii i Dominikany. Na jej 
występ złożą się znane przeboje we własnych oryginalnych aranża-
cjach, takie jak „La Bamba”, „Desperado”, „Guantanamera”, „Besame 
mucho”, „La camisa negra”  oraz własne utwory, pulsujące popularny-
mi rytmami: son, merengue, bachta i mało u nas znanymi: lando, festejo 
czy rumba gitana. Wstęp: 10 zł

poetów, utwory wykorzystujące różne współczesne techniki kompozy-
torskie oraz utwory dla dzieci. Prowadzenie: Magdalena Cynk, Wstęp wolny

Saxmania 2018 – Czas na Jazz – koncert, 24.06. (niedz.), godz. 18.00
Koncert składać się będzie z dwóch części, w których zaprezentują 
się uczniowie i pomysłodawca koncertów Dariusz Zaleśny z zespołem  
Acoustic Quartet. Saxmania tradycyjnie ma pokazać młodych zdolnych 
saksofonistów oraz zapewnić porządną dawkę rozrywki.
Bilety: 20 zł ulgowy, 30 zł normalny

Zwiedzanie Dworu Artusa, 26.06. (wtorek), godz. 16.30
Raz w miesiącu, pod okiem przewodnika, wszyscy chętni mogą obejrzeć 
niedostępne na co dzień zakamarki budynku, posłuchać historii, opowie-
ści i legend związanych z Dworem Artusa. Bilety: 5 zł ulgowy, 10 zł normalny

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

Klub Od Nowa
Exile + #Rdza – Specjal Instrumental Metal Show
2.06. (sobota), godz. 20.00
Specjalny koncert w wersji instrumentalnej toruńskiego zespołu Exile 
Official. W wydarzeniu również weźmie udział toruński metalowy zespół 
#Rdza. Exile to zespół grający progressive & groove metal. Wstęp wolny

Noc winylowa w Od Nowie, 7.06. (czwartek), godz. 20.00
Granie, oglądanie, targowanie się, nabywanie i sprzedawanie czarnych 
krążków. Oprócz tego świetna muzyka. Zabawa w wakacyjno-muzycznym 
klimacie do rana. Wstęp wolny
Top 10 wszystkiego, czyli Klub Dziennikarza ma już dziesięć lat! – 
Dancing, 8.06. (piątek), godz. 21.00
SKN „Klub Dziennikarza” i ACKiS „Od Nowa” zapraszają pracowników, 
absolwentów i studentów na huczną imprezę z okazji 10-lecia KD! Przez 
lata Klub bawił, uczył i otaczał troską studentów aspirujących do miana 
dziennikarzy. Czas aby się odwdzięczyć i uhonorować wszystkich, którzy 
przyczynili się do powstania legendy „złotego ananasa”, rozbujania na 
szynach PiT-u, czy stworzenia pierwszego „wodnego autobusu” (który 
poruszał się oczywiście na lądzie). Wstęp wolny

Koncert Bars & Melody, 9.06. (sobota), godz. 19.00
Zespół, który cztery lata temu występem w brytyjskim Mam Talent za-
władnął sercami fanów, wydał od tego czasu dwa autorskie albumy i 2 
krążki z coverami. Duet zaprezentuje największe przeboje z „143” i „Ge-
neration Z” a także covery z najnowszych płyt. Jako impreza specjalna 
o godz. 16.00 Bars & Melody – Meet & Greet. Bilety: ebilet.pl

Spektakl Grupy Improwizacyjnej RzeCo?, 10.06. (niedz.), godz. 20.00
Grupa już w nieco wakacyjnym klimacie zabierze w najbarwniejsze za-
kątki świata, przepełnione mnóstwem spontanicznej zabawy z udziałem 
publiczności. Będziecie nie tylko widzami, ale również reżyserami tego, 
co się wydarzy na scenie. Zobaczycie to, czego nikt wcześniej nie widział 
i już nigdy później nie zobaczy. Wstęp wolny

Kino Niebieski Kocyk
Pokaz Specjalny: Duża ryba i begonia, reż. Xuan Liang, Chun Hang, 
Chiny 2016, 1.06. (piątek), godz. 18.30 
Chun żyje w mistycznej krainie zamieszkałej przez magiczne istoty. Gdy kończy szesnaście lat zo-
staje przeniesiona do świata ludzi, gdzie pod postacią czerwonego delfina musi spędzić siedem 

dni. Nowa rzeczywistość okazuje się pełna niebezpieczeństw. Od śmierci ratuje ją młody chłopak, 
który niestety sam traci życie.

Tully, reż. Jason Reitman, USA 2017, 4.06. (poniedziałek), godz. 19.00 
Mąż, dom i trójka dzieci. Marlo to prawdziwa superbohaterka, ale czasem nawet superbohaterki 
potrzebują chwili wytchnienia. Pewnego wieczoru w drzwiach domu Marlo zjawia się tajemnicza 
niania, Tully... Młoda, piękna i zwariowana opiekunka szybko wywraca do góry nogami życie całej 
rodziny.

Zakończenie Sezonu: Wyspa psów, reż. Wes Anderson, Niemcy/USA 
2018, 5.06. (wtorek), godz. 19.00
Poklatkowa animacja opowiadająca historię dwunastoletniego chłopca Atari wychowywanego 
przez skorumpowanego burmistrza wielkiego miasta Megasaki. Główny wątek fabularny przed-
stawia życie wszystkich psów domowych wygnanych na sąsiednią wyspę będącą niegdyś wysypi-
skiem śmieci, do czego doprowadził dekret podpisany przez burmistrza.
Bilety: 10 zł studenci, 12 zł pozostałe osoby

Galeria 011
Wystawa fotografii – projekt Bezobliczalni, do 8.06.

Galeria Dworzec Zachodni
Wizytówka, 19.06. (wtorek), godz. 18.00
Wystawa końcoworoczna studentów kierunków artystycznych Wydziału 
Sztuk Pięknych UMK. Odbywa się ona po raz trzeci i zapowiada szereg wy-
staw prac studenckich zrealizowanych w roku akademickim 2017/2018, 
które będzie można oglądać w poszczególnych zakładach Wydziału Sztuk 
Pięknych. Ekspozycja jest połączona z uroczystością wręczenia nagród 
dydaktycznych wyróżnionym studentom. Na wystawie znajdziemy prace 
zrealizowane na kierunkach: grafika, malarstwo, rzeźba, edukacja arty-
styczna, sztuka mediów i edukacja wizualna, architektura wnętrz oraz 
konserwacja i restauracja dzieł sztuki.

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

Aula UMK, ul. Gagarina 11
Funny Balls Show, 1.06. (piątek), godz. 18.30
Balonolandia to zaczarowana kraina, w której wszystko może się zdarzyć. 
Balonowe kostiumy, balonowa scenografia, balonowe dekoracje. W ba-
jecznym świecie przygody króla Szarla, księżniczki Szarlotty, latającego 
smoka i jego niezwykłych przyjaciół. Olbrzymi balonowy zamek, a za nim 
wodospad wykonany z kilkudziesięciu błękitnych baloników i gigantycz-
ne balony z niespodzianką w środku, które w towarzystwie zabawnych 
mimów i szalonych klaunów, wirują w rytm muzyki na scenie. Oryginalne 
postaci, cyrkowe triki i sztuczki, akrobaci na piłkach, interaktywne zaba-
wy, w które angażowana jest widownia, a wszystko to zamknięte w 70 
minutach historii z balonami w roli głównej! 
Organizator: agencja koncertowa „Pan Koncert” 
Bilety: 30-45 zł do nabycia: biletyna.pl, eventim.pl

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

Wystawy:
O obrotach, Rzeka, przeŻYCIE, przeBUDOWA, Idee, Kalejdoskop - przewrotne oko, Poruszyć wy-
obraźnię, Panoramy żaglowców, Statek piracki na wystawie Rzeka, To ja! Matematyka
Centrum czynne:



Piknik na zakończenie roku, 21.06. (czwartek), godz. 15.30 
Dla dzieci i młodzieży szkolnej. W programie grill, wypoczynek na świe-
żym powietrzu oraz gry i zabawy podwórkowe. Przewidziano również 
słodki poczęstunek. Wstęp wolny

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

Galeria Młoda - Wernisaż pracowni plastycznej „Hortus”
7.06. (czwartek), godz. 17.00
Wystawa podsumowująca całoroczną pracę dzieci i młodzieży w wie-
ku 5-19 lat uczestniczących na zajęciach pracowni prowadzonej przez 
Paulinę Gołoś. Prace ukazują drogę, jaką pokonali uczestnicy poznając 
różne techniki, rozwijając wyobraźnię oraz doskonaląc swój warsztat 
plastyczny.
Teatr R.Bezimienni – Przemiana, 8.06. (piątek), godz. 19.00 - premiera
Autorski spektakl grupy gimnazjalnej. Dlaczego chcesz mnie zmienić, 
ulepszyć, dostosować do własnego wyobrażenia? Czy przemiana po-
zwoli osiągnąć doskonałość? Reż. Małgorzata Chojnowska-Wiśniewska
25. Wieczór Teatru Tańca AKRO, 9.06. (sobota), godz. 18.00
Na jubileuszowym koncercie zobaczymy premiery TT AKRO oraz spektakl 
„Motorek”, który premierę miał w 2005 roku i podczas jubileuszu zatań-
czą go Ci sami tancerze.
Miejsce: Baj Pomorski 

W krainie wyobraźni, 15.06. (piątek), godz. 17.00 
Prezentacje taneczne podsumowujące roczną pracę zespołów Wesołe 
Nutki, Fiku Miku i Senza. Na scenie najmłodsi wychowankowie MDK za-
prezentują premierowe choreografie i piosenki dziecięce. Wstęp wolny
Przedstawienie taneczne Ławeczka, 17.06. (niedziela), godz. 17.00 
Tańczą dzieci z zespołu Psotki i Śmieszki. Opiekunem zespołu jest Jolan-
ta Łukaszewicz. Spektakl próbuje w zabawny sposób odpowiedzieć na 
pytania : Co robić, kiedy dzieci się nudzą? Dlaczego chłopcy nie bawią 
się z dziewczynkami i co jest ważne dla nastolatki?
Miejsce: Baj Pomorski 

Koncert Ceinat i przyjaciele, 20.06. (środa), godz. 18.00 
Koncert podsumowujący całoroczną pracę Zespołu tanecznego Ceinat  
prowadzonego przez Marzannę Midurę oraz zaprzyjaźnionych formacji 
tanecznych z MDK: TT Akro, Psotki i Śmieszki oraz goście z OPP Dom 
Harcerza: Hulajnoga i Puenta. Wstęp wolny

VII Konkurs plastyczny „Zoom na Toruń” Termin składania prac: 13.06.
Rozstrzygnięcie konkursu, prezentacja 21.06. (czwartek), godz. 12.00
Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 6-19 lat. Tematem prac 
jest detal w architekturze miasta. Liczymy na prace zrealizowane w ple-
nerze. Techniki rysunkowe lub graficzne. Czekamy na dwie lub trzy prace 
powiązane tematycznie lub formą – dyptyk lub tryptyk, format 20x20 lub 
40x40. 
Studio P - Pląsy językowe, 21.06. (czwartek), godz. 18.30
Spektakl poetycki, w którym wykonawcy razem z Wisławą Szymborską 
poszukują pomysłu na wiersz, na wierszyk…, bawią się rytmem i dźwię-
kami, powiadają historyjki pełne zabawnych zdarzeń i postaci. Miniatury 
wiolonczelowe gra Helena Gałek. Reżyseria Lucyna Sowińska 

Potańcówka dla dorosłych przy muzyce na żywo
8.06. (piątek), godz. 17.00 Wstęp 10 zł

Koncert Artura Sikorskiego, 9.06. (sobota), godz. 17.00
Trasa „Okrąg Tour”. Bilety dostępne na eBilet.pl oraz w salonach Em-
pik. Godz. 16.00 Meet&Greet: 109 zł (uprawnia do udziału w koncercie), 
godz. 17.00 koncert: 39 zł
Rodzinne warsztaty ceramiczne, 9.06. (sobota), godz. 11.00 
Będziemy mieli okazję zapoznać się z tajnikami warsztatu oraz przyjrzeć 
się całemu procesowi powstawania ceramiki – od lepienia poprzez szkli-
wienie aż do wypalenia. Na warsztaty zapraszamy dzieci, młodzież i do-
rosłych. Prowadząca: Gabrysia Kutyba. Wstęp: 20 zł

Świat widziany oczami dzieci, 18.06. (poniedziałek), godz. 17.00 
Wystawa podsumowująca rok pracy uczestników zajęć „Gry i zabawy pla-
styczne, ruchowe itp.” dla dzieci od 5 do 7 lat prowadzonych przez ani-
matorkę kultury Joannę Łagan. Otwarciu wystawy będą towarzyszyć wy-
brane cytaty z wypowiedzi dzieci zapisywane podczas tych zajęć. Dzieci 
mają często ciekawy okres słowotwórczy w swoim opowiadaniu świata, 
a czasem są  to po prostu  ich zabawne pomyłki słowne. Wstęp wolny

Lato z Muzami: Światło, 25-29.06 godz. 10.00-16.00
W czasie warsztatów uczestnicy poznają przykłady wykorzystania świa-
tła w wybranych dziedzinach sztuki (w malarstwie, teatrze, literaturze 
itp.), będą eksperymentować z fluorestencyjnymi farbami i lampą UV 
oraz tworzyć autorskie instalacje świetlne z wykorzystaniem mniejszych 
i większych pudełek i kartonów. Zapraszamy dzieci od 7-13 lat. Prowa-
dzący: Elżbieta Chrulska, Joanna Łagan i Łukasz Pawlikowski
Zapisy: sekretariat@dommuz.pl, opłata: 250 zł/tydzień. Zapewniamy obiad, napoje 
i ubezpieczenie

Podwórkowe zabawy ze Stowarzyszeniem Wędka i Domem Muz
27.06. (środa), godz. 17.30 
Rozpoczęcie sezonu podwórkowego na placach zabaw pomiędzy bloka-
mi na Podgórzu. Zapraszamy na warsztaty plastyczne, zabawy podwór-
kowe oraz animacje. Wstęp wolny

Lewobrzeżny Piknik Sztuki, 30.06. (sobota), godz. 15.00
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych sztuką użytkową i nie tylko. 
W parku przed Domem Muz pojawią się różnego rodzaju stanowiska 
warsztatów rękodzieła dla dzieci i dorosłych, gdzie uczestnicy będą mo-
gli wykonać ciekawe przedmioty. Wstęp wolny

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

Słodkie warsztaty z okazji Dnia Dziecka
5.06. (wtorek), godz. 15.30
Na zajęciach stworzymy słodkie prace – z owoców i słodyczy – ilustrujące 
dziecięce marzenia. Warsztaty we współpracy ze świetlicą środowisko-
wą. Wstęp wolny

Popołudnie z planszówkami, 6.06. (środa), godz. 15.30
Dwie godziny grania w gry planszowe, karciane i zręcznościowe dla dzie-
ci. W programie gra w Duuuszki, Małpie figle, Jengę, Tik Tak Bum, Śpiące 
Królewny, Dobble i wiele innych. Na zakończenie poczęstunek. 
Wstęp wolny

Kiedy dzieci śpią – spektakl grupy teatralnej z Rudaka 
19.06. (wtorek), godz. 17.30 
Co się dzieje w dziecięcym pokoju i w dziecięcej wyobraźni, gdy rodzice 
zamkną już za sobą drzwi, życząc swoim pociechom kolorowych snów? 
Przekonamy się w czasie pokazu naszej najmłodszej grupy teatralnej 
z Rudaka. Wstęp wolny

go do głębszej analizy obrazu, a nie tylko wchłonięcia znanych już mu 
widoków
Na wystawy wstęp wolny

Imprezy:
Cisi bohaterowie wolności – wykład prof. Wojciecha Polaka
16.06. (sobota), godz. 19.00
W ramach 24. Toruńskiego Festiwalu Książki. Wykład profesora Woj-
ciecha Polaka (specjalisty od najnowszej historii Polski) skupi się na 
ludziach, którzy w czasach strajków stali w drugim szeregu, a dziś mało 
kto o nich pamięta. To im oddamy należny szacunek i miejsce w historii 
walk z władzami komunistycznymi. Wstęp wolny

W wakacje z teatralnym rozmachem! 21.06. (czwartek), godz. 17.00
Gry i zabawy w klimacie teatru improwizacji. Warsztaty poprowadzą ak-
torzy Międzypokoleniowej grupy Teatralnej z Domu Muz, włączając gości 
do tworzonego na żywo spektaklu. Uwaga! Na wszystkich ochotników 
będzie czekać orzeźwiająca niespodzianka! Wstęp wolny
Sobota z rękodziełem – Corner to corner, 23.06. (sob.), godz. 10.00
Spotkanie rękodzielnicze, w czasie którego poznamy bliżej technikę szy-
dełkowania C2C (Corner to corner). Wykonamy z jej zastosowaniem małe 
serwetki lub podkładki pod kubki. Zapewniamy materiały i orzeźwiającą 
lemoniadę własnej produkcji. 
Zapisy i informacje: podmurna@dommuz.pl Wstęp: 10 zł

Recyklingowe warsztaty rodzinne – rewia mody
23.06. (sobota), godz. 12.30
W czasie zajęć zaprojektujemy i stworzymy z materiałów recyklingowych 
(pianka budowlana, tektura, butelki itd.) niepowtarzalne stroje, które 
uwiecznimy w autorskim katalogu mody na sezon letni 2018. Mile wi-
dziane również materiały własne. Wstęp wolny

W-łącznik!
Nabór inicjatyw na działanie kulturalne dla mieszkańców Torunia. Na-
szym celem jest zwiększenie zaangażowania społeczności toruńskiej 
starówki w lokalne życie kulturalno-artystyczne oraz wspieranie od-
dolnych inicjatyw realizowanych przez mieszkańców. Masz pomysł na 
wydarzenie kulturalne na starówce? Możesz otrzymać do 4000 zł na 
swoje działanie, a my pomożemy w realizacji. Do 10 czerwca czekamy 
na pomysły. Wnioski prosimy nadsyłać na formularzu, który wraz z regu-
laminem należy pobrać ze strony www. Konsultacje: 5.06. godz. 17.00-
18.30, 6.06. godz. 18.00-19.30.

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

Wystawy:
Ciem – Artbooki oraz artystyczne lampy, do 10.06.
Wystawa stworzona przez studentów trzeciego roku sztuki mediów 
i edukacji wizualnej. W ramach pracowni intermedialnej powstały sper-
sonalizowane lampy oraz książki artystyczne. Zarówno światło rzeczy-
wiste, jak i metafizyczne jest punktem wyjściowym dla tytułowych ciem. 
Wstęp wolny

Wydarzenia:
Wokół sztuki – lato, lato, 7.06. (czwartek), godz. 9.00
Zajęcia dla grupy dzieci niepełnosprawnych. Uczestnicy wykonają pra-
ce na koszulkach techniką nadruku i pisaków do tkanin. Prowadzenie: 
Agnieszka Dąbrowska 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
Pracownia Serigrafii Wydziału Sztuk Pięknych UMK - Grafika 09, do 15.06.
Przegląd twórczości studentów i doktoranta. Pracownia skupia ośmioro 
studentów studiów magisterskich na kierunku Grafika oraz doktoranta 
z Zakresu Sztuk Pięknych. Prowadzącymi są prof. Mirosław Pawłowski 
i dr hab. Agata Dworzak-Subocz. Obok grafik zrealizowanych techniką 
serigrafii zaprezentowane będą prace z innych dziedzin grafiki m.in. 
fotografii. Uczestnicy wystawy: Barbara Chmara, Natalia Dusza, Prze-
mysław Hoff, Natalia Kipczak, Maratyna Makowska, Milena Spychała, 
Natalia Wojciechowska, Marta Zatylny, mgr Piotr Czyż
Węzeł malarstwa - obszar Morza Śródziemnego - Grzegorz Ratajczyk 
22.06. (piątek), godz. 18.00, do 13.07.
Dlaczego węzeł w kontekście malarstwa? Otóż wydaje mi się, że węzeł 
żeglarski, a zwłaszcza ten konkretny sposób traktowania liny posiada 
wiele wspólnych cech z malarstwem, z obrazem. Węzeł ma swój po-
czątek (który się nie zaczyna), rozwinięcie i zakończenie (które się nie 
kończy). Dobrze skrojony jest nośnikiem napięcia, a co za tym idzie, za-
gadnienia naprężenia łuku, powtarzalności, problemu rytmu; jest formą 
doskonałą. (…) Węzeł jest tajemnicą i może mieć znaczenie symbolicz-
ne, być węzłem życia, trwania, przemijania. Krętą ścieżką do Wieczno-
ści. Oto krótka refleksja w czasie rejsu po Adriatyku, wrzesień 2017 r. 
(Grzegorz Ratajczyk). Profesor Grzegorz Ratajczyk odbył w latach 1980-
85 studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu 
(obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu) na Wydziale Malarstwa, 
Grafiki i Rzeźby. Od 1985 r. pracuje na rodzimej uczelni. Od 2011 r. 
prowadzi XIII Pracownię Malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rysunku. 
W 2014 roku uzyskał tytuł Profesora Sztuk Plastycznych.

FotoGaleria
Światłogra – fotografie koncertowe Sławomira Krajewskiego, do 08.06.
Sławomir Krajewski - Laureat nagrody Grad Prix Grudziądz Foto 2012. 
Od kilku lat członek jury tegoż konkursu. Na swoim koncie ma wystawy 
autorskie i zbiorowe, publikacje w wydawnictwach prasowych, poradni-
kach oraz kalendarzach. Reportażysta wydarzeń kulturalnych, jak rów-
nież innych uroczystości. Jego pasją jest muzyka i fotografia koncertowa.
Piotr Komosiński, Sławomir Gałązka - Wystawa fotografii subiektywnej
14.06. (czwartek), godz. 18.00, do 20.07.
Grupa B1 to dwóch ciechocińskich fotografów Piotr Komosiński oraz 
Krzysztof Gałązka. Artyści w swojej sztuce starają się oddać subiektyw-
ne widzenie rzeczywistości, nie skupiają się na zwykłym odzwierciedla-
niu otaczającego nas świata, tylko na obserwowaniu i wykorzystaniu go 
do stworzenia własnego, indywidualnego. Poprzez swoje prace przed-
stawiają obrazy nierzeczywiste, nie będące wycinkiem rzeczywistości, 
a raczej obrazy, które przez swoje zaistnienie i kontakt z widzem zmuszą 



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

(Odbywające się w WBP KK wydarzenia Toruńskiego Festiwalu Książki 
w dziale Centra Kultury – CK Dwór Artusa)

Gramy w bilard indyjski
4, 11, 18, 25.06.  (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.
Wieczór Toruński Ludwik Makowski. Torunianin,  patriota, chórzysta 
i krawiec, 7.06. (czwartek), godz. 18.00
Bohaterem spotkania będzie Ludwik Makowski, działacz społeczny i nie-
podległościowy, radny miejski, wieloletni prezes chóru Lutnia i Pomorskie-
go Związku Śpiewaczego, a także niezrównany mistrz krawiecki.  Opowie-
dzą o nim: dr Ewa Gawrońska i dr Katarzyna Tomkowiak. Wieczór uświetni 
występ chóru Lutnia, który wykona kilkanaście pieśni patriotycznych. Jego 
organizatorami są: Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” im. Marcelego Kadle-
ca, Towarzystwo Miłośników Torunia i Książnica Kopernikańska. Wstęp wolny

Noc w Bibliotece, 9.06. (sobota), godz. 16.00-24.00
W programie: gra biblioteczna „Czytaki znają Polskę”, Z robotem Photonem 
przez kraj, Czasopisma pokoleń - czytelnia czasopism dawnych i współcze-
snych, flaga Polski - wyklejanie z piórek biało-czerwonych flag, układamy 
z książek mapę fizyczną Polski, ciasteczkowe wróżby z książek, zabawy 
plastyczne dla dzieci - wycinanki z czasopisma „Miś”, zakładki do książek, 
kwiaty z bibuły, ozdoby do włosów, koraliki; konkurs „Sto pytań na 100-le-
cie Rzeczypospolitej”, kawiarenka z biało-czerwonymi przysmakami, zwie-
dzanie magazynów Książnicy (godz. 17.00 i 18.00), Noc Gier Planszowych 
(patrz niżej), ranking książek dla dzieci i dorosłych, prezentacja zabytko-
wej, rzadkiej i cennej kartografii  (godz. 17.30 i 18.30), mini turniej w bilard 
indyjski, wieczór z toruńskimi legendami - wspólne czytanie. Uroczyste za-
kończenie gry miejskiej „Zagadkowa Książnica”. 
Noc Gier Planszowych, 9.06. (sobota), godz. 19.00-24.00
Do dyspozycji będzie ponad 130 gier, w tym 40 zupełnie nowych – wśród 
nowości m.in. Domek, Polska Gola!, Kraina Snów, Wsiąść do Pociągu: 
Pierwsza Podróż, Budowa Miasta, Food Truck, Kraina Lodów, Cortex i Dzieci 
z Carcassonne. Oprócz tego turniej w grę Pędzące Ślimaki. 
Pikunikku w Książnicy. Rodzinne spotkanie z Japonią
16.06. (sobota), godz. 12.00-19.00
Program imprezy: zabawy i konkursy, rodzinne orgiami - warsztaty dla ma-
łych i dużych, nauka podstaw języka japońskiego, kiermasz książek japoń-
skich – Wydawnictwo TAKO oraz Księgarnia PWN (godz. 14.00-18.00), gry 
planszowe o tematyce japońskiej, turniej w grę Gejsze (godz. 15.00-19.00), 
wystawa japońskich przedmiotów codziennego i niecodziennego użytku, 
głośne czytanie baśni i mitów Japońskich (godz. 15.00-16.00), wykład na 
temat kultury Japonii (godz. 16.00-17.00), pokaz japońskich sztuk walki 
(godz. 17.00-18.00), spotkanie z Joanną Bator (godz. 18.00) 
Spotkanie autorskie: Joanna Bator, 16.06. (sobota), godz. 18.00
Joanna Bator  – pisarka, felietonistka, autorka m.in. „Wyspy łzy”, „Roku 
Królika” i uhonorowanej Nagrodą Literacką Nike powieści „Ciemno, prawie 

B

BIBLIOTEKI
noc”. Jest znawczynią i wielbicielką japońskiej kultury. Efektem pierw-
szego dwuletniego pobytu pisarki w Kraju Kwitnącej Wiśni była książka 
„Japoński wachlarz”(2004, 2011). W 2013 wydała zbiór esejów i fe-
lietonów „Rekin z Parku Yoyogi”. W Japonii spędziła w sumie 4 lata. 
Podczas spotkania w Książnicy zaprezentuje swoją pierwszą japońską 
powieść „Purezento”. To poruszająca historia straty i miłosnej odnowy 
rozgrywająca się w scenerii współczesnej Japonii.
Szalony turniej w grę Polska gola! 23.06. (sobota), godz. 11.00-15.00
Zbierz drużynę i zagraj w grę karcianą Polska gola! Gramy w parach. 
Zgłoszenia dwuosobowych drużyn: m.pitulski@ksiaznica.torun.pl. 
O godz. 11.00 nauka gry. Turniejowe mecze rozpoczną się godzinę 
później. Na zwycięzców czekają nagrody.

Filia nr 1, ul. Jęczmienna 23, tel. 56 621-08-69

Gaijin na ulicy. Wystawa zdjęć, 4.06.-4.07.
Gaijin to po japońsku cudzoziemiec, obcokrajowiec, dosłownie – „czło-
wiek z zewnątrz”. Tym określeniem Japończycy nazywają białych go-
ści z Zachodu. W ubiegłym roku przez kilkanaście dni takim gaijinem 
z Polski był Wojciech Kalinowski, znany toruński trener sztuk walki, po-
pularyzator kultury i historii Kraju Kwitnącej Wiśni. Kalinowski spędził 
w Japonii prawie dwa tygodnie i jak przyznaje była to wyprawa jego 
życia. W tym czasie odwiedził Tokio, Kamakurę, Kioto, Narę, Hiroszimę 
i Miyajimę.  Z podróży przywiózł kilkaset zdjęć. Dla Książnicy Koperni-
kańskiej wybrał 50 najciekawszych fotografii. 
Gaijin na ulicy. Spotkanie z Wojciechem Kalinowskim
16.06. (sobota), godz. 12.00

Filia nr 4, ul. Poznańska 52, tel. 56 651-36-85

Moje Indie, 7.06. (czwartek), godz. 17.30
Spotkanie z Teresą Stuczyńską z Teatru Wilama Horzycy, która w In-
diach spędziła kilka miesięcy. Swoją relację z pobytu na Subkontynen-
cie zilustruje zdjęciami. Wstęp wolny

Filia nr 11, ul. Żwirki i Wigury 39/41, tel. 56 652-90-82

Kiermasz książek, 4-8.06.
W sprzedaży 2 tysiące tytułów, m.in.: literatura piękna, poradniki, lek-
tury szkolne i książki dla dzieci, a także wydawnictwa w językach ob-
cych. Ceny: od 2 do 5 zł. Ostatniego dnia kiermaszu cena każdej książki 
do negocjacji. Zapraszamy w poniedziałek, wtorek i czwartek od godz. 
12.00 do 18.00; w piątek od 8.30 do 16.00. W środę 6.06. biblioteka 
będzie nieczynna. 

Filia nr 12, ul. Fałata 35, tel. 56 652-09-80

Warsztaty Klubu Kreatywnych „Katarzynki”
7.06. (czwartek), godz. 16.30 Zabawki z recyklingu
Czerwiec to najdłuższe dni w roku - można więc szaleć na podwórkach 
i placach zabaw, ile tylko się chce. Przydają się wtedy fajne zabawki, 
np. konik, na którym można pogalopować w dal lub mięciutki skarpe-
ciak, który zmieści się w każdej torbie.

B

Już wakacji czas... - koncert zespołu Broadway
20.06. (środa), godz. 17.00
W programie m. in.  piosenki kojarzące się z wakacjami, przyrodą i wę-
drówkami po lesie. Przygotowanie: M. Cysewska
Fiku-miku na patyku, 22.06. (piątek), godz. 16.00
Warsztaty rodzinne „Maluj i Tańcz”. Trochę owoców, szczypta słodkości, 
łyżeczka uśmiechu, odrobina tańca i garść fantazji – przepis na wspania-
łe powitanie wakacji.  Przygotowanie: M. Pańka. Zapisy: 56 622-39-50

Piernikowe Miasteczko, ul. Podmurna 62/68
Dzień Dziecka - Przyjdź i świętuj z nami małymi Polakami
1.06. (piątek), godz. 16.00 Festyn i warsztaty dla dzieci

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

Warsztaty:
2-3.06.Pedagogika cyrku dziecięcego
Cykl warsztatów dla animatorów. (III spotkanie – akrobatyka i taniec, zajęcia prowadzi Ewa Rusz-
kowska, żonglerka, zajęcia prowadzi Jacek Ruszkowski oraz metodyka pracy z dziecięcą grupą 
cyrkowa, zajęcia prowadzi Alicja Usowicz), informacje na www
9-10.06. warsztaty teatralne Weekendowe laboratorium artystyczne
Zajęcia prowadzi Agnieszka Zakrzewska, cena 70 zł, informacje na www

Wystawy:
Obrazy słuchaczy Sekcji Plastycznej Toruńskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, do 3.06.
Wystawa podsumowująca rok akademicki 2017/18. 
Fotofikcje, 8.06. (piątek), godz. 17.00, do 31.08.
Otwarcie pokonkursowej wystawy fotograficznej oraz ogłoszenie wy-
ników XXVII Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu 
w dziedzinie fotografii. 
Wstęp wolny

Spotkania i wykłady:
Wybitne postacie z historii fotografii, 6.06. (środa), godz. 17.00 
Margaret Bourke-White – Amerykańska fotografka w przedwojennej Pol-
sce – wykład Stanisława Jasińskiego z cyklu Historia fotografii. 
W pierwszym rzędzie, 13.06. (środa), godz. 17.00
Najciekawsze filmy z festiwalu 48 Hour Film Project – spotkanie filmo-
znawcze. 
Wstęp wolny

Zajęcia edukacyjne:
6-8.06. Program Edukacji Kulturalnej dla uczniów klas piątych
Warsztaty teatralne Moje drogi (zajęcia prowadzi Agnieszka Zakrzewska) oraz warsztaty muzycz-
ne Dźwiękowa barwa emocji (zajęcia prowadzi Erwin Regosz).
13.06. (środa), godz. 10.30 zakończenie Programu Edukacji Kulturalnej
W programie m.in. filmy, prezentacje teatralne i plastyczne przygotowane przez uczestników – 
uczniów klas 5 szkół w Ciechocinie, Wałdowie Szlacheckim, Skępem, Skrwilnie, Okalewie i Łąży-
nie II. Miejsce: Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży. Wstęp wolny
8.06. (piątek), godz. 15.30-17.00, 22.06. (piątek), godz. 15.30-18.00 Konsultacje fotograficzne
Indywidualne zajęcia warsztatowe dla osób amatorsko uprawiających fotografię artystyczną. 
Konsultacje prowadzi Stanisław Jasiński, udział bezpłatny
16.06. (sobota), godz. 10.00 Rodzinny bzik 
Piknik rodzinny na podsumowanie zajęć teatralnych z cyklu Teatralny rozruch oraz Poranne figle, 
psoty i żarty. Zajęcia prowadzi Agnieszka Zakrzewska 

V Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Na Językach”
•  22.06. (piątek), godz. 18.30 uroczyste rozpoczęcie, koncert zespołu 

z Mołdawii
•  23.06. (sobota), godz. 10.00-18.00 przesłuchania konkursowe
•  24.06. (niedziela), godz. 15.00 koncert laureatów
Zgłoszenia na festiwal i więcej informacji www.mdktorun.pl

Festiwal Teatrów Tańca Sfera Ruchu_Toruń 2018, 29.06.-01.07.
Prezentacje teatrów tańca opartych na technice tańca współczesnego, 
połączonych z warsztatami dla tancerzy (warsztaty prowadzą: Iwona Ol-
szowska, Anna Krysiak, Anna Piotrowska). Więcej informacji: mdktorun.pl.  
29.06. i 30.06 o godz.19.00 – prezentacje spektakli w MDK   
Kontakt i zapisy: asiafudali@wp.pl tel. 698-899-967

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

Na niebieskich skrzydłach – wystawa, 1.06. (piątek), godz. 15.30
Wystawa prac plastycznych przygotowanych przez wychowanków OPPDH 
podczas zajęć „Elementarz plastyczny”. Przygotowanie: J. Jaworska oraz 
E. Kasperkiewicz
Wakacyjna piosenka, 14.06. (czwartek), godz. 18.00
Koncert zespołów wokalnych OPPDH: Dźwiękoludki, POZYTYWka i Fun-
-Key Group oraz karaoke dla dzieci i rodziców.
Otwarty Turniej Szachowy, 16.06. (sobota), godz. 10.00
W cyklu Grand Prix Torunia w Szachach Szybkich 2017/18
Vincent, tańczysz! - spektakl Zespołu Tańca Współczesnego Hulaj-Noga
16.06. (sobota), godz. 17.00
W tym roku już po raz piąty Zespół Tańca Współczesnego Hulaj-Noga za-
prezentuje się w Teatrze Baj Pomorski. Każda z grup pokaże publiczności 
nowe choreografie inspirowane malarstwem Vincenta Van Gogha. Młodzi 
tancerze postarają się przenieść widownię w świat obrazów słynnego ma-
larza. Przygotowanie: M. Pańka
Miejsce: Teatr Baj Pomorski

Jak odnaleźć przyjaźń? - spektakl Teatru Foremka (grupa młodsza)
18.06. (poniedziałek), godz. 17.30
Przyjaźń to jedna ze wspanialszych rzeczy, które mogą nas spotkać w ży-
ciu. Dlatego tak ważny jest wybór osoby, z którą, bądź przy której czujemy 
się swobodnie, niczego nie musimy udawać, ani udowadniać. Możemy 
być po prostu sobą. Czasem o tej przyjaźni zapominamy. Dobrze jest mieć 
kogoś, kto nam o tym przypomni. Przygotowanie: D. Droszcz
4 Strony Świata - Koncert taneczny zespołu Puenta
18.06. (poniedziałek), godz. 17.00
W programie choreografie baletowe, modern i tańca tradycyjnego oraz 
przyznanie nagród dla najlepszych tancerzy. Zatańczą dzieci i młodzież 
w wieku 6-17 lat. Przygotowanie: D. Mrozowska, K. Kostańska
Miejsce: V LO, ul. Sienkiewicza 34

Media Markt, nie dla… - spektakl Teatru Foremka (grupa starsza)
19.06. (wtorek), godz. 19.30
Biedoty Małe, czy ktoś z Was słyszał o takiej miejscowości? To miejsce, 
gdzie nic się nie dzieje, gdzie wszyscy się nudzą, a czas już nie tylko tam 
się zatrzymał, co uciekł. Wszystko się zmieni, gdy w tej miejscowości po-
wstanie Media Markt. Dlaczego tam, zapytacie? A to już trzeba zobaczyć! 
Przygotowanie: D. Droszcz



Wystawy czasowe:
Koto – złota era miecza japońskiego
21.06. (czwartek), godz. 17.00, do grudnia
Ewolucja zastosowania głowni mieczy Koto. W Japonii miecze klasyfiko-
wane są w dwóch podstawowych kategoriach, miecze stare - Koto i mie-
cze nowe - Shinto. Miecze Koto wytwarzane były jako broń przeznaczo-
na przede wszystkim do walki. Miecze Shinto, powstałe w okresie Edo, 
postrzegane są jako wyróżnik społecznej warstwy samurajów. Eksponaty 
pochodzić będą z dwóch wiodących kolekcji prywatnych. Przedmioty te 
są interesujące dla wielu kolekcjonerów ze względu na coraz większą 
dostępność na rynku antykwarycznym. Obiektami towarzyszącymi będą 
zbroje z okresu Edo oraz elementy opraw -  tsuby w ich najstarszej formie.
Bilety: 10 zł normalny; 7 zł ulgowy

Dom Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15/17

Wielkie otwarcie nowej wystawy stałej, 23.06. (sobota)
Szczegółowy program na www 

Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów, ul. Łazienna 16

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

Wystawa czasowa:
Toruń – życie nad Wisłą, do 13.05.

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

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

Pasja podróżowania

Wystawy czasowe: 
Kajakami po morzu dookoła północnego Spitsbergenu, do 3.06.
Przez lądy, morza, oceany… Podróże Tony’ego Halika 
12.06. (wtorek), godz. 17.00, do 18.09.
Tony Halik – Polak i Argentyńczyk, znany polski podróżnik, ekscen-
tryczny reporter i korespondent amerykańskiej sieci telewizyjnej NBC, 
ponadto autor książek, a także współtwórca niezwykle popularnych 
programów podróżniczych. Tony Halik - w rzeczywistości Mieczysław 
Sędzimir - przyszedł na świat 24 stycznia 1921 roku w Toruniu dlatego  
tu w 2003 roku powstało Muzeum Podróżników, którego podstawą sta-
ły się eksponaty pochodzące z różnych stron świata, przywożone przez 
Tony’ego Halika i towarzyszkę jego podróży – Elżbietę Dzikowską. W tym 
roku obchodzimy 20. rocznicę śmierci Tony’ego Halika i jest to okazja do 
zaprezentowania sylwetki i uczczenia pamięci tego znanego polskiego 
podróżnika. W magazynach muzealnych znajduje się duża ilość osobi-
stych pamiątek Tony’ego Halika, dokumentów, nagród, fotografii, które 
będą mogły zilustrować jego życie. Będzie to również sposobność do 
zaprezentowania pasji zbieraczej Halika.

Bilety: Sale ekspozycyjne 10 zł normalny; 7 zł ulgowy

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.
•  Tadeusz Makowski. Malarz i jego modele. Obrazy, rysunki, grafiki, do 

1.07. 
•  Wyspiański, 1.06. (piątek), godz. 17.00, do 26.08.
Jeden z najważniejszych twórców Młodej Polski, artysta totalny – autor 
witraży i polichromii, arcydzieł sztuki monumentalnej, zespołu witraży 
i polichromii w bazylice franciszkańskiej w Krakowie, niezrealizowanych 
do katedry na Wawelu oraz do Domu Towarzystwa Lekarskiego, portretów 
i krajobrazów, twórca nowej typografii i dramatopisarz, autor Wesela.
Wyspiański swobodnie posługiwał się płynną, pulsującą linią, budował 
asymetryczną kompozycję, którą tworzyły diagonalne układy i malowni-
cze sylwety, umiejętnie operował wielkimi, pustymi powierzchniami. Od-
powiadała mu wyraźnie japońska ostrość obserwacji oraz zatrzymanie 
w kadrze momentalnych ludzkich zachowań. Równie ważne były stoso-
wane przez niego płaskie plamy, wyraźnie okonturowane, budują deko-
racyjną całość jego kompozycji. Nie mniej ważnym środkiem plastycznej 
wypowiedzi był dla Wyspiańskiego kolor. Z upodobaniem wprowadzał 
ostre, zgrzytliwe kontrasty, czerwień z różem, szafirem i cytrynową żół-
cią.
Ekspozycja jest zbudowana wokół kilku kluczowych dla artysty wątków: 
warsztatu (szkice i studia), człowieka (portrety przyjaciół i nieznajo-
mych), sacrum / natury (studia i szkice do dekoracji kościoła Franciszka-
nów w Krakowie), japonizmu – Widok z okna pracowni artysty na kopiec 
Kościuszki, Antyku (ilustracje do Iliady), nowoczesnej typografii – Typo-
graf, odnowiciel sztuki polskiej książki.

Wieża Ratuszowa
Ratusz Staromiejski w Toruniu – arcydzieło architektury europejskiej
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

słowami i obrazem, rozwinęła kompetencje językowe uczniów. Prace 
obrazują wiersze Marii Konopnickiej, Hanny Niewiadomskiej, Zygmun-
ta Marka Miszczaka, Hanny Niewiadomskiej, Juliana Tuwima, Agnieszki 
Galicy, Jana Brzechwy.

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

21.06. (czwartek), godz. 16.30 Pojemniczek na skarby z wakacji
W czasie kanikuły na pewno odwiedzicie wiele ciekawych miejsc. I z całą 
pewnością przywieziecie stamtąd mnóstwo pamiątek. Tylko, co z nimi póź-
niej zrobić, gdzie je trzymać? Podczas spotkania pokażemy, jak wykonać 
pojemnik na skarby zebrane w czasie letnich wojaży. Użyjemy do tego ma-
teriałów z recyklingu - sięgniemy po makulaturę, butelki po wodzie i niepo-
trzebne ubrania. 
Udział bezpłatny

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
ul. Szczytna 13

Handel turystyczny w PRL, 4.06. (poniedziałek), godz. 10.00
Prelekcja – prof. Jan Głuchowski
Niezwykłe miejsca w Polsce, 11.06. (poniedziałek), godz. 10.00
Prelekcja - dr Edward Świtalski
Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham - film z audiodeskrypcją
14.06. (czwartek), godz. 10.00
Film w reż. Pawła Łozińskiego. Spotkanie jest adresowane wyłącznie do 
osób z orzeczeniem o niepełnosprawności z tytułu wzroku.
Witaj lato! - zabawy literacko-muzyczne, 18.06. (pon.), godz. 10.00 
Prowadzenie: Magdalena Gogulska-Dębska i Katarzyna Kowalska
Wystawa: Grzegorz Gronkowski - Sztuka zrodzona z buntu przeciwko 
pseudointelektualnym klasom wyższym, do 20.07.
Autor mówi o sobie: „Wcześniej marynarz, teraz schizofrenik wykluczony spo-
łecznie. Tworzę od 1,5 roku grafikę komputerową - pewien absurd i groteska”.

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

Prace studentów konserwacji i restauracji dzieł sztuki 
11.06. (poniedziałek)
Organizatorzy: Zakład Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych 
Wydziału Sztuk Pięknych UMK, Biblioteka Uniwersytecka. Wystawa prezen-
tuje prace studentów specjalizacji elementów i detalu architektonicznego.
Konferencja Textus et Pictura II. Studia nad skryptoium i spuścizną 
rękopiśmienną doby średniowiecza
7.06. (czwartek), godz. 9.30-18.00, 8.06. (piątek), godz. 9.00-16.00
Zaprasza Biblioteka Uniwersytecka oraz Wydział Sztuk Pięknych UMK.

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

Literatura dziecięca – obrazy wyobraźni – wystawa
11.06 (poniedziałek), godz. 12.00, do 23.06
Wystawa jest efektem zastosowania nowej formy zajęć w klasie czwartej 
Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Władysława Bukowińskiego w Lubiczu 
Dolnym. W trakcie zajęć, prowadzonych przez plastyka i neurologopedę 
– socjoterapeutę, zostały wykorzystane różnorodne formy arteterapii, któ-
re umożliwiły rozładowanie emocji, wzmocnienie więzi, pokonanie lęków  
i nieśmiałości. Interpretacja wybranych wierszy poprzez zabawę i ćwiczenia 
znacząco udoskonaliła umiejętność wypowiadania się, opisywania świata 

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

Piraci z Penzance - koncert z okazji Dnia Dziecka
2.06. (sobota), godz. 16.00
Marek Kudra (dyrygent), Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Bilety: 20 zł, 15 zł ulgowy 

Czas dla Nas – Cykl koncertów dla dzieci z opiekunami 
9.06. (sobota), godz. 16.00, 17.15
„Słoneczko nasze rozchmurz buzię” – spotkanie z muzyką kompo-
zytorów francuskich 
Bilety: 40 zł rodzinny (2+1), 20 zł dorosły, 10 zł dziecko

Carmina Burana – Zakończenie sezonu 2017/2018
15.06. (piątek), godz. 19.00
Karina Skrzeszewska – sopran, Hubert Stolarski – tenor, Ta-
ras Kuzmych – baryton, Chór UMK (przyg. Arkadiusz Kaczyński), 
Chór UTP (przyg. Agnieszka Sowa), Chór Inovroclaviensis Cantans 
(przyg. Izabela Szyma-Wysocka), Mariusz Smolij (dyrygent), Toruń-
ska Orkiestra Symfoniczna. Bilety: 50 zł, 40 zł ulgowy

Międzynarodowy Festiwal „Nova Muzyka i Architektura”
Zmartwychwstanie - Siostrzana symfonia nadziei 
22.06. (piątek), godz. 19.00
Inauguracja Festiwalu – Koncert Prezydencki; 40. rocznica współ-
pracy miast partnerskich Torunia i Getyngi
Jadwiga Rappe – alt, Ewa Biegas – sopran, Göttinger Stadtkanto-
rei, dyrygent Bernd Eberhardt, Kantorei St. Jacobi, dyrygent Stefan 
Kordes, Göttinger Symphonie Orchester, Toruńska Orkiestra Sym-
foniczna, Mariusz Smolij – dyrygent
Wstęp za okazaniem wejściówki

Sugar Man – pokaz filmowy, 29.06. (piątek), godz. 19.00 
Magdalena Wichrowska – prowadzenie
Miejsce: Hanza Cafe. Wstęp za okazaniem wejściówki   

Cztery strony Europy, 30.06. (sobota), godz. 20.00 
Michał Szymanowski - fortepian. Bilety: 15 zł   

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



przez Justynę Rochon z Działu Konserwacji MET. Współorganizator: 
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Etnograficznego w Toruniu. 
Wstęp wolny

Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty. Fotografie Bolesławy 
i Edmunda Zdanowskich, 28.06. (czwartek), godz. 17.00 (opis wyżej)

Wileńskie wspomnienia, 29.06. (piątek), godz. 12.00
74. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób z grupy wiekowej 
55+. W programie wizyta na nowo otwartej wystawie Wileńskie kierma-
sze, jarmarki i odpusty. Fotografie Bolesławy i Edmunda Zdanowskich. 
O wystawie opowiadać będą kuratorki: Jolanta Jakubowska i Justyna 
Słomska-Nowak. Warto mieć przy sobie okulary do czytania.  Bilet: 3 zł/os.

EDUKACJA
Dla przedszkoli:
Tradycja w małym paluszku
Warsztaty dla grup przedszkolnych (dzieci powyżej 4 lat). W programie elementy kultury ludo-
wej w zabawach i działaniach plastycznych, muzycznych lub parateatralnych. Podczas zajęć 
w czerwcu dzieci poznają ludowe zdobnictwo kujawskie oraz wykonają malowankę za pomocą 
gałganka.
Bilety: 9 zł. Jednorazowo grupa może liczyć do 25 os. Informacje i zapisy (z dwutygodniowym 
wyprzedzeniem): Dział Edukacji, tel. 56 622-89-43.
Dla szkół:
W to mi graj! 
Co słychać na wsi? Skąd się biorą rytm i melodia? Czy można grać bez instrumentów? Zajęcia 
umuzykalniające. Uczestnicy poszukują dźwięków i wątków muzycznych na wystawach, pozna-
ją tradycyjne piosenki i zabawy dziecięce, próbują gry na instrumentach ludowych. Wspólnie 
udowodnimy, że aby muzykować nie trzeba być profesjonalistą.
Jak to na Kujawach ładnie
Zajęcia w chacie z Kujaw w Parku Etnograficznym poświęcone ludowemu zdobnictwu wnętrz. 
Uczestnicy wycinają firankę z białej bibuły, sypią wzory piaskiem, poznają elementy stroju ku-
jawskiego. Co kryła skrzynia wianna? Rózga biła czy zdobiła? Na co komu pająk w izbie?
Ecie, pecie, gdzie jedziecie…
Zajęcia w Parku Etnograficznym. Uczestnicy poznają realia życia dziecka na wsi przed 100 laty, 
bawią się, wykorzystując kopie dawnych ludowych zabawek oraz próbują swoich sił w tradycyj-
nych grach na podwórzu. Czy wiejskie dzieci miały czas na zabawę? Czy kołysanka zawsze była 
cicha? Co się działo na pastwisku?
Bilety: 5 zł. Jednorazowo grupa może liczyć do 25 os. Informacje i zapisy: Dział Edukacji, 
tel. 56 622-89-43. 

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

Wystawy stałe:
Minęło 100 lat... Kilka obrazów z życia gen. Elżbiety Zawackiej (1909-2009)
Czynne: pon-pt, godz. 9.00-14.00
Bilety: dzieci i młodzież - 5 zł, dorośli - 10 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 europej-
skie 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
Muzeum czynne: wtorek-piątek w godz. 10.00-16.00

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

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

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 te-
lefonicznie (tel. 505-507-044) z tygodniowym wyprzedzeniem. Opłata: 2 zł od ucznia, opiekunowie 
- 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 cia-
sta, wykrawanie formy, po włożenie do pieca na 50 zdrowasiek.
Bilety: 12 zł – dzieci i młodzież ucząca się, 17 – dorośli
Czynne codziennie w godz. 10.00-18.00

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 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, in-
dywidualni 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

Muzeum Toruńskiego Piernika, ul. Strumykowa 4

Ekspozycja prezentująca historię toruńskiego piernikarstwa, warsztaty wypieku pierników, biesia-
dy 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:
Dzień Dziecka: Jak bawił się Mikołaj Kopernik?
1.06. (piątek), godz. 10.00 i 12.00
Spotkanie przy wystawie „Mikołaj Kopernik. Opowieść o życiu i dziele”. 
Uczestnicy poznają życie codzienne w czasach Mikołaja Kopernika (dom 
rodzinny, stroje, potrawy). Zaprezentowane również zostaną zabawki 
oraz zabawy z tego okresu, m.in. zabawa w udawanie rycerza, czy chodze-
nie na szczudłach. Adresat: grupy zorganizowane - szkoły podstawowe
Koszty uczestnictwa: 5 zł – od osoby.  Zgłoszenia: Dział Edukacji, tel. 56 660-56-32, 56 660-56-06.

Kajakami po morzu dookoła północnego Spitsbergenu. Spotkanie 
z podróżnikiem i eksploratorem Rafałem Królem
3.06. (niedziela), godz. 17.00
Pod koniec czerwca 2016 Rafał Król i Damian Laskowski wyruszyli jedno-
osobowymi kajakami z Longyearbyen - jedynego miasteczka arktycznej 
wyspy Spitsbergen w kilkutygodniową ekspedycję dookoła północnego 
Spitsbergenu. Rafał Król podzieli się wrażeniami z tej niezwykłej i eks-
tremalnej wyprawy. Rafał Król to eksplorator, podróżnik, polarnik, foto-
grafik, projektant sprzętu stosowanego w ekstremalnych warunkach, 
publicysta, ekspert ds. bezpieczeństwa i survivalu, twórca serwisu inter-
netowego poświęconego podróżom i bezpieczeństwu. Na swoim koncie 
ma już wiele spektakularnych osiągnięć m. in.: zdobycie Kluczewskiej 
Sopki na Kamczatce - najbardziej aktywnego wulkanu świata, ekspedycję 
w nieeksplorowany dotychczas rejon Karakorum Batura, na  Kampire Dior 
(7168 m n.p.m), pierwszy polski zimowy trawers największego górskiego 
płaskowyżu Europy - Hardangervidda położonego w Norwegii, czy samot-
ną zimową ekspedycję polarną na Spitsbergenie. Miejsce: Muzeum Podróżników. 
Wstęp wolny

II Toruńska Noc Muzealna, 23.06. (sobota), godz. 18.00-00.00
Czynne wszystkie oddziały Muzeum Okręgowego w Toruniu. 
Wstęp wolny. Szczegółowy program na www  

Otwarcie nowej wystawy stałej w Domu Kopernika, 23.06. (sobota) 
Wielkie otwarcie nowej wystawy stałej w domu słynnego astronoma. 
Szczegółowy program na www 

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

Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850-1950)
Salonik Prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej

Wystawy czasowe:
Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty. Fotografie Bolesławy 
i Edmunda Zdanowskich”, od 28.06.

Wystawa blisko 250 fotografii Bolesławy i Edmunda Zdanowskich – fo-
tografików wileńskich, uczniów Jana Bułhaka, których tematem prac 
było miasto, architektura, pejzaże, portrety. Na ekspozycji zobaczyć bę-
dzie można ich zdjęcia reportażowe dotyczące wileńskich kiermaszów 
i jarmarków, organizowanych przy okazji świąt kościelnych. Szczególne 
miejsce zajmą tu zdjęcia z najpopularniejszego z nich – Kaziuka, a także 
z kiermaszów świętych Jerzego, Jana, Piotra i Pawła, jak i z okazji Zadu-
szek – wszystkie wykonane w połowie lat 30. XX wieku. Prace Zdanow-
skich, pochodzące ze zbiorów Muzeum Etnograficznego, przeniosą nas 
w miniony czas wileńskiej atmosfery, ludzi i miejsc. To zarówno wspania-
łe dokumenty etnograficzne, jak i intrygujący artystyczny projekt.

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

Parki Etnograficzne:
Park Etnograficzny w centrum Torunia (godziny otwarcia j.w.)
Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce
Godziny otwarcia: środa: 9.00-16.00, wtorek, czwartek-niedziela: 10.00-18.00

Bilety: www.etnomuzeum.pl/dla-zwiedzajacych. 
W każdą środę wstęp bezpłatny na ekspozycje stałe

Imprezy:
Jarmark żywności ekologicznej, 2.06. (sobota), godz. 10.00-14.00 
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych Ekołan.

Kolaż spod strzechy – warsztaty twórcze
16.06. (sobota), godz. 11.00-13.30 
Uczestnicy poznają popularną na przełomie XIX i XX wieku technikę wy-
konywania kolażowych obrazów na kanwie. Obejrzą część, niedostępnej 
na co dzień, kolekcji tego typu obiektów ze zbiorów Muzeum oraz posłu-
chają opowieści o historii unikatowych przedmiotów, które niegdyś spo-
tkać można było w domach na terenie całej Europy. Każdy samodzielnie 
wykona obraz na kanwie, inspirując się muzealnymi eksponatami bądź 
wykorzystując własną inwencję. Można przynieść fotografię o wymiarach 
maks. 7 x 12 cm i stworzyć oryginalną pamiątkę z rodzinnej uroczystości. 
Prowadzenie – Hanna Łopatyńska. Zapraszamy dorosłych i młodzież od 
12 lat. 
Koszt uczestnictwa: 25 zł. Zapisy: edukacja@etnomuzeum.pl, tel. 56 622-89-43. Współorganiza-
tor: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Etnograficznego w Toruniu.

Etnoigraszki: Zwierzątkowo, 23.06. (sobota), godz. 12.00
Kolejna z cyklu rodzinnych imprez umuzykalniających, tym razem, z oka-
zji Dnia Ojca, dedykowana szczególnie tatusiom. W Parku Etnograficz-
nym spróbujemy zgadnąć, czym różnią się zwierzęta dzikie od gospodar-
skich i od domowych. Dowiemy się, co jedzą i gdzie mieszkają kaczki, 
zające, wilki i chomiki oraz jak zawołać psa, a jak kurczęta. Rozpoznamy 
zostawiane przez nie ślady i wydawane odgłosy. Wspólnie pomiauczymy, 
poćwierkamy i poryczymy, a także pośpiewamy i pobawimy się w dawne 
zabawy wiejskich pastuszków. Warto zabrać odzież ochronną. Prowadze-
nie: Marta Domachowska. 
Bilet: 10 zł os. dorosła, 5 zł dziecko, 25 zł rodzina (2+2). Przedsprzedaż od 19.06.

Wernisaż wystawy Twórcze fascynacje III
27.06. (środa), godz. 12.00
Zaprezentowane zostaną sylwetki autorek prezentowanych na wystawie 
prac – uczestniczek warsztatów malarskich dla amatorów prowadzonych 



Śladami toruńskich artystów, 23.06. (sobota), godz. 12.00
Tuż po odzyskaniu niepodległości w 1920 r. z inicjatywy malarza Juliana 
Fałata (1853–1929) oraz pisarza, krytyka literackiego Artura Górskie-
go (1870–1959) powstała Konfraternia Artystów – zrzeszenie twórców 
i działaczy kulturalnych. Spacer będzie okazją do poznania miejsc zwią-
zanych z życiem artystycznym ówczesnego Torunia i historii toruńskich 
artystów. Prowadzenie: Katarzyna Kluczwajd
Wstęp: 1 zł, zapisy: biblioteka@csw.torun.pl

Historia mody. Od prowokacji do emancypacji
19.06. (wtorek), godz. 18.00
Historia kobiecych spodni – przełom XIX/XX wieku i dwudziestolecie 
międzywojenne. Kolejne spotkanie dotyczące mody francuskiej, która 
nadała ton zmianom w modzie ogólnoświatowej. Prowadzenie: Krzysz-
tof Trojanowski Wstęp wolny

Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem
20.06. (środa), godz. 18.15
Spotkanie z Iwoną Chmielewską i Jolantą Liczkowską-Czakyrową. Tym 
razem inspiracją do rozmowy będzie książka Iwony Chmielewskiej 
„Cztery strony czasu”. Wstęp wolny

Orient Express – Przystanek Liban, 21.06. (czwartek), godz. 17.00
Kontynuujemy spotkania z przedstawicielami Orientu mieszkającymi 
w Polsce, którzy chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi 
współegzystowania w naszym kraju. Gościem spotkania będzie Kamel 
Khanafer. Wstęp wolny

Wieczór Scrabblowy, 25.06. (poniedziałek), godz. 18.00-21.00

Centrum Sztuki Filmowej

Wydarzenia
Dzień Dziecka w Kinie Centrum, 1-3.06. (piątek-niedziela)
Pokazy filmów dla dzieci. Bilety w cenie 10 zł. Szczegóły: www.csw.torun.pl

Spotkanie ze Stanisławem Janickim, 5.06. (wtorek), godz. 18.00
Po spotkaniu pokaz filmu „Ludzie Wisły” (1938), reż. Aleksander Ford, 
Jerzy Zarzycki, Polska. Wstęp wolny

Spotkanie filozoficzne, 6.06. (środa), godz. 18.00
Przedpremierowy pokaz filmu „Thelma” (2017), reż. Joachim Trier,  
Dania/Norwegia. Dyskusja z dr. hab. Krzysztofem Abriszewskim
Bilety: 12/14 zł

Terytoria Sztuki – Islandia, 12.06. (wtorek), godz. 18.00
Pokaz filmów o polskich emigrantach w Islandii: „Dialog”, reż. Cezary 
Iber, „Isoland”, reż. Kuba Witek. Gość specjalny – Kuba Witek. Wstęp wolny

Kino dla seniora, 13.06. (środa), godz. 12.00
Pokaz filmu „Książę i dybuk” (2017), reż. Elwira Niewiera, Piotr Roso-
łowski, Polska/Niemcy. Dyskusja z dr. Radosławem Osińskim. Bilety: 10 zł

Repertuar
Ava, reż. Léa Mysius, Francja, 2017
Opowieść o młodej dziewczynie, w której dojrzewa bunt. Ava spędza wakacje z matką nad Atlan-
tykiem. Senną atmosferę niespodziewanie przerywa wiadomość o tajemniczej chorobie, która 
być może jest wytworem jej fantazji. Czas, który pozostał do końca wakacji, postanawia uczynić 
niepowtarzalnym. 

Isabelle i mężczyźni, reż. Claire Denis, Francja, 2017
Isabelle mieszka w Paryżu. Jest rozwiedzioną, samotną matką. Jako kobieta dojrzała wie, czego 
chce i wie, co może sama dać. Po latach rozczarowujących relacji, po raz kolejny próbuje zna-
leźć miłość. Spotyka na swej drodze nowego mężczyznę, przy którym przeżywa skrajne emocje:  
od radości i nadziei po zagubienie i smutek.

Zajęcia dla dzieci w wieku 2–6 lat wraz z opiekunami.
5.06., 6.06., 7.06. – Pizza: W kucharzy się pobawimy i pyszną pizzę stworzymy.
12.06., 13.06., 14.06. – Przeźroczystość: Swym czujnym okiem sprawdzać będziemy, czy na za-
jęciach coś przezroczystego znajdziemy.
16.06. Zmysło-sobota – Poszukiwacze skarbów
19.06., 20.06., 21.06. – Poszukiwacze skarbów: na lądzie i w wodzie skarbów poszukamy, cieka-
we kogo na swej drodze spotkamy?
26.06., 27.06., 28.06. – Woda: zabaw z wodą będzie wiele. Już nie mogę się doczekać moi przy-
jaciele!
Wstęp: 80 zł karnet na miesiąc (dziecko + rodzic/opiekun) lub 10 zł/os. na pojedyncze zajęcia 
(w miarę dostępności miejsc). Zapisy oraz szczegółowe informacje: zmysloteka@csw.torun.pl lub 
56 610 97 18.

Dzień na plus: warsztaty i wykłady dla seniorów
Grafika na warsztat! Spotkanie, 9, 12.06. (wtorek), godz. 12.00
Podsumowanie i prezentacja prac uczestników warsztatów graficznych.
Czytelnia CSW. Wstęp wolny, bez zapisów

Kino Dla Seniora – cykl filmoznawczy dla dorosłych
13.06. (środa), godz. 12.00
Pokaz filmu „Książę i dybuk”, reż. Elwira Niewiara, Piotr Rosołowski, 
2017, 1 godz. 22 min.
Prelekcja i dyskusja – dr Radosław Osiński. Bilety: 10 zł.

Spacer po aktualnych wystawach, 20.06. (środa), godz. 12.00
Po wystawach oprowadza Mateusz Kozieradzki.
Wstęp: 1 zł, zbiórka przy recepcji, bez zapisów.

Komputer krok po kroku – od kupna przez konfigurację po Internet 
i więcej, spotkanie 9.
Zajęcia w grupach: 28.06. (czwartek), godz. 12.00 grupa początkująca 
i 29.06. (piątek), godz. 12.00 grupa zaawansowana
Prowadzenie: Paweł Falkowski.
Wstęp: 1 zł, zapisy (od wtorku do niedzieli): biblioteka@csw.torun.pl lub tel. 56 610-97-24

Centrum Literatury

Obrazy z historią w tle, 7.06. (czwartek), godz. 18.00
Trzecie spotkanie z cyklu, tym razem „Jaki znak twój?”, będzie dotyczyć 
roli symboli narodowych oraz ich obecności w malarstwie  na przykładzie 
obrazów z Muzeum Okręgowego w Toruniu. Prowadzenie: dr Joanna Biel-
ska-Krawczyk, dr Mieczysław Bielski. Wstęp wolny

Sztuka o wolności. „Sztuka niezależna lat 80. XX wieku”
13.06. (środa), godz. 18.00
Kolejny z czterech wykładów poświęconych tematowi wolności w sztuce. 
Cykl nawiązuje do wystawy „I po co nam wolność”, którą można oglą-
dać w CSW. Tematem kolejnego spotkania będą prace tworzone przez 
artystów ograniczanych przez cenzurę i działania państwa opresyjnego.
Prowadzenie: Jerzy Brukwicki. Wstęp wolny

Islam. Jedenasta plaga, spotkanie autorskie z Hege Storhaug
16.06. (sobota), godz. 17.30
(szczegóły w dziale Centra Kultury, Dwór Artusa, Toruński Festiwal Książki)

Spacery tematyczne:
Modernizm po toruńsku, 16.06. (sobota), godz. 12.00
Spacer śladami międzywojennego modernizmu toruńskiego. Dowiemy 
się, jak na przestrzeni niespełna dwudziestu lat zmieniał się krajobraz 
ówczesnej stolicy województwa pomorskiego. Na przykładzie najważ-
niejszych gmachów publicznych i budynków mieszkaniowych poznamy 
różne zasady projektowania u progu i u kresu lat międzywojennych, prze-
miany stylistyczne i zróżnicowane odmiany architektury modernistycz-
nej. Prowadzenie: Michał Pszczółkowski

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „ ZNAKI CZASU” 
Wały gen. Sikorskiego 13, tel. 56 610-97-18
www.csw.torun.pl

I po co nam wolność?, do 5.08.
Wystawa zbiorowa zorganizowana z okazji setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Będzie próbą przyjrzenia się różnym po-
stawom artystycznym oscylującym wokół szeroko rozumianej wolności. 
Punktem wyjścia wystawy są cztery osobowości twórcze XX wieku: Wit-
kacy, Władysław Hasior, Jerzy Bereś i Tadeusz Kantor.
9. PLASTER – Międzynarodowy Festiwal Grafiki Projektowej
Wystawy festiwalu:
•  ID ICE - współczesna grafika projektowa w Islandii (parter CSW),  

do 26.08.
•   I’m not the island - plenerowa wystawa tematyczna konfrontująca po-

stawy polskich i islandzkich grafików odnoszących się do tytułowej 
sentencji (bulwar CSW), do 26.08.

•  Wystawa związana z typografią i ilustracją – Ninna Thorarinsdottir - 
ilustracja, Gabríel Markan, Björn Loki Björnsson and Elsa Jónsdóttir - 
typografia (taras CSW); do 31.08.

•  And / End - wystawa retrospektywna prof. Sławomira Janiaka (Labsen 
CSW), do 3.06.

Magdalena Hoffa, Marta Wyczółkowska / Sortuj się – instalacja 
interaktywna, do 3.06.
Działanie dotyczące zjawiska kategoryzowania i dyskryminacji. Punktem 
wyjścia jest systematyka segregacji odpadów i stworzenie nowej relacji 
między podmiotem – wyrzucającym, a przedmiotem – wyrzucanym. Wy-
rzucający (podmiot) staje się jednocześnie wyrzucanym (przedmiotem) 
i odwrotnie, następuje więc uprzedmiotowienie osoby oraz upodmioto-
wienie śmieci.
Iwona Chmielewska - Rzeczy wiście, 8.06. (pt.), godz. 19.00, do 29.07.
Kilkadziesiąt wykonanych ręcznie prac (łączących m.in. rysunek, gra-
fikę, tkaninę czy też przedmioty codziennego użytku), nie jest typową 
przekrojową prezentacją dorobku artystycznego. To propozycja innego 
spojrzenia na prace artystki, koncentrująca się na złożoności relacji po-
między autorem, obrazem a widzem. To także pytanie o status i rangę 
obrazów z książek obrazowych i siłę ich wizualnego oddziaływania.
Zdzisław Sosnowski / Mój czas, 15.06. (piątek), godz. 19.00, do 30.09.
Wystawa „Mój czas” jest drugą ekspozycją prezentującą polskich arty-
stów tworzących poza granicami kraju. Zdzisław Sosnowski jest twórcą 
intermedialnym, zajmującym się wieloma dziedzinami sztuki: od malar-
stwa i fotografii, przez film, na muzyce i grafice komputerowej kończąc. 
W 1982 roku wyjechał do Francji, gdzie obecnie mieszka i pracuje.
Agnieszka Fiejka - Droga mleczna, Remigiusz Koniecko - Anatomia 
miasta, 22.06. (piątek), godz. 19.00, do 22.07.
Wystawa fotografii laureatów Nagrody Dyrektora konkursu „Wystaw się 
w CSW 2017”. „Droga Mleczna” Agnieszki Fiejki to  refleksja na temat ról 
kobiety uwarunkowanych społecznie oraz osobista konfrontacja z tymi 
rolami. Z kolei „Anatomia miasta” to ukłon dla architektury jako elemen-

SGALERIE
tu mocno związanego z naszym życiem. Odczuwanie architektury, od-
najdywanie ukrytego w niej wymiaru stanowi dla artysty główne źródło 
inspiracji.

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 aktualnych wystawach
7.06. (czwartek), godz. 16.30 Zbiórka przy recepcji. Wstęp: 1 zł, bez zapisów

Wydarzenia dla dzieci
Dzień Dziecka z książką, 1.06. (piątek), godz. 10.00-18.00
Zapraszamy wszystkie dzieci do Biura Detektywistycznego Lassego i Mai 
w Księgarni Sztuki, w którym czekają nierozstrzygnięte zagadki związa-
ne z literaturą dziecięcą. Każdy, kto napisze lub narysuje odpowiedź i zo-
stawi nam kupon kontaktowy, weźmie udział w losowaniu książek Iwony 
Chmielewskiej z dedykacją autorki. Losowanie odbędzie się w trakcie 
wernisażu wystawy Iwony Chmielewskiej 8.06. (piątek), godz.19.00.
Dorosłe dzieci, które chcą wziąć udział w losowaniu książek, też mają 
taką możliwość! Wystarczy zakupić jedną książkę w naszej księgarni 
w dniach 1-3.06. i zostawić kupon z numerem telefonu. Przez cały week-
end (1-3.06.) wszystkie książki dziecięce z rabatem 20%
Dzień Dziecka w CSW!: Zmysłoteka extra! 
2.06. (sobota), godz. 12.00-13.30
Zajęcia dla dzieci w wieku 2–5 lat wraz z opiekunami.
10 zł/os. Zapisy: zmysloteka@csw.torun.pl lub 56 610 97 18

Rozwiąż kłopot. Warsztaty rodzinne do wystawy Iwony Chmielewskiej
9.06. (sobota), godz. 12.00
Dla dzieci w wieku 6-12 lat wraz z opiekunami. 
Wstęp: 8 zł/os., zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub 56 610-97-16

Bajki z rzutnika, 16.06. (sobota), godz. 12.00
Jak co miesiąc zapraszamy dzieci i rodziców na seans i zabawy twórcze 
w Czytelni CSW. Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl. Bilety: 8 zł/dziecko + rodzic

Do 6 X Sztuka, 25-30.06.
warsztaty: 25-29.06. (poniedziałek–piątek)
finisaż: 30.06. (sobota), godz. 12.00, Kino Centrum (CSW)
Wakacyjny cykl warsztatów dla dzieci organizowanych przez CSW we 
współpracy z pięcioma ośrodkami kultury w Toruniu. Sześć instytucji, 
sześć dni intensywnych działań, eksperymenty plastyczne, teatralne 
i multimedialne. Zajęcia realizowane będą w siedzibach instytucji: Mło-
dzieżowy Dom Kultury, Muzeum Okręgowe, Ognisko Pracy Pozaszkolnej 
„Dom Harcerza”, Centrum Kultury Dwór Artusa, Teatr im. Wilama Horzy-
cy, Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”
Warsztaty dla dzieci w wieku 6–12 lat (pięć grup wiekowych).
Zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub 56 610 97 16
Koszt: 40 zł/tydzień, Szczegółowy plan wydarzeń na stronie CSW.

Zmysłoteka
grupa I – wtorki, godz. 17.15–18.15, grupa II – środy, godz. 17.15–18.15, grupa III – czwartki, 
godz. 16.00–17.00, Zmysło-sobota, godz. 12.30–13.30



produkcji kulturowej. Książka stawia ponadto pytania o kształt i znaczenia 
narzędzi wykorzystywanych w różnych obszarach kultury wizualnej i sztu-
ki. (ze wstępu do książki) Wstęp wolny

Oprowadzanie po aktualnych wystawach, 17.06. (niedziela), godz. 12.00
Wstęp wolny

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

podstawie biletu do galerii – ulgowy 3 zł, grupowy 15 zł.

GALERIA ZPAP, ul. Ducha św. 8

Salon Konserwatorski, 15.06. (piątek), godz. 18.00, do 1.07.
Wielka wystawa ponad 150 prac konserwatorów dzieł sztuki z całej Polski 
z okazji 25-lecia Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki ZPAP.  
Wstęp wolny. Galeria czynna codziennie w godz. 10.00-16.00

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

Wystawa prac uczestników popołudniowych zajęć plastycznych w roku 
szkolnym 2017/2018
18.06-31.07. Rynek Nowomiejski, 18.06-28.07. Filia na Kościuszki 41/47
Podsumowanie roku działalności funkcjonujących w Galerii pracowni dy-
daktycznych. W stałych popołudniowych zajęciach brało udział 376 osób 
w wieku od 5 do 18 lat. To ich rysunki, grafiki, prace malarskie, obiekty 
przestrzenne, a nawet animacje filmowe zaprezentowane zostaną w obu 
siedzibach Galerii. Mimo, że prace te są bardzo zróżnicowane tematycz-
nie, najczęstszym źródłem inspiracji dla ich autorów jest przyroda.
Narysowałam…myśl-kreska-przestrzeń - wystawa scenografii Anety 
Tulisz-Skórzyńskiej, do 13.06.
Wystawa prezentuje prace scenograficzne – projekty, makiety, a także 
zdjęcia i kostiumy do utworów literackich zaliczanych już do klasyki: „Pier-
ścień Wielkiej Damy, czyli ex-machina-Durejko” Cypriana Kamila Norwida 
w reż. Piotra Jędrzejasa, „Woyzecka” Georga Buchnera, „Fedry” Jean B. 
Racine’a, a także do współczesnej literatury dla młodszego widza – „Ka-
pelusz Pani Wrony” Danuty Parlak w reż. Laury Słabińskiej. Wystawa jest 
imprezą towarzyszącą 24. Międzynarodowemu Festiwalowi Teatralnemu 
„Kontakt”.

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

Filia przy ul Kościuszki 41/47
Las wita nas, do 11.06.
Ta przygotowana w oparciu o zbiory własne wystawa jest prezentacją po-
chodzących z kilkunastu krajów prac, których tematem jest las – widziany 
z oddali i bliska, w różnych porach roku, w słońcu i cieniu, żywy organizm, 
dzika a zarazem opiekuńcza przestrzeń, będąca inspiracją nie tylko dla ar-
tystów profesjonalnych, ale też i dzieci, które motyw ten wzbogaciły swoją 
niezwykłą wrażliwością i wyobraźnią plastyczną.

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

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

Res Non Verba
Plakaty studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego UMCS 
w Lublinie, do 24.06.
50 plakatów zaprojektowanych przez studentów Wydziału Artystyczne-
go UMCS w Lublinie oraz ich pedagogów: Lecha Mazurka i Sebastiana 
Smita. Wystawę tę traktujemy jako kontynuację organizowanej od 2008 
roku prezentacji plakatów studenckich pt. Res Non Verba. Prace cha-
rakteryzuje różnorodność postaw artystycznych, mnogość form kreacji 
i technik użytych do tworzenia plakatów. Projektanci wykorzystują różne 
narzędzia i metody graficzne. Część prac to monochromatyczne kompo-
zycje nakreślone czarnym tuszem, inne tętnią feerią barw. Młodzi pla-
kaciści tworzą swoje obrazy w sposób intuicyjny i spontaniczny. Tematy 
poruszane w plakatach dotyczą wydarzeń historycznych, społecznych 
i politycznych. Odnajdziemy także prace, które są interpretacją wierszy 
lub czystymi formami typograficznymi. (Sebastian Smit)

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

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

Tu trwa Obecność, 14.05. (czwartek), godz. 13.30, do 30.09
Kuratorzy: Anna Szary, Mirosław Kocoł. Wystawa prezentuje prace pod-
opiecznych Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych 
w Toruniu podejmujące tematykę religijną i patriotyczną. W tytule zacy-
towane zostały słowa z wiersza ks. Janusza Pasierba. Wystawa z okazji 
100-lecia niepodległości Polski.

Galeria czynna codziennie oprócz niedziel 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

Aleksandrale. Kolekcja Primary Colours
8.06 (piątek), godz. 18.00, do 4.07
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Toruniu zaprasza na 
wystawę prac toruńskich malarzy. Będzie można podziwiać pracę blisko 
80 twórców, którzy swoje wizje zawarli w niewielkich pracach o wymia-
rach 20 na 20 cm. 
 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 
zajmuje się sztuką, którą można by uznać za artystyczną, alternatywną reklamę. Grupa wykorzy-
stuje bilbordy, by „reklamować” wolne myślenie wśród szerokich rzesz społeczeństwa.

Mali bohaterowie, reż. Anne-Dauphine Julliand, Francja, 2016
Opowieść o codzienności dzieci zmagających się ze skomplikowanymi schorzeniami. Ich życie wy-
gląda inaczej od tego, które wiodą ich rówieśnicy – muszą dzielić je między domem a szpitalem. 
Jednak trudne położenie nie pozbawia ich radości i pragnienia normalności oraz beztroski – odda-
ją się zajęciom teatralnym, grają w piłkę, uwielbiają kalambury.

Made in Italy, reż. Luciano Ligabue, Włochy, 2018
Riko pracuje w fabryce przetwarzającej mięso, podobnie jak jego ojciec. Częściej widzi zwierzęta 
niż ludzi, a życia nie ułatwia mu skomplikowana relacja z Sarą. Czas wolny spędza z przyjaciółmi, 
między innymi z Carnevale, ale nie pomaga mu to ukoić duszy skołatanej kryzysami egzystencjal-
nymi. Pewnego dnia grupa przyjaciół postanawia pojechać do Rzymu, gdzie bierze udział w prote-
stach ulicznych. Riko zostaje ranny w głowę, co powoduje, że chce zmienić swoje życie.

Sweet Country, reż. Warwick Thornton, Australia, 2017
Akcja filmu rozgrywa się w 1929 roku w małym mieście położonym na australijskim Terytorium Pół-
nocnym. Bohaterem jest Sam, aborygen w średnim wieku, który pracuje dla lokalnego kaznodziei, 
Freda Smitha. Pewnego dnia zostaje wraz żoną i córką najęty do pracy przez niejakiego Harry’ego 
Marsha. Ten okazuje się złym człowiekiem, a jego coraz bardziej napięte relacje z Samem kończą 
się gwałtowną strzelaniną.

W cieniu drzewa, reż. Hafsteinn Gunnar Sigurðsson, Dania, Islandia, 
Polska, 2017
Agnes wyrzuca Atliego z domu i zabrania mu kontaktów z córką, Ásą. Atli wprowadza się do domu 
rodziców, którzy właśnie toczą spór z sąsiadami. Jego zarzewiem jest wielkie i piękne drzewo, rzu-
cające cień na taras przyległej posesji. W czasie, gdy Atli rozpoczyna walkę o prawo do widywania 
się z córką, konflikt z sąsiadami ulega eskalacji - dom zostaje uszkodzony, a zwierzęta domowe 
zaczynają znikać w tajemniczych okolicznościach.

Zimna wojna, reż. Paweł Pawlikowski, Francja/Polsa/Wielka Brytania, 2018
Historia wielkiej i trudnej miłości dwojga ludzi, którzy nie potrafią być ze sobą i jednocześnie nie 
mogą bez siebie żyć. W tle wydarzenia zimnej wojny lat 50. w Polsce, Berlinie, Jugosławii i Paryżu.
Zimowi bracia, reż. Hlynur Pálmason, Dania/Islandia, 2017
Weź haust mroźnego powietrza – i pozwól sobie na najdziwniejszą podróż zimową, jakiej doświad-
czyłeś w kinie. Surrealistyczny, absurdalny, zostawiający na białym puchu ślady czarnego humoru 
film Hlynura Pálmasona zabiera nas do robotniczej osady w środku lasu.

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

Nad_Rysować – Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego,  
do 3.06.
georgia Krawiec - Dorosnąć wiosną, do 3.06.
Bettina Bereś - Wyprałam, 8.06 (piątek), godz. 18.00, do 8.07. 
Czas przeszły, tryb dokonany, pierwsza osoba liczby pojedynczej. Nie ma 
o czym dyskutować – pranie zostało zrobione. Tylko jakie pranie?! Co wy-
prała Bettina Bereś? Artystka w swojej twórczości od lat subtelnie dotyka 
kwestii związanej z pamięcią indywidualną i zbiorową. Pamięć zaś – z ra-
cji swojej ulotności i zacierania się wspomnień – wymaga „ucieleśnienia”, 
czego Bettina Bereś pieczołowicie się podejmuje, kreując sztukę rozpiętą 
pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Na makatkach haftuje zwięzłe, 
celne hasła, które „piorą mózg” tym, które myślą, że będą wiecznie mło-
de, że są niezastąpione i na dodatek kochają obowiązki („Jutro będziesz 
stara”, „Nie jesteś niezastąpiona”, „Nie kochaj obowiązków”). (…) Ha-
słem wyszytym na jednej z makatek Bettina Bereś zachęca: „I ty możesz 
się zbuntować aniołku”. I ma to tego prawo, bo sama już dawno się zbun-
towała. Wyprała. (Marta Smolińska) Bettina Bereś, córka rzeźbiarzy i per-
formerów Grupy Krakowskiej: Marii Pinińskiej i Jerzego Beresia. W latach 
1978–1981 studiuje na Wydziale Historii Sztuki UJ. W okresie 1985–1989 
organizuje i prowadzi wspólnie z Martą Tarabułą galerię Zderzak w Krako-
wie. W 1995 bierze udział w utworzeniu Stowarzyszenia i galerii Otwarta 
Pracownia. Członek ZPAP. Mieszka i pracuje w Krakowie.
 Nathalie Daoust - Korean Dreams, 8.06 (piątek), godz. 18.00, do 8.07. 
Kanadyjka Nathalie Daoust pokaże serię zdjęć. Artystka bada tu tajem-

niczą, skrzętnie ukrywaną przed światem rzeczywistość Korei Północnej 
– kraju, gdzie ludzkimi losami kierują nie indywidualne wybory, ale spo-
sób życia narzucony odgórnie całemu narodowi. Wiele zdjęć musiało zo-
stać wykonanych z ukrycia. Kontury na jej czarno-białych fotografiach są 
rozmazane, a kształty niewyraźne i rozmyte. Jest to zabieg celowy, który 
w metaforyczny sposób prezentuje mechanizm przekazywania informacji 
przez tamtejszych rządzących. 
Nathalie Daoust (ur. 1977, Montreal), kanadyjska artystka i fotografka, 
po ukończeniu studiów w Cegep du Vieux-Montreal (1994–1997) prze-
niosła się do Nowego Jorku, gdzie spędziła dwa lata w hotelu Carlton 
Arms. Powstał tam jej pierwszy fotograficzny projekt i pierwsza indywidu-
alna wystawa, opublikowana następnie w 2002 roku w książce New York 
Hotel Story. Wprowadzone tam tematy, takie jak tożsamość, płeć, seksu-
alność, czas i pamięć, eskapizm, będą pojawiały się w kolejnych cyklach. 
Nathalie Daoust  dąży do przesuwania granic fotografii poprzez ekspery-
mentalne metody, pracę z nowymi mediami, wykorzystanie technik nie-
-cyfrowych, które  poszerzają pole jej konceptualnych poszukiwań.
Paulina Stasik - Krokodyle łzy, 8.06 (piątek), godz. 18.00, do 8.07. 
Paulina Stasik w swojej twórczości skupia się na człowieku – myśli o nim 
jako o bycie w czasie, odnosi się do kwestii pamięci i przemijania, bada 
relacje z drugą osobą. Nośnikiem pytań, jakie stawia artystka, a także po-
lem jej działań jest ciało przekształcone w obiekty do oglądania. Stasik 
zaaranżuje swego rodzaju gabinet osobliwości. Pokazuje tu m.in. cera-
miczne odlewy ręki i głowy pokrytej bliznami, układającymi się w sen-
tencję mówiącą o wiecznej miłości. W szklanej gablocie odnajdziemy 
z kolei zbiór „relikwiarzy”, gdzie w formie nawiązującej do hostii artystka 
zatopiła „szczątki” papierowych ciał. Wszystkie obiekty urzekają swym 
wysublimowanym pięknem, dają nam estetyczną przyjemność płynącą 
z obcowania z nimi. (…) Z czasem jednak wnikliwy obserwator zauwa-
ży ambiwalencję tkwiącą w oglądanych przedmiotach. (…) Poznajemy 
prawdę o kolekcjonerze tych osobliwości, sprawcy cierpienia – okrutnym 
krokodylu. (Joanna Gwiazda) Paulina Stasik – absolwentka Wydziału 
Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie pod 
kierunkiem prof. Leszka Misiaka. Obecnie doktorantka na tej uczelni. 
Zajmuje się głównie malarstwem. 

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:
Spotkanie z Bettiną Bereś, 7.06. (czwartek), godz. 17.30
Spotkanie będzie nie tylko okazją do snucia wspomnień, ale przede 
wszystkim do porozmawiania o szerokich kontekstach, w jakie wpisuje 
się twórczość artystki. Bardzo często inicjuje ona bowiem dialog z akcja-
mi swojej matki, Marii Pinińskiej-Bereś – jednej z pierwszych polskich 
artystek feministycznych i przedstawicielki neoawangardy. Wstęp wolny
„Antywzorce” we współczesnej sztuce i kulturze wizualnej – spotkanie 
wokół książki, 12.06. (wtorek), godz. 18.00
Goście: Dariusz Brzostek, Aldona Kobus, Sylwia Kołos, Liliana Piskor-
ska, moderator: Karolina Sikorska. Punkt wyjścia publikacji stanowi 
idea „antywzorców”, dyskutowana przez Pascala Gielena i Thija Lijstera 
w artykule Kultura – podbudowa dobra wspólnego w Europie (2015). Za-
stanawiając się nad sposobami działania współczesnych artystek i arty-
stów, zaproszeni do współtworzenia książki autorzy i autorki zdają spra-
wę z form usytuowania tych działań w złożonym i wieloznacznym polu  
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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 po-
wierzchni Księżyca i Marsa. Pokazujemy dzieciom, jak wyglądają z bliska pierścienie Sa-
turna oraz chmury na Jowiszu. Poznajemy Słońce jako jedną z gwiazd oraz sprawdzamy, 
czy w kosmosie można spotkać ufoludki... „Cudowna podróż” to wesoła i dynamiczna opo-
wieść o kosmosie przeznaczona dla młodych widzów wieku 7 – 10 lat.
Makrokosmos
Jest to wirtualna podróż do granic poznawalności Wszechświata, gdzie piękno i harmonia 
mieszają się z monstrualnymi zjawiskami. Niezwykłe animacje oparte na najnowszych ba-
daniach ukazują Ziemię jako drobinę zawieszoną w wielowymiarowej przestrzeni. Startując 
z jej powierzchni, napotykamy sztuczne satelity, planety, gwiazdy, galaktyki, by w końcu 
ogarnąć Wszechświat w największej skali. „Makrokosmos” to także opowieść o poszerza-
niu wyobraźni i wiedzy o Kosmosie. To dzięki Kopernikowi zrozumiano, że nasz świat jest 
tylko jedną z wielu planet, a granice Kosmosu sięgają znacznie dalej niż się wydawało.

Pozostałe seanse w ofercie: dla dzieci „Astropies Łajka”, „Mój kumpel Niko”, a także popularnonaukowe „Meteoplanet”, 
„Wirująca Ziemia”, „W poszukiwaniu życia”, „Ziemia – planeta Kopernika”
Godziny projekcji: od poniedziałku do piątku: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, w so-
boty: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.15, 17.30, w niedziele: 12.00, 13.30, 15.00, 16.30
Bilety: grupowy szkolny 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 bilet ulgowy

multimedialna wystawa interaktywna Baza MARS#17
Interaktywna przestrzeń zaaranżowana w formie bazy kosmicznej, gdzie odwiedzający niczym członkowie załogi będą 
mieli do wykonania określone czynności, niezbędne do tego, by przeżyć poza Ziemią i wykonać powierzone im zadania. 
Ich misją będzie nie tylko monitorowanie stanu Bazy, ale także usuwanie drobnych awarii, badanie próbek gruntu „Czer-
wonej 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 poniedziałku do piątku: informacja o godzinach wejść dla osób indywidualnych w kasie biletowej; w so-
boty wejścia o godz. 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.30;  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 bilet ulgowy
wystawa interaktywna GEODIUM
Wystawa poświęcona Ziemi jako planecie. Jej centralnym elementem jest obracający się i odpowiednio oświetlony model 
kuli ziemskiej o średnicy 2,15 m. Dzięki grze świateł w łatwy sposób będzie można obserwować i przekonać się, dlaczego 
mamy cztery pory roku, a po dniu następuje noc. Interaktywne stanowiska poprzez samodzielne eksperymenty wyjaśniają 
m.in. pole magnetyczne, płyty litosferyczne i trzęsienia Ziemi, efekt Coriolisa, cyklon, lepkość cieczy, spłaszczenie planet, 
zorze polarne, a także start rakiety, konwekcję, czy źródła energii odnawialnej. Są tu też 2 stanowiska z kolekcją skał 
i minerałów. W czterech narożnikach wystawy przygotowano plastyczne instalacje pokazujące, jak na przestrzeni dziejów 
zmieniała się nasza planeta. Odwiedzający znajdą tam wybuchający wulkan, będący kolebką życia ocean, monumentalny 
lodowiec, czy wreszcie makietę cywilizacji człowieka. 

Godziny wejść: od wtorku do piątku: informacja o godzinach wejść dla osób indywidualnych w kasie biletowej; w soboty 
wejścia o godz. 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.15;  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 bilet ulgowy

Uwaga! W weekend ze świętem Bożego Ciała zmiana repertuaru. Szczegóły na www 
21-22.06. planetarium nieczynne

PLANETARIUM
w wieku licealnym i koordynatorów z ramienia Te-
atru Baj Pomorski oraz organizacji współpracują-
cych, a następnie włączone do instalacji umiesz-
czonej w przestrzeniach instytucji. Młodzi oraz 
seniorzy wezmą udział w warsztatach (m. in. ak-
torskich, plastycznych). Efektem działania będzie 
integracja obu grup, przejawiająca się w obopól-
nej wymianie. Poszukujemy mieszkańców Torunia 
i okolic: seniorów w wieku 60 +, uczniów w wieku 
15-19 lat.
Seniorów prosimy o przysłanie własnych życio-
wych historii (może być w formie podpunktów 
bądź zwartego tekstu): związanych z rodziną, 
miastem, regionem. Te opowieści będą punktem 
wyjścia do dalszej pracy. Zgłoszenia: kierownik 
literacki Szymon Spichalski (literacki@bajpomor-
ski.art.pl, 56 652 24 24, wew. 39) do 11 czerwca.

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 Tu-
mult, Rynek Nowomiejski 28
spektakle dla maluchów (Rosnę i Afrykańska Przygoda): byłe Na-
uczycielskie Kolegium Języków Obcych, ul. Sienkiewicza 38
Biuro obsługi widza i kasa: ul. Kopernika 4

Jacek i Placek na tropie księżyca 
2.06. (sobota), godz. 12.00
11-13.06. (poniedziałek-środa), godz. 9.00 
i 11.30
Bilety: 20 zł dziecko, 22 zł dorosły

Tajemnica Tomka Sawyera, 5-6.06. (wtorek-
środa), godz. 9.00 i 12.00
Bilety: 25 zł dla dziecka, 45 zł dla osoby dorosłej; 22 zł grupy 
szkolne

Najlepsze przyjaciółki, 7-8.06. (czwartek-
piątek), godz. 19.00
Bilety: 35 zł normalny, 30 zł ulgowy

Hemar. Marchewka – próba generalizacji 
17.06. (niedziela), godz. 19.00
18.06. (poniedziałek), godz. 12.00
Bilety: 35 zł normalny, 30 zł ulgowy

Siła sióstr 
22.06. (piątek), godz. 19.00 – premiera
23-24.06. (sobota- niedziela), godz. 19.00
Bilety: 50 zł premiera, 35 zł normalny, 30 zł ulgowy

Kopernik: Sięgając gwiazd, 26.06. (wtorek), 
godz. 19.00
Spektakl uczniów I LO w Toruniu. Bilety: 10 zł

Akompaniator, 28-29.06. (czwartek- piątek), 
godz. 19.00
Bilety: 60 zł normalny, 55 zł ulgowy, 50 zł grupowy

T

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

DUŻA SCENA
Edyp Tyran na podstawie Króla Edypa Sofoklesa, reż. Wojtek Klemm, 
6-8.06. (środa-piątek), godz. 19.00 
Bilety: normalny 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Natan mędrzec, reż. Piotr Kurzawa
23.06. (sobota), godz. 19.00 premiera
24.06. (niedziela), godz. 19.00
26-27.06. (wtorek-środa), godz. 19.00 
„Natan Mędrzec” Lessinga to opowieść ponadczasowa. Twórcy spek-
taklu wpisują ją we współczesny kontekst świata, w którym coraz bar-
dziej widoczne są podziały i konflikty na tle religijnym. Dzieło Lessinga 
to opowieść o wierze ponad podziałami – religijnymi, rasowymi, poli-
tycznymi oraz o potrzebie tolerancji i uznaniu równości poglądów. Czy 
jednak życie w społeczeństwie wielokulturowym jest w ogóle możliwe? 
Bilety: normalny 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

SCENA NA ZAPLECZU
Cyber Cyrano, reż. Ula Kijak
1.06 (piątek), godz. 18.00
6.06 (środa), godz. 11.00 pożegnanie tytułu
Bilety: normalny 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

W co się bawić, reż. Grzegorz Wiśniewski
16.06 (sobota), godz. 19.00 premiera
17.06 (niedziela), godz. 19.00
19-22.06 (wtorek-piątek), godz. 19.00 
Piosenki Wojciecha Młynarskiego nie starzeją się, są uniwersalne 
i wciąż aktualne. Wiele jego utworów znalazło swoje stałe miejsce 
w kanonie polskiej piosenki. Na nowo spojrzeli na nie toruńscy aktorzy 
i muzycy. Akcja spektaklu toczy się podczas wieczorku zapoznawczego 
w nowo otwartym uzdrowisku. Nie jest to kolejny zwykły obiekt rekre-
acyjny, ale… uzdrowisko dusz, w którym podstawowym środkiem te-
rapeutycznym są piosenki Wojciecha Młynarskiego. Widzowie zasiądą 
przy stolikach, by przy kawie lub herbacie posłuchać dobrze znanych 
utworów takich jak: „Jesteśmy na wczasach”, „Bynajmniej”, „Dziew-
czyny bądźcie na nas dobre na wiosnę”, „Piosenka starych kochan-
ków”, „Nie umiałem tak ładnie”, Przedostatni walc”. 
Bilety: normalny 55 zł, ulgowy 45 zł

FOYER
Józef i Maria, opieka reżyserka. Jan Hussakowski
2-3.06. (sobota-niedziela), godz. 19.00
9-10.06. (sobota-niedziela), godz. 19.00
Bilety: normalny 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

9 x John L., reż. Anna Magalska
28-30.06 (czwartek-sobota), godz. 19.00
Bilety: normalny 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

TEATRY
WEJŚCIÓWKA
Loża Kopernika – kabaret literacki, Program 3: Kuracja Horzycy
8.06. (piątek), godz. 21.00  Bilety: 50 zł

Wydarzenia:
Toruński Festiwal Książki: Czytanie. Reportaż
11.06 (poniedziałek), godz. 19.00
Czytają: Ewa Pietras, Mirosława Sobik, Teresa Stępień-Nowicka, Jarosław 
Felczykowski. Spotkanie poprowadzi: Wojciech Spirewski. Usłyszymy 
fragmenty z książek „Polska odwraca oczy” oraz „Z nienawiści do kobiet” 
Justyny Kopińskiej. Miejsce: plac przed teatrem. Wstęp wolny

Niedziela w Teatrze, 17.06 (niedziela), godz. 11.00
Wspólne śniadanie. Bilety można kupić w Biurze Obsługi Widzów w cenie 20 zł, rodzinne (rodzice/
opiekunowie + dziecko): 40 zł. W przypadku większej ilości dzieci cena wzrasta o 5 zł/jedno dziec-
ko. Studenci i seniorzy 15 zł. W cenę wliczone jest śniadanie z kawą lub herbatą

Święto ulicy Wilama Horzycy, 24.06. (niedziela), godz. 12.00-16.00
Pchli targ, koncert muzyki teatralnej, warsztaty artystyczne, spacer perfor-
matywny, piknik. Możliwość lepszego poznania patrona teatru – Wilama 
Horzycy. Wstęp wolny

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

Najmniejszy Bal Świata, 1.06. (piątek), godz. 9.30 
Przypadki doktora Bonifacego Trąbki, 1-2.06. (piątek-sob.), godz. 12.00 
Jaś i Małgosia 
3.06. (niedziela), godz. 12.00 - Dzień Dziecka
Po spektaklu zabawy, malowanie buziek i poczęstunek. 

5-8.06. (wtorek-piątek), godz. 9.30. 12.00
12-14.06. (wtorek-czwartek), godz. 9.30, 12.00
Strach ma wielkie... zęby 
10.06. (niedziela), godz. 12.00, 14.00
15.06. (piątek), godz. 9.30 i 12.00
17.06. (niedziela), godz. 12.00, 14.00
19.06. (wtorek), godz. 9.30, 12.00
Robinson Crusoe 
20-22.06. (środa-piątek), godz. 9.30, 12.00 
24.06. (niedziela), godz. 16:30 Noc Kupały
Po spektaklu ognisko, pieczenie kiełbasek, a harcerze wciągną widzów do wyjątkowych zawodów.

Literkowo 
23.06. (sobota), godz. 12.00, 14.00 Dzień Ojca
Po przedstawieniu zapraszamy na poczęstunek, kawę, herbatę oraz robienie laurek. 

26.06. (wtorek), godz. 10.00
28.06. (czwartek), godz. 10.00

Bilety: 22 zł, ulgowy 18 zł, w weekendy brak biletów ulgowych

Toruń - moja Historia
Baj Pomorski” ogłasza nabór na nowy projekt edukacyjno-społeczny. Jego 
głównym założeniem jest nawiązanie współpracy z grupą młodzieży oraz 
seniorów, której efektem będzie wspólna instalacja artystyczna. Punkt 
wyjścia będzie stanowić zebranie od ośmiu starszych osób historii zwią-
zanych z ich przeszłością, opartych na konkretnym wydarzeniu, miejscu, 
przedmiocie, etc. Zebrane opowieści będą opracowane przez młodzież 



kojne i raczej nudne życie. Pewne-
go dnia odkrywają w swoim domu 
nieproszonego gościa - mówiącego 
obcym dialektem dziwaka, który 
oznajmia im, że jest ich synem. An-
dré, wierząc, że padli ofiarą pomył-
ki lub naciągacza, nie chce mieć 
z nim nic wspólnego. Natomiast 
Laurence, w obliczu czegoś tak nie-
wytłumaczalnego, nagle staje się 
matką, którą nigdy nie była.

Twój Simon, premiera: 
15.06.
dramat, USA 2018
reżyseria: Greg Berlanti, wystę-
pują: Nick Robinson, Katherine 
Langford
Ekranizacja bestsellerowej po-
wieści Becky Albertalli, zabawna 
i wzruszająca opowieść o dorasta-
niu, poznawaniu prawdy o sobie 
i pierwszym uczuciu. Simon jest 
gejem, ale nie powiedział o tym 
jeszcze nikomu ze swego otocze-
nia. Nie wie także, kim jest ano-
nimowy kolega z klasy, w którym 
zakochał się, poznając go w inter-
necie. Rozwiązanie tej niezwykłej 
sytuacji obfitować będzie w wy-
darzenia zarówno komiczne, jak 
i przerażające, które na zawsze 
zmienią życie tytułowego bohatera.

Kochając Pabla, nienawidząc Escobara, premiera: 15.06.
biograficzny, dramat, kryminał, Hiszpania, Bułgaria 2017
reżyseria: Fernando León de Aranoa, występują: Javier Bardem, Penélope Cruz
Pablo Escobar to najpotężniejszy baron narkotykowy XX wieku, który zajmuje się przemytem 
kokainy do USA i wielu innych państw na świecie. Pewnego dnia Pablo poznaje piękną Virginię 
Vallejo – ambitną gwiazdę kolumbijskiej telewizji. To spotkanie odmienia serce nieobliczalnego 
przestępcy, który zakochuje się w nowo poznanej kobiecie.

I że ci nie odpuszczę, premiera: 15.06.
komedia rom., USA 2018
reżyseria: Bob Fisher, Rob Greenberg, występują: Eugenio Derbez, Anna Faris
Gdy bogaty playboy traci pamięć, samotna Kate udaje, że jest jego żoną. Ku jej zaskoczeniu bez-
troski macho zaczyna doskonale odnajdywać się jako tata i obowiązkowy mąż.

Sweet Country, premiera: 15.06.
western, dramat historyczny Australia 2017
reżyseria: Warwick Thornton, występują: Hamilton Morris, Bryan Brown
Aborygen zabija w samoobronie białego pracodawcę i staje się przestępcą. Uciekającego mężczy-
znę próbują schwytać tropiciele.

Moja żyrafa, premiera: 15.06.
familijny, Belgia, Holandia, Niemcy 2017
reżyseria: Barbara Bredero, występują: Liam de Vries, Martijn Fischer 
Rafał urodził się tego samego dnia, co jego najlepsza przyjaciółka Rafa, żyrafa. Ponieważ jego 
dziadek jest opiekunem w zoo, Rafała często można spotkać w pobliżu Rafy. Są nierozłączni 
i dzielą się wszystkim, aż Rafał po raz pierwszy idzie do szkoły i dowiaduje się, że żyrafy do szkoły 
chodzić nie mogą.

Odlotowy nielot, premiera: 15.06.
animacja, Belgia, Islandia 2018
reżyseria: Árni Ásgeirsson
Podczas nauki fruwania ptaszek Ploey zostaje uprowadzony przez wiejskiego kocura. Aby przeżyć 
musi dotrzeć do Rajskiej Doliny, a następnie podjąć ważną życiową decyzję.

Ocean’s 8, premiera: 22.06.
komedia kryminalna USA 2018
reżyseria: Gary Ross, występują: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway
Debbie Ocean wraz z ekipą organizuje skok stulecia na biżuterię podczas dorocznej gali w nowo-
jorskim muzeum sztuki.

Dziedzictwo. Hereditary, premiera: 22.06.
dramat, horror USA 2018
reżyseria: Ari Aster, występują: Toni Collette, Gabriel Byrne
Śmierć Ellen, seniorki rodziny Grahamów, nie mogła być dla nikogo zaskoczeniem. Natomiast 

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

Przebudzenie dusz, premiera: 1.06.
dramat, Wielka Brytania 2017
reżyseria: Jeremy Dyson, Andy Nyman, występują: Andy Nyman, Martin Freeman, Paul Whitehouse
Sceptyczny wobec zjawisk paranormalnych profesor Goodman otrzymuje list. Tajemnicza notka 
wydaje się być napisana zza grobu. Wiadomość jest autorstwa jego dawnego przełożonego – Char-
lesa Camerona. Człowiek ten zaginął 15 lat temu i został uznany za martwego. Cameron twierdzi 
jednak w liście, że potrzebuje pomocy Goodmana, aby wspólnie rozwiązać trzy tajemnicze sprawy, 
których nie udało się rozwikłać od lat.

Paryż i dziewczyna, premiera: 1.06.
dramat, Francja, Belgia 2017
reżyseria: Léonor Sérraille, występują: Laetitia Dosch, Souleymane Seye Ndiaye
Po długiej nieobecności Paula wraca do Paryża. Jest gotowa zacząć wszystko od nowa, ale po swo-
jemu i z rozmachem.

Wyszczekani, premiera: 1.06.
komedia, USA 2018
reżyseria: Raja Gosnell, wystepują: Will Arnett, Natasha Lyonne 
Max, pracujący dla policji rottweiler, samotnik w typie macho, zostaje wysłany na prestiżową wy-
stawę psów, by zbadać tajemniczą sprawę związaną z nielegalnym handlem zwierzętami. Niestety, 
zostaje tam wysłany wraz ze swym partnerem – człowiekiem, co rodzi mnóstwo zaskakujących 
i zabawnych sytuacji.

Mali bohaterowie, premiera: 1.06.
dokumentalny, Francja 2016
reżyseria: Anne-Dauphine Julliand
Opowieść o codzienności dzieci zmagających się ze skomplikowanymi schorzeniami. Ich życie wy-
gląda inaczej od tego, które wiodą ich rówieśnicy – muszą dzielić je między domem a szpitalem. 
Jednak trudne położenie nie pozbawia ich radości i pragnienia normalności oraz beztroski – odda-
ją się zajęciom teatralnym, grają w piłkę, uwielbiają kalambury.

Przygoda Nelly, premiera: 1.06.
przygodowy, Niemcy 2016
reżyseria: Dominik Wessely, występują: Flora Thiemann, Julia Richter
Wszyscy wybierają się na wspaniałe wakacje, a tylko Nelly musi jechać z rodzicami do Rumunii. 
Od początku jest okropnie - nie zdołali nawet dolecieć do Sibiu, bo zepsuł się samolot. Do tego 
okazuje się, że to nie zwykły rodzinny wyjazd. Ojciec nadal jest w pracy. On i te jego elektrownie 
wiatrowe. Jakby tego było mało, nikt nie uprzedził Nelly, że mają się tu wkrótce przeprowadzić.

Jurassic World: Upadłe królestwo, premiera: 8.06.
przygodowy, sci-fi Hiszpania, USA 2018
reżyseria: J.A. Bayona, występują: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard
Kiedy uśpiony wulkan budzi się do życia, Owen i Claire podejmują próbę ocalenia zagrożonych 
dinozaurów.

Thelma, premiera: 8.06.
dramat, fantasy Dania, Francja, Norwegia, Szwecja 2017
reżyseria: Joachim Trier, występują: Eili Harboe, Kaya Wilkins
Początek studiów w Oslo to dla młodej kobiety początek nowego życia. Po raz pierwszy rodzi się 
w Thelmie miłość. Przeżywanie i uporządkowanie związanych z dorosłością emocji komplikuje nie 
tylko nieustająca kontrola ze strony rodziców – religijnych fanatyków. Okazuje się, że w Thelmie 
drzemią ukryte, nadprzyrodzone siły, które pozwalają bohaterce zmieniać i kształtować rzeczy-
wistość.

Zimna wojna, premiera: 8.06.
dramat, Francja, Polska, Wielka Brytania 2018
reżyseria: Paweł Pawlikowski, występują: Joanna Kulig, Tomasz Kot
Nagrodzona w Cannes historia wielkiej i trudnej miłości dwojga ludzi, którzy nie potrafią być ze 
sobą i jednocześnie nie mogą bez siebie żyć. W tle wydarzenia zimnej wojny lat 50. w Polsce, 
Berlinie, Jugosławii i Paryżu.

Momo, premiera: 8.06.
komedia, Francja 2017
reżyseria: Vincent Lobelle, Sébastien Thiery, występują: Christian Clavier, Catherine Frot
André i Laurence to bezdzietna para, mieszkająca na cichych przedmieściach Paryża. Wiodą spo-

KKINA
to, co nastąpiło po niej, dla wszystkich było szokiem. Rodzina Annie, córki Ellen, wkrótce po 
pogrzebie zaczyna doświadczać niepokojących zjawisk. Początkowo tłumaczy je sobie żałobą 
i przemęczeniem, ale wkrótce zdarzenia przybierają tak tragiczny i potworny obrót, że jasnym 
staje się, iż na rodzinie Grahamów ciąży mroczne dziedzictwo.

W cieniu drzewa, premiera: 22.06.
dramat, komedia Dania, Islandia, Polska 2017
reżyseria: Hafsteinn Gunnar Sigurðsson
Dwa małżeństwa, jedno drzewo i sąsiedzki konflikt, który doprowadza do nieoczekiwanych sy-
tuacji, kiedy wszystkim puszczają nerwy, a dzikie emocje biorą górę nad zdrowym rozsądkiem.

Uprowadzona księżniczka, premiera: 22.06.
animacja, fantasy, komedia Ukraina 2018
reżyseria: Oleg Malamuzh, występują: Aleksander Sosiński, Józef Pawłowski
Remik i Miłka są dla siebie stworzeni. Od pierwszej chwili wiedzą, że nic nie może ich rozdzielić, 
nawet fakt, że ona jest księżniczką, a on skromnym wędrowcem. Ich szczęście szybko jednak 
zmąci podstępny plan złego czarownika, który pragnąc zdobyć nieśmiertelność porywa Miłkę.

Na głęboką wodę, premiera: 29.06.
dramat Wielka Brytania 2018
reżyseria: James Marsh, występują: Colin Firth, Rachel Weisz
Claire i Donald Crowhurst to szczęśliwe i zakochane w sobie małżeństwo z trójką dzieci. Gdy ro-
dzinny biznes plajtuje, Donald decyduje się na ryzykowny krok, by zapewnić byt rodzinie. Pomy-
słowy wynalazca, weekendowy żeglarz postanawia wziąć udział w żeglarskim wyścigu dookoła 
świata. Bez doświadczenia, bez przygotowania, nie zbaczając z trasy musi przetrwać samotną 
podróż i wygrać wyścig.

Jestem taka piękna! premiera: 29.06.
komedia, USA 2018
reżyseria: Abby Kohn, Marc Silverstein, występują: Amy Schumer, Michelle Williams
Renee Bennett każdego dnia boleśnie doświadcza, jak to jest być przeciętniaczką w Nowym Jorku 
– mieście faworyzującym pięknych i bogatych. Wszystko zmienia się, gdy na zajęciach fitness 
spada z rowerka treningowego, uderza się w głowę i traci przytomność. Kiedy odzyskuje świado-
mość i spogląda w lustro, wprost nie może uwierzyć. Jej nogi są szczupłe i opalone, włosy jedwa-
biste, a podbródek idealnie ukształtowany. Jednym słowem – jest zjawiskowo piękna! Problem 
w tym, że… tak naprawdę nic się nie zmieniło. Dla całego świata Renee nadal wygląda tak samo.

Ava, premiera: 29.06.
dramat, komedia, Francja 2017
reżyseria: Léa Mysius, występują: Noée Abita, Laure Calamy
Opowieść o młodej dziewczynie, w której dojrzewa bunt. Ava spędza wakacje z matką nad Atlan-
tykiem. Senną atmosferę niespodziewanie przerywa wiadomość o tajemniczej chorobie, która, 
być może, jest wytworem jej fantazji. Czas, który pozostał do końca wakacji postanawia uczynić 
niepowtarzalnym. Poznany na plaży tajemniczy chłopak staje się częścią nowego świata boha-
terki.

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

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

Koncert Young Igi, 1.06. (piątek)
Po koncercie impreza:  All My Friends Are Criminalz 
Oops we did it vol.3, 2.06. (sobota)
Potupajka - 9 lat warsaw balkan madness, 8.06. (piątek)
4 to the floor vol. 2 : Tika Milano + GiGi, 9.06. (sobota)
Super Sport: DVD / PiNE / Restrict Flavour, 15.06. (piątek)
Ruska Wixa vol.2, 16.06. (sobota)
Oldschoolers Crew! 22.06. (piątek)
Dancehall Nice Again, 23.06. (sobota)

KLUBY

Residents NRD, 29.06. (piątek)
Kwadratura 14 w. LEON, 30.06. (sobota)

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

Halo Teatr vol.2, do 19.06.
Pokonkursowa wystawa fotografii teatralnej z Instytutu Teatralnego, mo-
bilna wystawa fotografii teatralnej Wojtka Szabelskiego. Wstęp wolny

Wspólne tradycyjne muzykowanie 
4, 11, 18, 25.06. (poniedziałek), godz. 20.00-22.00
Organizator: grupa n obrotów. Wstęp wolny
Milonga czyli wieczór z tangiem 
1, 9.06. (sobota), godz. 20.30-00.30 Wstęp 10 zł

Tan, 6, 27.06. (środa), godz. 21.00
Organizatorzy: Grupa Bez Nazwy. Wstęp wolny

Potańc, 2.06. (sobota), godz. 20.00
Organizatorzy: Grupa n obrotów; wstęp wolny

TiR czyli Teatr i Rodzina podczas spektaklu „Józef i Maria”
2.06. (sobota), godz. 19.00 Informacje w BOW i kasie Teatru

Kabaret Literacki, program 3, 8.06. (piątek), godz. 21.00
Bilety i rezerwacje: kasa teatru

Fotograficzne Pogaduchy, temat: podwójna ekspozycja 
7.06. (czwartek), godz. 18.00
Prowadzenie Wojtek Szabelski. Wstęp wolny

Świat po mojemu, 14.06. (czwartek), godz. 19.00
Spotkanie podróżnicze, prowadzenie Maja i Łukasz Ignasiński. Wstęp wolny

Wszechnica Feministyczna, 19.06. (wtorek), godz. 19.00
Beata Bielska - Kłir, queer, LGBT. Marginesy płci i seksualności
Wstęp wolny

BRANDO’S MUSIC, ul. Żeglarska 25, tel. 605-052-184

Erith, 1.06. (piątek), godz. 20.00 
Artystka uważana za jedną z najciekawszych postaci na polskiej scenie 
muzyki elektronicznej. 24-letnia artystka loopuje poszczególne sample, 
do których dogrywa instrumenty, śpiewa, a jej znakiem rozpoznawczym 
jest charakterystyczny taniec.
Jorgos Skolios solo, 6.06. (piątek), godz. 20.00 
Wybitny wokalista, autor muzyki i tekstów. Improwizator, mistyk głosu. 
Opracował autorską technikę śpiewu wielogłosowego (harmonicznego). 
Od wielu lat jedna z najbarwniejszych postaci polskiej sceny okołojazzo-
wej.
Cobblestones Quartet feat. Frank McComb
19.06. (wtorek), godz. 20.00 
The Cobblestones Quartet - band prawdziwych osobowości scenicznych, 
prezentujący autorskie kompozycje autorstwa wybitnego gitarzysty An-
drzeja Gondka oraz saksofonisty Sebastiana Stannego. Zespół nie stroni 
od jazzowych interpretacji znanych utworów z kręgu muzyki soul i R&B, 
prezentując je jednak we własnym ujęciu. W czerwcu 2018 zespół zagra 
wspólną trasę koncertową ze światowej renomy wokalistą i pianistą - Fran-
kiem McCombem, znanym ze współpracy m.in. z Backshot LeFounqe Bran-
forda Marsalisa, Princem, Georgem Dukiem.



Święto Miasta
21.06. (czwartek)
•  godz. 10.00 Rynek Staromiejski, Różana: Jarmark Katarzyński
•  godz. 12.00 Starówka: Święto Muzyki
•  godz.15.00 Rynek Nowomiejski: Toughest Firefighter Alive - zawody 

strażackie
•  godz. 18.00 Bulwar Filadelfijski:  Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę - 

pierwsze w historii przejście nad Wisłą na taśmie slackline.
22.06. (piątek)
•  godz. 8.00 Rynek Nowomiejski: Toughest Firefighter Alive
•  godz. 9.00 Korty Tenisowe (Przy Skarpie): Turniej Tenioswy Kobiet Bella 

Cup 2018
•  godz. 10.00 Centrum Sportowo-Rekreacyjne (Przy Skarpie): Międzyna-

rodowy Turniej piłki nożnej chłopców w kategorii junior młodszy o Pu-
char Prezydenta Miasta Torunia

•  godz. 10.00 Jarmark Katarzyński
•  godz. 13.00 Rynek Staromiejski: Wręczenie dyplomów najlepszej klasie
•  godz. 17.00 Rynek Staromiejski: II Toruń Speedline Cup
•  godz. 18.30 MDK: Na Językach – V Międzynarodowy Festiwal Piosenki: 

rozpoczęcie, koncert
•  godz. 19.00 CKK Jordanki: Inauguracja Festiwalu Toruń – Nova Muzyka 

i Anchitektura – „Zmartwychwstanie - Siostrzana Symfonia Nadziei”
23.06. (sobota)
•  godz. 8.00 Rynek Staromiejski: Toughest Firefighter Alive
•  godz. 9.00 Międzynarodowy Turniej Tenioswy Kobiet Bella Cup 2018
•  godz. 10.00 Jarmark Katarzyński
•  godz. 10.00 Na Językach: występy konkursowe
•  godz. 10.00 Międzynarodowy Turniej piłki nożnej chłopców w kategorii 

junior młodszy o Puchar Prezydenta Miasta Torunia
•  godz. 18.00 CKK Jordanki: koncert fortepianowy Pawła Jankowskiego
•  godz. 18.00 Muzeum Okręgowe: Noc w Muzeum
•  godz. 20.00 Rynek Staromiejski: Piernikowa Aleja Gwiazd: odsłonięcie 

Katarzynek, koncert Dixie Brotherhood
•  godz. 21.00 Rynek Staromiejski: Koncert Piotra Bukartyka z zespołem
•  godz. 21.30 Zamek Krzyżacki: Kupalnocka, czyli Walentynki po Sło-

wiańsku
24.06. (niedziela)
•  9.00 Międzynarodowy Turniej Tenioswy Kobiet Bella Cup 2018
•  godz. 10.00 Jarmark Katarzyński
•  godz. 10.00 Bulwar Filadelfijski: Wystawa samochodów klasycznych
•  godz. 10.00 Międzynarodowy Turniej piłki nożnej chłopców w kategorii 

junior młodszy o Puchar Prezydenta Miasta Torunia
•  godz. 11.00 Rynek Nowomiejski: Jarmark Śniadaniowy
•  godz. 12.30 Katedra śś. Janów: Msza św. w Intencji Miasta
•  godz. 15.00 Błonia Nadwiślańskie: Piknik rodzinny, w tym koncert Ewe-

liny Lisowskiej, Regaty ósemek wioślarskich o Puchar Prezydenta Mia-
sta Torunia i tramsmisja meczu Polska-Kolumbia

•  godz. 15.00 MDK: Na Językach – V Międzynarodowy Festiwal Piosenki: 
koncert laureatów

•  godz. 16.30 Baj Pomorski: Robinson Crusoe - Noc Kupały
Po spektaklu ognisko, pieczenie kiełbasek, harcerze wciągną widzów do 
wyjątkowych zawodów

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

Archipelag Zabawy – I Festiwal Dla Dzieci
15.06. (piątek)
 godz. 9.00-14.00 dla grup szkolnych, godz. 16.00-19.00 dla rodzin
16.06. (sobota), 11.00-19.00 dla rodzin
W ramach Festiwalu stworzone zostaną następujące strefy tematyczne:
Strefa sceniczna
trzy spektakle Teatru Pomarańczowy Cylinder, koncert „Szła kaczuszka 
polną dróżką” Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, koncert „The Best of 
Baj” Teatru Baj Pomorski, spektakl „Ostatnie drzewo” Teatru Lalek Zacza-
rowany Świat.
Strefa warsztatowo-edukacyjna
warsztaty cyrkowe, warsztaty plastyczne przygotowane przez beneficjen-
tów Mikrowsparcia, warsztaty edukacyjne zorganizowane przez Młyn Wie-
dzy: Mobilne centrum nauki, Mash Machine – muzyczny syntezator z ak-
tywnym panelem dotykowym, Mobilna przebudowa – tworzenie budowli 
i obiektów, Rozgrywki Bubble Soccer – wykorzystuje wielkie przezroczy-
ste kule do przeprowadzania sportowych rozgrywek, Maxi Gry – maxi 
planszówka, bierki w rozmiarze XXL, mega wieża oraz giga domino,
Piernikowa Strefa Zbaw przygotowana przez Muzeum Okręgowe: warszta-
ty malowania piernika, pokaz przygotowania pierników, form i opowieści 
o snycerzu,
warsztaty lalkowe zorganizowane przez Teatr Baj Pomorski
warsztaty muzyczne przeprowadzone przez Stowarzyszenie Niezależnego 
Życia oraz Campus HRPP: zajęcia z nauki gry na instrumentach, zajęcia 
profilaktyczne z zakresu unikania ryzykowanych zachowań podczas wa-
kacji
warsztaty filmowe zorganizowane przez Fundację Biuro Kultury,
 warsztaty wytwórcze organizowane przez Dom Muz, polegające na stwo-
rzeniu własnych toreb płóciennych
spotkanie z astronomem – Jerzym Rafalskim (Planetarium Toruń)
Strefa sportowa
Toruńskie Kluby Sportowe podczas zajęć zaprezentują swoją działalność 
oraz zachęcą najmłodszych do aktywnego spędzania czasu. Dodatkowo 
strefa zostanie wzbogacona o zajęcia z instruktażu na ścianie wspinacz-
kowej, warsztaty taneczne z Urban Dance School, elektryczne deskorolki 
oraz trampoliny. 
Strefa rozrywki 
Zamontowana zostanie kolejka tyrolska przecinająca całą Halę Sportową, 
tor uliczny przeznaczony do wyścigów modeli samochodowych. 
Strefa bezpieczeństwa
Straż Miejska, Straż Pożarna oraz Policja przygotują stanowiska profilak-
tyczno-edukacyjne. Ośrodek Ruchu Drogowego przygotuje zajęcia z zakre-
su bezpieczeństwa ruchu drogowego. Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej RATUJ przeprowadzi zajęcia z udzielania pierwszej pomocy.
Wydarzenie zostanie poprowadzone przez Stowarzyszeni Go Sport i Radio GRA. Na dzieci będą 
czekały liczne konkursy i nagrody.
Miejsce: Arena Toruń, ul. Bema

ITAK I Zespół Alta Cappella powstał w Krakowie w roku 2010 jako formacja zaj-
mująca się wykonawstwem muzyki dawnych epok na dętych instrumen-
tach historycznych. Różne formy działalności obejmują szeroki repertuar:  
fanfary z udziałem trąbek i kotłów i utwory kameralne z udziałem trąbek, 
instrumentów smyczkowych i basso continuo. Alta Cappella współpracu-
je również z orkiestrami w formie kompletnej sekcji trąbek i kotłów – na 
stałe zespół związany jest z orkiestrą Capella Cracoviensis. W ubiegłym 
roku zespół między innymi wystąpił  na Międzynarodowym Festiwalu Ba-
chowskim w Świdnicy, w Almaty w Kazachstanie z okazji Święta Odzy-
skania Niepodległości oraz wziął udział w nagraniu Suit Orkiestrowych 
G.Ph.Telemanna dla wytwórni płytowej BIS z orkiestrą Arte Dei Suonatori 
pod dyrekcją Martina Gestera. Skład Alta Cappella jest zmienny lecz jego 
trzon tworzą: Marian Magiera – trąbka barokowa, Paweł Gajewski – trąb-
ka barokowa, Stanisław Majerski – trąbka barokowa, Tomasz Sobaniec – 
kotły barokowe, instrumenty perkusyjne. W programie: S. Scheidt - tańce 
ze zbioru Ludi Musici, Tańce ze zbioru Fitzwilliam Virginal Book. Słowo: 
Jakub Burzyński
Miejsce: Ratusz Staromiejski. Wstęp wolny

KURIA DIECEZJALNA TORUŃSKA
www.organy.diecezja.torun.pl

Świętojański Festiwal 
Organowy
•  3.06. (niedziela), godz. 

19.00 Maciej Zakrzewski 
(Gdańsk) - organy

Miejsce: kościół pw. Matki Bożej 
Królowej Polski

•  8.06. (piątek), godz. 19.00 
Jakub Kwintal (Bydgoszcz) 
- organy

Miejsce: Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego

•  9.06. (sobota), godz. 19.30 
Michał Kopyciński (Lublin) 
- organy

Miejsce: kościół pw. Wniebowzięcia 
NMP

•  16.06. (sobota), godz. 
20.00 Marcin Armański 
(Świdnica) - organy

Miejsce: kościół pw. Ducha Świętego

•  23.06. (sobota), godz. 
19.00 Koncert Finałowy

Karol Mossakowski (Paryż) 
– organy
Miejsce: katedra śś. Janów
Wstęp wolny

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
www.kujawsko-pomorskie.pl

Pod Wspólnym Niebem
2.06. (sobota), godz. 21.00-23.00

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MUZYKI CHÓRALNEJ 
ASTROLABIUM 
www.pmaa.pl

VI Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Chóralny im. M. Kopernika 
Per Musicam Ad Astra
Udział zgłosiły zespoły z Węgier, Norwegii, Danii, Szwecji, Czech oraz róż-
nych regionów Polski. Chóry będą się zmagały w przesłuchaniach konkur-
sowych, a także występowały na festiwalowych koncertach przed publicz-
nością w Toruniu, Chełmży i Lubiczu.
27.06. (środa)
•  godz. 18.00 otwarcie konkursu PMAA 2018, Dwór Artusa
•  godz. 20.30 Koncert Inauguracyjny „JP II in memoriam”, Kościół Akade-

micki pw. Św. Ducha
Centralnym punktem programu koncertu będzie „Stabat Mater” estoń-
skiego kompozytora Arvo Pärta utrzymany w wykreowanym przez tego 
twórcę stylu tintinnabuli. Ponadto zabrzmią „Thuremin” holenderskiego 
kompozytora Maartena Spruijta oraz „Ave Maria” Roberta Ingallsa. Oba 
będą wykonywane po raz pierwszy w Polsce, a „Thuremin” po raz pierw-
szy w Europie. Utwory zabrzmią w wykonaniu Capelli Bydgostiensis oraz 
Chóru „Astrolabium” pod kierunkiem Kingi Litowskiej. Poza utworami wo-
kalnoinstrumentalnymi zaprezentowane będą kompozycje a capella ce-
nionych twórców muzyki chóralnej: Erica Whitacre’a i Ēriksa Ešenvaldsa.
28.06. (czwartek)
•  godz. 18.00, 20.00 Koncerty Festiwalowe
Koncerty Festiwalowe będą się odbywały w zabytkowych wnętrzach toruń-
skiej Starówki oraz w Chełmży i Lubiczu. Podczas tych koncertów będą się 
prezentowały wszystkie chóry uczestniczące w festiwalu.
29.06. (piątek)
•  godz. 17.30 Koncert Festiwalowy
•  godz. 20.30 Koncert Specjalny „Kupalnocka, mała nocka …”, Dwór Ar-

tusa
W programie koncertu usłyszymy najnowsze aranżacje polskiej pieśni lu-
dowej. Koncert wzbogacony zostanie prezentacją multimedialną obrazują-
cą piękno polskiej przyrody, ze szczególną ekspozycją regionu kujawsko-
-pomorskiego, oraz zwyczaje ludowe. Autorką nowych opracowań będzie 
Zuzanna Koziej – torunianka, absolwentka Zespołu Szkół Muzycznych 
w Toruniu, a obecnie studentka kompozycji UMFC w Warszawie, laureatka 
konkursów kompozytorskich. Program koncertu usłyszymy w wykonaniu 
Chóru Kameralnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pro-
wadzonego przez prof. Krzysztofa Szydzisza.
30.06. (sobota)
•  godz. 19.00 Ceremonia Wręczenia Nagród, Dwór Artusa
Na wszystkie koncerty wstęp wolny
Współorganizatorzy: Meeting Music, Stowarzyszenie Tumska 14 z Chełmży

TOWARZYSTWO BACHOWSKIE, www.js-bach.pl

VIII Festiwal Cichej Muzyki - Alta Cappella
10.06. (niedziela), godz. 17.00

IINNI ORGANIZATORZY



Wystąpią: Justyna Steczkowska, Stanisław Soyka, Skubas, Sławek Unia-
towski, Natasza Urbańska, Łukasz „Małpa” Małkiewicz, Otsochodzi, RAS, 
Mariusz Lubomski. Tematem przewodnim koncertu będą piosenki nawią-
zujące do nieba, gwiazd i kosmosu. Koncert w ramach Święta Wojewódz-
twa.
Miejsce: scena plenerowa na Jordankach. Wstęp wolny

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

Koncert: Veda Sound, 1.06. (piątek), godz. 21.00
Veda Sound, czyli Bartłomiej Tyciński (Mitch & Mitch, Slalom, Starzy Sin-
gers) i Piotr Zabrodzki (LXMP, 67,5 Minut Projekt, Efekt Moozgu) wyru-
szają w transcendentalną podróż, gdzieś pomiędzy Walimem a Jaipurem. 
Koncert: T’ien Lai, 8.06. (piątek), godz. 21.00 
T’ien Lai tworzą Łukasz Jędrzejczak, Kuba Ziołek, Rafał Kołacki, Mikołaj 
Zieliński. Kwartet gra i improwizuje na żywo bez komputerów. Ma na kon-
cie koncerty w Kanadzie, Niemczech, Danii, Rumunii oraz na Ukrainie. 
Danzig Meine Liebe #3 Mateusz Kozłowski 
9.06. (sobota), godz. 18.00 
Wykład/ wernisaż. Mateusz Kozłowski (ur. 1993) - artysta wizualny oraz 
twórca filmów animowanych, student wydziału Rzeźby i Intermediów Aka-
demii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Walden/spektakl/ Thoreau/Franczak, 15.06. (piątek), godz. 20.00
Tytułowy Walden jest stawem w środku lasu, nad który 4 lipca 1845 roku 
wyniósł się Henry David Thoreau i gdzie mieszkał w samotności przez 
następne ponad dwa lata. W spektaklu staje się on symbolem miejsca 
odosobnienia, a jednocześnie ucieczki od doskwierającej rzeczywistości. 
Miejscem, gdzie w spokoju można przemyśleć i przetestować nowy model 
życia. Projekt w ramach rezydencji w Domu Słów w Lublinie
Tydzień Manifowy 
21.06. (czwartek)
•  godz. 17.00 Figure it out: ćwiczenia ciałoświadomości. Prowadzenie 

warsztatów: Marta Szulc
22.06. (piątek)
•  godz. 16.00 Cielesne – warsztaty politycznej świadomości ciała 
•  godz. 18.30 Spotkanie z członkiniami Koalicji Sex Work Polska 
•  godz. 21.00 M8N ULSSS – ambient set
23.06. (sobota)
•  godz. 16.00 spotkanie z założycielkami bloga Babskie Sprawy 
•  godz. 17.30 Krew i mleko - wykład Alicji Kujawskiej 
•  godz. 19.00 Plemienna pieśń - performance Anny Kalwajtys 
Wstęp wolny

Kosmiczne dźwięki – warsztaty dźwiękowe dla dzieci 
29.06. (piątek), godz. 11.00
W programie: nasłuchiwanie zarejestrowanych dźwięków kosmosu - przy-
kłady sygnałów pochodzenia pozaziemskiego, eksperymenty muzyczne 
na instrumentach akustycznych, poznanie kilku fenomenów brzmienio-
wych i wspólna improwizacja. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma in-
strument burzowy, który zostanie zbudowany z komponentów i ozdobiony 
podczas warsztatów.
Prowadzenie: Rafał Iwański i Wojciech Zięba. Wstęp wolny. Zapisy: kulturhauz@gmail.com

Koncert: Ricarda Cometa, 29.06. (piątek), godz. 21.00 
Argentyński duet bazujący na improwizacji. Miksują i rozbijają rytmy 
Ameryki Łacińskiej w awangardowy sposób, który dzieli ich od obecnej 
generacji „zawłaszczaczy” tradycji, pochodzących ze sceny punkowej 
i elektronicznej. 

KOŁO NAUKOWE ARABISTÓW „ZAHRA AS-SAHRA”

Orient Express – Ludzie: Przystanek Liban
21.06. (czwartek), godz. 17.00
Gość: Kamel Khanafer. Podczas comiesięcznych spotkań tym razem od-
damy głos nie przedstawicielom środowisk akademickich, jak miało to 
miejsce w trakcie pierwszej edycji projektu, nie ekspertom, lecz przed-
stawicielom arabskiego świata i kultury, którzy wybrali Polskę na swoją 
drugą ojczyznę i tu, w naszym regionie, znaleźli swoje miejsce na ziemi. 
Goście pochodzący z różnych krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północ-
nej nie tylko prezentują świat muzułmańskiego Orientu, jego dziejów 
i współczesności oraz różnych aspektów kultury, ale przede wszystkim 
konfrontują ten świat z naszym światem, pokazując cały bagaż doświad-
czeń, który stał się ich udziałem z chwilą wyboru naszego kraju na swoją 
ojczyznę. Miejsce: CSW. Wstęp wolny

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

Klub prowadzi działalność kulturalno-oświatową głównie dla mieszkań-
ców osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik”. Na wszystkie spotka-
nie obowiązuje telefoniczna rezerwacja miejsc.

Spotkanie biesiadne, 7.06. (czwartek), godz. 16.00
W programie: kawały, dowcipy, przysłowia, zagadki, szlagiery muzyczne 
z lat młodości. Poczęstunek we własnym zakresie.
Opieka farmaceutyczna, 14.06. (czwartek), godz. 16.00
Spotkanie z mgr farmacji Elżbietą Szymkiewicz, podczas którego można 
zasięgnąć indywidualnych porad w oparciu o przyniesione leki.
Uroczyste zakończenie roku kulturalno-oświatowego
28.06. (czwartek), godz. 16.00
W programie: sprawozdanie z działalności w minionym sezonie, sondaż 
opinii uczestników klubu o prowadzonej działalności i wnioski nt. przy-
szłej działalności, poczęstunek.

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

Dyżury przewodnickie w Forcie IV
W każdy piątek i sobotę w Forcie IV, godz. 21.00
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, eme-
ryci), 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

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)

Atrakcje na weekend
31.05.-2.06. Zwiedzanie Fortu IV zakończone ogniskiem z pieczeniem kiełbasek o 20.00. Czas: 
zwiedzania 1h + ognisko
Cena: 15 zł 

Półkolonie w Forcie IV
Turnusy: 2-6.07, 9-13.07. 16-20.07; 30.07-3.08., 6-10.08, 20-24.08.
Cena: 350 zł/os. Rodzeństwa oraz cena przy zapisie na dwa turnusy 320 zł. Zapisy w recepcji Fortu 
lub: tel. 56 655-82-36, biuro@fort.torun.pl

GRUPA N OBROTÓW
www.nobrotow.pl

PotańcZok
2.06. (sobota), godz. 18.30, 20.00
•  godz. 18.30 Zabawa dla dzieci przy muzyce tradycyjnej, baja – perfor-

mans ludowy
•  godz. 20.00 potańc, koncerty do tańca
Zabawa taneczna, w duchu której tkwią sprawdzone na przestrzeni wie-
ków skuteczne składniki balu, łączące pokolenia, budujące wspólnotę 
i zapewniające spotkanie ludzi i zabawę na wysokim poziomie. Reper-
tuar muzyczno-taneczny wywodzi się z dawniejszej tradycji polskiej wsi, 
ale również z kultur nam pokrewnych: szwedzkiej, francuskiej i różnych 
zakątków Europy. Bezmiar tradycyjnych tanecznych doznań tego wieczo-
ru odszukać będzie można w parach, kole czy korowodzie, po polsku, 
szwedzku, francusku, portugalsku i bretońsku. Od współ-tancerzy i współ-
-muzykantów. W programie potańcu przewidziane są koncerty agreganda-
do oraz muzykantów grających do tańca w ramach sceny otwartej.
Miejsce: Wejściówka, Plac Teatralny 1

Sesje Melodii Tanecznych Tradycyjnie
4, 11, 18, 25.06. (poniedziałki), godz. 20.00
Wspólne praktykowanie grania utworów do tańca. Tradycyjny repertuar 
tańców polskich i szwedzkich, jak również balfolk. Spotkania dla muzy-
ków zarówno doświadczonych, jak i początkujących w wygrywaniu melo-
dii rytmicznych. Bardzo mile widziani są na sesji tancerze.
Miejsce: Wejściówka, Plac Teatralny 1

N-obrotowe zajęcia taneczne, 6, 13, 20.06. (środy), godz. 19.30
Spotkania poświęcone nauce tańców, którymi stoją europejskie tradycyj-
ne zabawy taneczne. W programie każdego spotkania podstawy tanecz-
ne 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. Warsz-
taty płatne. Miejsce: Toruń, Studio DFNS, Rynek Nowomiejski 27

YERBINI + WOLSKART, ul. Podmurna 17/1A

Malowanie intuicyjne w kobiecym kręgu
6, 20.06. (środa), godz. 18.00-20.00
Cykl spotkań, w czasie których wspólnie odbędziemy podróż do magicz-
nych krain. W Kobiecym Kręgu pobudzimy wszystkie nasze zmysły. Zato-
pimy się w smakach natury. Następnie w rytmach zmysłowej muzyki po-
dążymy w głąb siebie. Zamkniemy oczy, by przy pomocy unoszących się 
zapachów oderwać się na chwilę od przyziemnych spraw i spontanicznie 
przelać swoje emocje na papier. Każda kobieta jest artystką. Każda kobieta 
posiada intuicję. Stwórzmy wspólnie krąg i wybierzmy się w wyjątkową, 
mistyczną podróż. Maksymalna liczba osób na jedno wydarzenie: 6
Koszt jednego spotkania: 30 zł. 
Zapisy telefonicznie lub sms: 690-901-923

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 najsłyn-
niejszych opowieści. 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. Za-
praszamy 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 doro-
słych 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 integracyjne. 
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1.06. (piątek)

  godz. 10.00-18.00  Dzień Dziecka z książką,  CSW
  godz. 10.00 i 12.00  Dzień Dziecka: Jak bawił się Mikołaj Kopernik?  Muzeum 
Okręgowe
  godz. 15.30  Na niebieskich skrzydłach – wystawa,  OPP Dom Harcerza
  godz. 16.00  Dzień Dziecka - Przyjdź i świętuj z nami małymi Polakami,  Pier-
nikowe Miasteczko
  godz. 17.00  Wyspiański, do 26.08.,  Ratusz Staromiejski
  godz. 18.30  Pokaz Specjalny: Duża ryba i begonia,  Od Nowa
  godz. 18.30  Funny Balls Show,  Aula UMK
  godz. 20.00  Erith,  Brando’s Music
  godz. 21.00  Koncert: Veda Sound,  Kulturhauz
   Dzień Dziecka w Kinie Centrum, do 3.06.,  CSW
   Koncert Young Igi,  Klub NRD

2.06. (sobota)
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 12.00-13.30  Dzień Dziecka w CSW!: Zmysłoteka extra!,  CSW 
  godz. 16.00  Piraci z Penzance - koncert z okazji Dnia Dziecka, koncert TOS, 
 CKK Jordanki 
  godz. 18.00  Paweł Wójcik i Tomasz Sarniak – koncert,  Dwór Artusa
  godz. 18.30, 20.00  PotańcZok,  Wejściówka
  godz. 20.00  Exile + #Rdza – Specjal Instrumental Metal Show, 4Od Nowa
  godz. 21.00  Pod Wspólnym Niebem – koncert,  scena plenerowa na Jordan-
kach

3.06. (niedziela)
  godz. 12.00  Jaś i Małgosia - Dzień Dziecka,  Baj Pomorski
  godz. 17.00  Kajakami po morzu dookoła północnego Spitsbergenu. Spotka-
nie z Rafałem Królem,  Muzeum Podróżników
  godz. 19.00  Chór Stuligrosza – Poznańskie Słowiki,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Świętojański Festiwal Organowy: Maciej Zakrzewski,  kościół 
pw. Matki Bożej Królowej Polski

4.06. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Handel turystyczny w PRL,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Nie-
pełnosprawnych
   Gaijin na ulicy. Wystawa zdjęć, do 4.07.,  Książnica Kopernikańska, Filia nr 
1, ul. Jęczmienna 
   Kiermasz książek, do 8.06.,  Książnica Kopernikańska, Filia nr 11, ul. Żwirki 
i Wigury

5.06. (wtorek)
  godz. 15.30  Słodkie warsztaty z okazji Dnia Dziecka,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 18.00  Spotkanie ze Stanisławem Janickim,  CSW
  godz. 18.30  Pięciolinia dla Papieża,  Dwór Artusa

6.06. (środa)
  godz. 15.30  Popołudnie z planszówkami,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 17.00  Wybitne postacie z historii fotografii,  WOAK 

DZIEŃ PO DNIU
CZERWIEC 2018

  godz. 18.00  Spotkanie filozoficzne,  CSW
  godz. 18.00-20.00  Malowanie intuicyjne w kobiecym kręgu, także 20.06., 
 Yerbini 

  godz. 20.00  Jorgos Skolios solo,  Brando’s Music 
   Toruński Festiwal Książki, do 17.06.,  Dwór Artusa i inne miejsca

7.06. (czwartek)
  godz. 9.30-18.00  Konferencja Textus et Pictura II. Studia nad skryptoium 
i spuścizną rękopiśmienną doby średniowiecza, do 8.06.,  Biblioteka Uni-
wersytecka

  godz. 16.00  Spotkanie biesiadne,  Klub Seniora „Zacisze”
  godz. 16.30  Oprowadzanie z przewodnikiem po aktualnych wystawach, 
 CSW

  godz. 17.00  Galeria Młoda - Wernisaż pracowni plastycznej „Hortus”,  MDK 
  godz. 17.30  Moje Indie, Książnica Kopernikańska,  Filia nr 4, ul. Poznańska 
52

  godz. 17.30  Spotkanie z Bettiną Bereś,  Galeria Wozownia
  godz. 18.00  Fotograficzne Pogaduchy,  Wejściówka 
  godz. 18.00  Wieczór Toruński Ludwik Makowski. Torunianin,  patriota, chó-
rzysta i krawiec,  Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego 8
  godz. 18.00  Obrazy z historią w tle,  CSW
  godz. 20.00  Noc winylowa,  Od Nowa

8.06. (piątek)
  godz. 17.00  Potańcówka dla dorosłych przy muzyce na żywo,  Dom Muz, 
ul. Poznańska

  godz. 17.00  Fotofikcje, do 31.08.,  WOAK
  godz. 18.00  Bettina Bereś – Wyprałam, Nathalie Daoust - Korean Dreams, 
Paulina Stasik - Krokodyle łzy, do 8.07.,  Galeria Wozownia

  godz. 18.00  Aleksandrale. Kolekcja Primary Colours, do 4.07.,  Galeria 
Omega

  godz. 19.00  Teatr R.Bezimienni – Przemiana- premiera,  MDK
  godz. 19.00  Iwona Chmielewska - Rzeczy wiście, do 29.07.,  CSW
  godz. 19.00  Świętojański Festiwal Organowy: Jakub Kwintal,  Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego

  godz. 21.00  Top 10 wszystkiego, czyli Klub Dziennikarza ma już dziesięć 
lat! – Dancing,  Od Nowa

  godz. 21.00  Koncert: T’ien Lai,  Kulturhauz

9.06. (sobota)
  godz. 10.30-17.30  Naukowa Petarda, do 10.06.,  CN Młyn Wiedzy 
  godz. 11.00  Rodzinne warsztaty ceramiczne,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 12.00  Rozwiąż kłopot. Warsztaty rodzinne do wystawy Iwony Chmie-
lewskiej,  CSW
  godz. 16.00-24.00  Noc w Bibliotece,  Książnica Kopernikańska, ul. Sło-
wackiego 8

  godz. 16.00, 17.15  Czas dla Nas, koncert TOS,  CKK Jordanki
  godz. 17.00  Koncert Artura Sikorskiego,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 18.00  25. Wieczór Teatru Tańca AKRO,  Baj Pomorski
  godz. 18.00  Danzig Meine Liebe #3 Mateusz Kozłowski,  Kulturhauz
  godz. 19.00-24.00  Noc Gier Planszowych,  Książnica Kopernikańska,  
ul. Słowackiego 8
  godz. 19.00  Koncert Bars & Melody,  Od Nowa
  godz. 19.30  Świętojański Festiwal Organowy: Michał Kopyciński,  kościół 
pw. Wniebowzięcia NMP

10.06. (niedziela)

  godz. 17.00  VIII Festiwal Cichej Muzyki - Alta Cappella,  Ratusz Staromiejski
  godz. 19.00  Babę zesłał Bóg,  CKK Jordanki
  godz. 20.00  Spektakl Grupy Improwizacyjnej RzeCo?,  Od Nowa

11.06. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Niezwykłe miejsca w Polsce,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych 
i Niepełnosprawnych

  godz. 12.00  Literatura dziecięca – obrazy wyobraźni – wystawa, do 23.06., 
 Biblioteka Pedagogiczna
  godz. 18.30  Disney koncert - Marzenia się spełniają,  CKK Jordanki
   Prace studentów konserwacji i restauracji dzieł sztuki,  Biblioteka Uniwer-
sytecka

12.06. (wtorek)
  godz. 17.00  Przez lądy, morza, oceany… Podróże Tony’ego Halika,  
do 18.09.,  Muzeum Podróżników
  godz. 18.00  Terytoria Sztuki – Islandia,  CSW
  godz. 18.00  „Antywzorce” we współczesnej sztuce i kulturze wizualnej, 
 Galeria Wozownia

13.06. (środa)
  godz. 10.30  Zakończenie Programu Edukacji Kulturalnej,  Międzynarodowe 
Centrum Spotkań Młodzieży
  godz. 12.00  Kino Dla Seniora,  CSW
  godz. 17.00  W pierwszym rzędzie,  WOAK
  godz. 18.00  Sztuka o wolności. „Sztuka niezależna lat 80. XX wieku”,  CSW

14.06. (czwartek)
  godz. 10.00  Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham - film z audiodeskryp-
cją,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
  godz. 13.30  Tu trwa Obecność, do 30.09,  Akademicka Przestrzeń Sztuki 
– U Teologów
  godz. 16.00  Opieka farmaceutyczna,  Klub Seniora „Zacisze”
  godz. 18.00  Wakacyjna piosenka,  OPP Dom Harcerza
  godz. 18.00  Piotr Komosiński, Sławomir Gałązka - Wystawa fotografii  
subiektywnej, do 20.07.,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 19.00  Świat po mojemu,  Wejściówka

15.06. (piątek)
  godz. 9.00-19.00  Archipelag Zabawy – I Festiwal Dla Dzieci, także 16.06., 
 Arena Toruń 
  godz. 17.00  W krainie wyobraźni,  MDK
  godz. 18.00  Salon Konserwatorski, do 
1.07.,  Galeria ZPAP
  godz. 19.00  Carmina Burana – Zakoń-
czenie sezonu 2017/2018, koncert 
TOS,  CKK Jordanki
  godz. 19.00  Zdzisław Sosnowski / Mój 
czas, do 30.09.,  CSW
  godz. 20.00  Walden/spektakl/ Thore-
au/Franczak,  Kulturhauz  

16.06. (sobota)
  godz. 10.00  Otwarty Turniej Szachowy, 
 OPP Dom Harcerza
  godz. 11.00-13.30  Kolaż spod strzechy 
– warsztaty twórcze,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 12.00  Bajki z rzutnika,  CSW
  godz. 12.00-19.00  Pikunikku w Książnicy. Rodzinne spotkanie z Japonią, 
 Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego 8
  godz. 12.00  Spacery tematyczne: Modernizm po toruńsku, CSW
  godz. 12.00  Gaijin na ulicy. Spotkanie z Wojciechem Kalinowskim,  Książnica 
Kopernikańska, Filia nr 1, ul. Jęczmienna
  godz. 17.00  Vincent, tańczysz! - spektakl Zespołu Tańca Współczesnego  
Hulaj-Noga,  Baj Pomorski
  godz. 18.00  Spotkanie autorskie: Joanna Bator,  Książnica Kopernikańska, 
ul. Słowackiego 8
  godz. 19.00  W co się bawić, reż. Grzegorz Wiśniewski – premiera,  Teatr Ho-
rzycy 
  godz. 20.00  Świętojański Festiwal Organowy: Marcin Armański,  kościół pw. 
Ducha Świętego

17.06. (niedziela)
  godz. 12.00  Oprowadzanie po aktualnych wystawach,  Galeria Wozownia
  godz. 17.00  Przedstawienie taneczne Ławeczka,  Baj Pomorski

18.06. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Witaj lato! - zabawy literacko-muzyczne,  Ośrodek Czytelnictwa 
Chorych i Niepełnosprawnych
  godz. 17.00  Świat widziany oczami dzieci,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 17.00  4 Strony Świata - Koncert taneczny zespołu Puenta,  V LO,  
ul. Sienkiewicza 34
  godz. 17.30  Jak odnaleźć przyjaźń? - spektakl Teatru Foremka (grupa młod-
sza),  OPP Dom Harcerza
   Wystawa prac uczestników popołudniowych zajęć plastycznych w roku 
szkolnym 2017/2018, do 31.07.,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości 
Dziecka

19.06. (wtorek)
  godz. 17.30  Kiedy dzieci śpią – spektakl grupy teatralnej z Rudaka,  Dom 
Muz, ul. Okólna

  godz. 18.00  Wizytówka - wystawa studentów kierunków artystycznych,  
 Od Nowa



  godz. 20.45  Koncerty pod Gwiazdami 2018: Piotr Bukartyk z zespołem, 
 Rynek Staromiejski
  godz. 21.30  Święto Miasta: Kupalnocka, czyli Walentynki po Słowiańsku, 
 CK Zamek Krzyżacki
   Wielkie otwarcie nowej wystawy stałej,  Dom Mikołaja Kopernika

24.06. (niedziela)
  godz. 10.00  Święto Miasta: Wystawa samochodów klasycznych,  Bulwar 
Filadelfijski

  godz. 12.00-16.00  Święto  ulicy Wilama Horzycy
  godz. 15.00  Święto Miasta: Piknik rodzinny, w tym koncert Eweliny Lisow-
skiej,  Błonia Nadwiślańskie
  godz. 15.00-18.00  Zamkowy Festyn Integracyjny,  Zamek Krzyżacki 
  godz. 16.30  Święto Miasta: Robinson Crusoe - Noc Kupały,  Baj Pomorski
  godz. 18.00  Saxmania 2018 – Czas na Jazz – koncert,  Dwór Artusa

25.06. (poniedziałek)
  godz. 18.00-21.00  Wieczór Scrabblowy,  CSW

26.06. (wtorek)
  godz. 16.30  Zwiedzanie  Dworu Artusa
  godz. 19.00  Kopernik: Sięgając gwiazd,  Impresaryjny Teatr Muzyczny -  
Tumult

27.06. (środa)
  godz. 12.00  Wernisaż wystawy Twórcze fascynacje III,  Muzeum Etnograficz-
ne
  godz. 17.30  Podwórkowe zabawy,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 18.00  VI Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Chóralny Per Musicam Ad 
Astra, do 30.06.,  Dwór Artusa i inne miejsca

28.06. (czwartek)
  godz. 16.00  Uroczyste zakończenie roku kulturalno-oświatowego,  Klub Se-
niora „Zacisze”
  godz. 17.00  Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty. Fotografie Bolesławy 
i Edmunda Zdanowskich,  Muzeum Etnograficzne

29.06. (piątek)
  godz. 11.00  Kosmiczne dźwięki – warsztaty dźwiękowe dla dzieci,  Kultur-
hauz
  godz. 12.00  Wileńskie wspomnienia,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 19.00  Nova Muzyka i Architektura: Sugar Man – pokaz filmowy,  Hanza 
Cafe 
  godz. 21.00  Koncert: Ricarda Cometa,  Kulturhauz
   Festiwal Teatrów Tańca Sfera Ruchu_Toruń 2018, do 1.07.,  MDK

30.06. (sobota)
  godz. 15.00  Lewobrzeżny Piknik Sztuki,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 20.00  Nova Muzyka i Architektura: Cztery strony Europy,  CKK Jordanki
  godz. 21.00  Los Amigos,   Zamek Krzyżacki

  godz. 18.00  Historia mody. Od prowokacji do emancypacji, CSW
  godz. 19.30  Media Markt, nie dla… - spektakl Teatru Foremka,  OPP Dom 
Harcerza
  godz. 20.00  Cobblestones Quartet feat. Frank McComb,  Brando’s Music

20.06. (środa)
  godz. 12.00  Spacer po aktualnych wystawach,  CSW
  godz. 17.00  Już wakacji czas... - koncert zespołu Broadway,  OPP Dom 
Harcerza

  godz. 18.00  Koncert Ceinat i przyjaciele,  MDK
  godz. 18.15  Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem,  CSW

21.06. (czwartek)
  godz. 12.00  VII Konkurs plastyczny „Zoom na Toruń” - rozstrzygnięcie,  MDK
  od godz. 12.00  Święto Muzyki,  Starówka
  godz. 15.30  Piknik na zakończenie roku,  Dom Muz, ul. Okólna 
  godz. 17.00  W wakacje z teatralnym rozmachem!  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 17.00  Orient Express – Przystanek Liban,  CSW
  godz. 17.00  Tydzień Manifowy, do 23.06., Kulturhauz
  godz. 17.00  Koto – złota era miecza japońskiego, do grudnia,  Kamienica 
pod Gwiazdą 
  godz. 18.00  Święto Miasta: Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę - pierwsze 
przejście nad Wisłą na taśmie slackline,  Bulwar Filadelfijski
  godz. 18.30  Studio P - Pląsy językowe,  MDK

22.06. (piątek)
  godz. 16.00  Fiku-miku na patyku,  OPP Dom Harcerza
  godz. 17.00  Święto Miasta: II Toruń Speedline Cup, R ynek Staromiejski
  godz. 18.00  Węzeł malarstwa - obszar Morza Śródziemnego - Grzegorz 
Ratajczyk, do 13.07.,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.30  V Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Na Językach”, do 24.06., 
 MDK
  godz. 19.00  Agnieszka Fiejka - Droga mleczna, Remigiusz Koniecko - Anato-
mia miasta, do 22.07.,  CSW
  godz. 19.00  Siła sióstr – premiera,  Impresaryjny Teatr Muzyczny - Tumult
  godz. 19.00  Nova Muzyka i Architektura: Zmartwychwstanie - Siostrzana 
symfonia nadziei,  CKK Jordanki

23.06. (sobota)
  godz. 10.00  Sobota z rękodziełem – Corner to corner,  Dom Muz, ul. Pod-
murna
  godz. 11.00-15.00  Szalony turniej w grę Polska gola!,  Książnica Koperni-
kańska, ul. Słowackiego 8

  godz. 12.00, 14.00  Literkowo - Dzień Ojca,  Baj Pomorski
  godz. 12.00  Spacery tematyczne: Śladami toruńskich artystów,  CSW
  godz. 12.00  Etnoigraszki: Zwierzątkowo,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 12.30  Recyklingowe warsztaty rodzinne – rewia mody,  Dom Muz, 
ul. Podmurna
  godz. 18.00  Dzień Otwarty CKK Jordanki: koncert fortepianowy Pawła Jan-
kowskiego,  CKK Jordanki
  godz. 18.00-00.00  II Toruńska Noc Muzealna,  wszystkie oddziały Muzeum 
Okręgowego
  godz. 19.00  Świętojański Festiwal Organowy: Koncert Finałowy,  katedra śś. 
Janów
  godz. 19.00  Natan mędrzec, reż. Piotr Kurzawa – premiera,  Teatr Horzycy 
  godz. 20.00  Święto Miasta: Piernikowa Aleja Gwiazd: odsłonięcie Katarzy-
nek, koncert Dixie Brotherhood,  Rynek Staromiejski


