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Weekend w Toruniu

[1]
Długi weekend w Toruniu rozpoczynamy na Bulwarze Filadelfijskim, gdzie od środy trwa
Festiwal Wisły. Poza tym w programie najbliższych dni 19. Harmonica Bridge, letnia trasa
koncertowa „Coke Sssumer Music Tour” z Otsochodzi, Smolastym i Sarsą, „Młodość i
fortepian”, a dla kinomanów – bezpłatne pokazy filmowe.

CZWARTEK 15 sierpnia
godz. 8:00-20:00 Festiwal Wisły, Bulwar Filadelfijski

08:00-20:00 - prezentacja sprzętu wojskowego polskiej armii – fosa zamkowa
10:00-10:30 - rejs do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce
10:00-13:30 - regaty żeglarskie w klasach: Puck i Open na wysokości zachodniej części
Bulwaru Filadelfijskiego i Przystani Toruń
11:00-19:00 - stoiska edukacyjne prezentujące dawne rzemiosła, kulturę i folklor regionów
nadwiślańskich
11:00-21:30 - jarmark tradycyjnych produktów i targi kulinarne „Nadwiślańskie smaki”
11:00-11:40 - „Tajemnice toruńskiej Wandy” - rejs specjalny statkiem pasażerskim SP-150,
połączony z prelekcją znawcy polskiej żeglugi śródlądowej Waldemara Danielewicza
11:00-12:00 - występ Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kościerzyna”
12:00-13:30 - Przepłyń Wisłę - akcja Toruńskich Morsów pod okiem ratowników WOPR
12:30-13:30 - „Piosenki znad mojej Wisły” - występ Pawła Ruszkowskiego
14:00-14:30 - parada kilkudziesięciu statków i łodzi wzdłuż Bulwaru Filadelfijskiego
14.30-15.00 - „Rok Ligi Morskiej i Rzecznej” - wystąpienia okolicznościowe
15:30-19:00 - bezpłatne rejsy dla publiczności
15:45-16:45 - koncert zespołu Indivi-Duo
16:00-19:00 - joga na wiślanej łasze, zajęcia dla zaawansowanych i początkujących, liczba
miejsc ograniczona. Grupa ćwiczy na środku Wisły
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17:15-18:15 - koncert Bartasa Szymoniaka
18:00-19:00 - „Statek poetów i pieśniarzy” – rejsy galarem „Maria” połączone z czytaniem
fragmentów wiślanej poezji, śpiewaniem pieśni przez aktorów i poetów z Trójmiasta, Kujaw i
Ziemi Dobrzyńskiej
18:00-19:00 - „Rejsy z Szamanem z rzeki” - animacje edukacyjne dla dzieci
18:30-20:00 - koncert Jordan Reyne
20:00-20:30 - uroczyste zakończenie Festiwalu Wisły i Flisu Obojga Narodów, przemówienia
oficjalne
20:30-21:00 - Widowisko światło-woda-dźwięk, wieńczące Festiwal Wisły, połączone z
koncertem zespołu Lebowski
Święto Wojska Polskiego w Toruniu

12:00 Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele garnizonowym
13:30 Uroczystość pod pomnikiem J.Piłsudskiego
15:00-18:00 Piknik wojskowy, pokazy historyczne, fosa południowa zamku krzyżackiego
18:30 Śpiewanki patriotyczne z kapelą Gniewkowianie
godz. 17:00 Derby Pomorza i Kujaw 2019, Motoarena
W ramach Żużlowej Sztafety Pokoleń na tor raz jeszcze wyjadą dawni bohaterowie kibiców z Torunia i
Bydgoszczy. Naprzeciw siebie staną Apator Adriana Toruń i Pentel Polonia Bydgoszcz. Kibice mogą
się spodziewać, że po latach znów zobaczą m.in. Mirosława Kowalika, Jacka Krzyżaniaka, Eugeniusza
Miastkowskiego, Mariusza Puszakowskiego, Stefana Tietza, a także Zbigniewa Bizonia, Piotra
Gluecklicha i Jacka Woźniaka. Wydarzenie z okazji 10-lecia Motoareny. Bilety 10 zł, dochód
przeznaczony na toruńskie hospicja.

PIĄTEK 16 sierpnia
godz. 9:00 Wystawa Dinozaurów, Centrum Handlowe Plaza
Otwarcie wystawy dinozaurów - uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć pełnowymiarowe modele
prehistorycznych zwierząt. Wydarzenie trwa do końca sierpnia.
godz. 11:00 Niebo oczyma starożytnych, Muzeum Okręgowe, budynek przy ul. św. Jakuba
20a – Archeologia
„Zielone wakacje w Muzeum Okręgowym” to seria działań edukacyjnych, które mają zachęcić do
aktywnego spędzenia wolnego czasu, łącząc w sobie elementy zabawy i edukacji. Podczas zajęć
uczestnicy poznają astronomię najstarszych cywilizacji świata oraz zagłębią się w tajemnice
Stonehenge. Bilet edukacyjny: 9 zł. Zgłoszenia: Dział Archeologii Muzeum Okręgowego w Toruniu:
tel. 56 660 56 56 lub da@muzeum.torun.pl [2]
godz. 13:00-22:30 19. Harmonica Bridge 2019, różne miejsca
Festiwal harmonijki ustnej skierowany jest do miłośników różnych gatunków muzycznych, w tym
bluesa, muzyki folkowej, jazzowej i poważnej. Wystąpią największe gwiazdy polskiej i zagranicznej
sceny harmonijkowej.
Program piątkowy:
Przy pomniku Mikołaja Kopernika:

godz. 13:00 Abi Wallenstein & Dieter Kropp (Izrael/Niemcy) – blues, wstęp wolny
godz. 14:30 Have Mercy (USA) – folk, wstęp wolny
Dziedziniec Ratusza Staromiejskiego:

godz. 19:00-20:30 Tomasz Szwed (Polska) - country, bilety - przedsprzedaż: 30 zł ulgowy, 35
zł normalny; w dniu koncertu: 35 zł ulgowy, 40 zł normalny
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godz. 20:30- 22:00 Hot Tamales (Polska) - folk , bilety - przedsprzedaż: 30 zł ulgowy, 35 zł
normalny; w dniu koncertu: 35 zł ulgowy, 40 zł normalny
Klub Brandos, ul. Żeglarska 25:

godz. 22:30 Jam Session, wstęp wolny
godz. 14:00 Bezpłatne indywidualne konsultacje dla rodziców, Akademia Nauki, ul. św.
Katarzyny 4
Konsultacje dla rodziców dzieci w wieku szkolnym. Podejmowana tematyka: problemy z nauką,
trudności z koncentracją, agresywność werbalna, nadmierne spędzanie czasu przed komputerem,
trudności z wyciszeniem przed snem, strach i smutek. Konsultacje trwają ok. 20 minut – obowiązują
wcześniejsze zapisy telefoniczne: 566521718.
godz. 17:00 Scena jest Wasza: MarYell, Letnia Scena na Barce
“Scena jest Wasza” to plebiscyt dla młodych, debiutujących zespołów i wokalistów. Ta muzyczna
inicjatywa ma pomóc im w promocji własnego dorobku artystycznego - wygraną w konkursie jest
realizacja profesjonalnego teledysku. Tym razem na Letniej Scenie na Barce usłyszymy duet MarYell
- Marię Deręgowską (wokal) oraz Łukasza Żółkiewicza (syntezatory). Wstęp wolny.
godz. 18:00-23:00 Coke Sssummer Music Tour, CKK Jordanki
Letnia trasa koncertowa Coca-Coli zawita do Torunia. Wystąpią: Otsochodzi, Smolasty oraz Sarsa.
Uczestnicy będą mogli wziąć również udział w meet&greet ze wszystkimi artystami oraz youtuberką
Red Lipstick Monster. Przygotowane zostały także strefy foto oraz gastronomiczne. Wstęp bezpłatny
z bransoletką Coca-Cola z promocyjnego napoju o pojemności 0,5 l.
godz. 18:00 23. Międzynarodowy Festiwal Nova Muzyka i Architektura: Million Dollar
Hotel – pokaz filmowy, kawiarnia Hanza Cafe
Pokaz filmu "The Million Dollar Hotel" - opowieści o grupce zagubionych ludzi śródmieścia Los
Angeles, gdzie ścierają się ze sobą dwie rzeczywistości: dzień należący do współczesnych ludzi
sukcesu i noc opanowana przez szeroko pojęty margines społeczny. Wydarzenie prowadzić będzie
filmoznawczynia, dr Magdalena Wichrowska. Wstęp wolny za okazaniem bezpłatnych wejściówek,
dostępnych w kasie CKK.
godz. 19:30 Kaz Bałagane - Książe Nieporządek, klub NRD, ul. Browarna 6
Scena NRD zakołysze się w rytm hip-hopu podczas występu Kaz Bałagane. Artysta zagra swoją
najnowszą płytę: Książę Nieporządek. Bilety: 50 zł.
godz. 20:00 Alternatywna Scena Letnia: Smügy, Letnia Scena na Barce
Ostatnia odsłona cyklu Alternatywnej Sceny Letniej - tym razem dla toruńskiej publiki zagra Smügy,
eklektyczny duet grający muzykę elektroniczną z nowoczesnym i rytmicznym zacięciem. Wstęp
wolny.
godz. 20:00 Fever Pitch, Koniec Świata, ul. Podmurna 4
Pośród murów obronnych miasta wystąpi Fever Pitch - nieograniczający się stylistycznie zespół. W
2019 roku wystąpili już dla toruńskiej publiczności w Od Nowie podczas festiwalu “KATAR MUZYKA",
na którym zdobyli trzecie miejsce. Bilety: 5 zł.
godz. 21:00 Hurrockaine, Letnia Scena na Barce
Prosto ze sceny Pol'and'Rocka do Torunia zawita Hurrockaine. Zespół zagra wybuchową mieszankę
rocka alternatywnego. Wstęp wolny.
godz. 21:00 I love Cuba: C-Tite & Yunesky Ramo Caballero, Cubano Club, ul. Chełmińska
12
Impreza w stylu latino. Zagra DJ C-tite, a kurs salsy poprowadzi pochodzący z Kuby tancerz Yunesky
Ramo Caballero. Bilety: 10 zł.
godz. 22:30 Deep Woods vol. 14, klub NRD, ul. Browarna 6
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Scenę na patio rozgrzeje ekipa Deep Woods: Minibeat (Gdańsk) oraz Ratata (Warszawa). Wstęp z
listy FB wolny, pozostałe osoby - 10 zł.

SOBOTA 17 sierpnia
godz. 9:00 parkrun Toruń #214, ul. Leśny Trakt
Poranna dawka ruchu na świeżym powietrzu w każdą sobotę o 9:00 w lasku na Skarpie. Uczestnicy
do pokonania będą mieli odcinek 5 km biegiem, truchtem lub marszem. Wymagana wcześniejsza
rejestracja. Wstęp wolny.
godz. 10:00 24. Sprzątanie Fortu I, ul. Winna 19
Okazja do poznania historii fortu od środka oraz tworzenia Centrum Kulturalno-Historycznego jeszcze
lepszym obiektem. Prace obejmą tym razem samo serce Fortu I czyli wieże pancerne oraz kilka
innych kazamat wewnątrz.
godz. 10:00 Mistrzostwa Amatorów Torunia w Siatkówce Plażowej, boisko do siatkówki
plażowej przy ul. Plac Św. Katarzyny 9
W sobotę na boisku na plaży zmierzą się pary siatkarskie mężczyzn. Zgłoszenia do turniejów
przyjmowane na stronie internetowej: www.plazagotyku.pl [3].
godz. 11:00 Pilates pod chmurką, Skwer przy ul. Józefa Mossakowskiego
Fundacja GOtoruń zaprasza na zajęcia z pilatesu. W programie przewidziane są również konsultacje
dotyczące zdrowego i aktywnego trybu życia. Wstęp wolny.
godz. 11:00-14:00 Wakacyjne animacje dla dzieci, plac Podominikański
Na najmłodszych będą czekały gry i zabawy: edukacyjne, sportowe, muzyczne, plastyczne, taneczne,
a także konkursy oraz nagrody i niespodzianki, ufundowane przez sponsorów. Wstęp wolny.
godz. 11:00-22:30 19. Harmonica Bridge 2019, różne miejsca
Festiwal harmonijki ustnej skierowany jest do miłośników różnych gatunków muzycznych, w tym
bluesa, muzyki folkowej, jazzowej i poważnej. Wystąpią największe gwiazdy sceny harmonijkowej.
Program sobotni:
Dom Muz ul. Podmurna 1/3:

godz. 11:00-14:00 Konkurs Harmonijkowy, wstęp wolny
godz. 14:00-15:30 Warsztaty Harmonijkowe Marco Pandolfi (Włochy) - blues, wstęp wolny
Przy pomniku Mikołaja Kopernika:

godz. 13:00 Marco Pandolfi Trio (Włochy) – blues, wstęp wolny
godz. 14:30 Hootin the Blues (Niemcy) – folk, wstęp wolny
Amfiteatr Muzeum Etnograficznego:

19:00 Micke Bjorkloff (Finlandia) - rock, bilety - przedsprzedaż: 25 zł ulgowy, 30 zł normalny;
w dniu koncertu: 30 zł ulgowy, 35 zł normalny
20:30 Ogłoszenie wyników konkursu harmonijkarzy
20:30 Steve Baker (Wielka Brytania) - pop, bilety - przedsprzedaż: 25 zł ulgowy, 30 zł
normalny; w dniu koncertu: 30 zł ulgowy, 35 zł normalny
Klub Brandos, ul. Żeglarska 25:
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godz. 22.30 Jam Session, wstęp wolny
godz. 12:00 Bezpłatne indywidualne konsultacje dla rodziców, Akademia Nauki, ul. św.
Katarzyny 4
Konsultacje dla rodziców dzieci w wieku szkolnym. Podejmowana tematyka: problemy z nauką,
trudności z koncentracją, agresja werbalna, nadmierne spędzanie czasu przed komputerem,
trudności z wyciszeniem przed snem, strach i smutek. Konsultacje trwają ok. 20 minut – obowiązują
wcześniejsze zapisy telefoniczne: 566521718.
godz. 14:00 Angels Toruń vs Miners Wałbrzych, boisko MOSIR przy ul. Szosa Chełmińska
75
Mecz futbolu amerykańskiego. Tym razem Angels Toruń zmierzy się z Miners Wałbrzych. Bilety: 5 zł,
dzieci poniżej 12. roku życia wchodzą za darmo.
godz. 15:00 Księgarka na regale z wizytą u Kafkan, Księgarnia Kafka i spółka, ul. Szewska
2
Spotkanie z blogerką książkową Elwirą Przyjemską, znaną szerzej jako Księgarka na regale. W trakcie
wydarzenia uczestnicy porozmawiają o najciekawszych i najbardziej inspirujących ostatnio lekturach
oraz dowiedzą się, jak to z blogowaniem jest naprawdę. Wstęp wolny.
godz. 16:00 Happy Kids Camp, boisko do siatkówki plażowej przy ul. Plac Św. Katarzyny 9
Akademia siatkówki plażowej dla najmłodszych. Zgłoszenia przyjmowane będą na boiskach Zespołu
Szkół Nr 10 u prowadzących. Ilość miejsc jest ograniczona (20 osób każdego dnia). Wstęp wolny.
godz. 17:00 Rejsy z Bulwaru z Toruńskimi Flisakami
Rejsy w godz. 17:00-21:00 Zbiórka na Bulwarze Filadelfijskim na wysokości bramy Żeglarskiej.
Uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć: punkt widokowy na Kępie Bazarowej, plażę przy Zamku
Dybowskim, Bulwar Filadelfijski, panoramę Starego Miasta, Winnicę, Port Zimowy. Bilety: 5-20 zł w
zależności od przystanku.
godz. 18:00 Heppy Bersdej Muzyk!, klub Muzyk, ul. Rabiańska 17
Klub jazzowy i bluesowy zaprasza na wspólne świętowanie pierwszych urodzin w nowej odsłonie.
Podczas wydarzenia jam session, gdzie nie zabraknie urodzinowych akcentów dla artystów.
godz. 19:00 23. Międzynarodowy Festiwal Nova Muzyka i Architektura: Młodość i
fortepian, Sala Wielka Dworu Artusa
Koncert wypełnią najsłynniejsze dzieła literatury fortepianowej w wykonaniu młodych,
utalentowanych muzyków, którzy zaprezentują wybrane części koncertów fortepianowych: Mozarta,
Chopina, Saint-Saënsa, Brahmsa. Wystąpią uczestnicy Paderewski Piano Academy, Toruńska
Orkiestra Symfoniczna oraz Jakub Chrenowicz – dyrygent. Wstęp wolny.
godz. 21:00 Ko:bity vol. 3, dziedziniec Zamku Dybowskiego
Już po raz trzeci w Toruniu kolektyw Oramics, Spółdzielnia Socjalna Kulturhauz i Fundacja Magazyn
Zmian łączą swoje siły, aby edukować, zachęcać do kooperacji, a przede wszystkim - prezentować to,
co w nienormatywnej muzyce elektronicznej najlepsze, zarówno w wersji na żywo, jak i w odsłonie
klubowej. Zagrają: Yoa, VJ Nie wiem, Veronicami, PAKA, Monya, dogheadsurigeri, Cosmaya oraz
Avtomat. Bilety: przedsprzedaż - 25zł, w dniu koncertu - 30 zł.
godz. 21:00 Grande Fiesta: DJ Tofifi & Yunesky Ramo Caballer, Cubano Club, ul.
Chełmińska 12
Impreza w stylu latino. Zagra DJ Tofifi, a kurs salsy poprowadzi pochodzący z Kuby tancerz Yunesky
Ramo Caballero. Bilety: 10 zł.
godz. 21:00 Letnie HAŁASowanie!, klub NRD, ul. Browarna 6
HAŁAS to gwarancja dobrej muzyki i świetnej zabawy, zapewniająca solidną dawkę decybeli. Zagrają:
Hałasova, Fullarity oraz Cook/e. Wstęp z listy FB wolny, pozostałe osoby - 10 zł.
godz. 22:00 II edycja Toruńskich Biegów Wolności 2019/2020, plac Przystani Sportów
Wodnych, ul. Popiełuszki 1-3
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W sobotę rusza bieg pod patronatem Bella Skyway Festival 2019 - druga edycja Toruńskich Biegów
Wolności 2019/2020. Biegacze mają do pokonania 5 km. W ramach imprezy prowadzona będzie
klasyfikacja drużynowa (męska, żeńska i mieszana). Rejestracja online:
https://zapisy.sts-timing.pl/442/ [4] Lista startowa: https://zapisy.sts-timing.pl/442/lista.php [5]

NIEDZIELA 18 sierpnia
godz. 10:00 Mistrzostwa Torunia Par Mieszanych w Siatkówce Plażowej, boisko do
siatkówki plażowej przy ul. Plac Św. Katarzyny 9
W niedzielę na boisku na plaży zmierzą się pary mieszane. Zgłoszenia do turniejów przyjmowane na
stronie internetowej: www.plazagotyku.pl [6]
godz. 10:00 24. Sprzątanie Fortu I, ul. Winna 19
Okazja do poznania historii fortu od środka oraz tworzenia Centrum Kulturalno-Historycznego jeszcze
lepszym obiektem. Prace obejmą tym razem samo serce Fortu I czyli wieże pancerne oraz kazamaty
wewnątrz obiektu.
godz. 11:00 Wolny Jarmark Śniadaniowy, Rynek Nowomiejski
Na Jarmarku Śniadaniowym będzie można zakupić produkty naturalne, lokalne, przetworzone w
sposób tradycyjny, domowy, bez sztucznych dodatków czy polepszaczy. Oprócz tego przewidziane są
również ciepłe dania, które będzie można zjeść na miejscu. Organizatorzy zalecają wzięcie
pojemników i toreb wielokrotnego użytku dla osób planujących większe zakupy. Wstęp wolny.
godz. 11:00 Rejs do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce, Przystań
AZS, ul. Jerzego Popiełuszki
Na rejs do Wielkiej Nieszawki zapraszają Toruńscy Flisacy. Start z Przystani AZS Toruń na zachodnim
skraju bulwaru w Toruniu o godz. 11:00. Powrót planowany jest 3,5 godziny później. Na miejscu
uczestnicy będą mieli ok. 1,5 godziny na swobodne zwiedzanie skansenu.
godz. 16:00 Happy Kids Camp, boisko do siatkówki plażowej przy ul. Plac Św. Katarzyny 9
Akademia siatkówki plażowej dla najmłodszych. Zgłoszenia przyjmowane będą na boiskach Zespołu
Szkół nr 10 u prowadzących. Ilość miejsc jest ograniczona (20 osób każdego dnia). Wstęp wolny.
godz. 17:00 19. Harmonica Bridge 2019, Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6
Festiwal harmonijki ustnej skierowany jest do miłośników różnych gatunków muzycznych, w tym
bluesa, muzyki folkowej, jazzowej i poważnej. W niedzielę festiwal zamknie występ Vladimira Hrovata
ze Słowenii, który zagra utwory muzyki klasycznej. Bilety - przedsprzedaż: 25 zł ulgowy, 30 zł
normalny; w dniu koncertu: 30 zł ulgowy, 35 zł normalny.
godz. 20:00 Migawki - niedzielne kino eNeRDowskie, klub NRD, ul. Browarna 6
Nowy niedzielny cykl, w którym na pewien czas uczestnicy będą mogli przenieść się w świat fikcji. W
programie pokaz filmu oraz w przerwach muzyka filmowa. Wstęp wolny.
godz. 20:30 Mariackie Koncerty Organowe 2019, Kościół Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny
W niedzielę kolejna odsłona “Mariackich Koncertów Organowych 2019”. Tym razem na organach
zagra Jarosław Ciechacki. Wydarzenie organizowane jest na rzecz renowacji zabytkowych organów
kościoła WNMP w Toruniu
Oprac. Natalia Przytarska, fot. Sławomir Kowalski

Odnośniki:
[1] https://www.torun.pl/sites/default/files/2019_06_28_torun_widok_029_slawek_kowalski_22.jpg
[2] mailto:da@muzeum.torun.pl
[3] http://www.plazagotyku.pl
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[4] https://zapisy.sts-timing.pl/442/
[5] https://zapisy.sts-timing.pl/442/lista.php
[6] http://www.plazagotyku.pl
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