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Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki
Aleja Solidarności 1-3
www.jordanki.torun.pl [1]
Obiekt o wyjątkowej architekturze zlokalizowany w samym sercu Torunia, w bezpośrednim
sąsiedztwie Starego Miasta wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Wielofunkcyjność i modularność budynku umożliwia organizowanie nawet najśmielszych wydarzeń
kulturalnych oraz dużych konferencji, kongresów i targów. Budynek Centrum, o łącznej powierzchni
22.000 m kw. mieści Salę Koncertową (1012 m kw. dla 882 widzów) oraz salę kameralną (315 m kw.
dla 287 widzów), które mogą być ze sobą połączone. Dzięki wykorzystaniu mobilnych widowni w obu
salach mogą odbywać się imprezy zarówno na płaskiej podłodze tj. duże koncerty, targi, prezentacje
samochodów, jak i wydarzenia z widownią w konfiguracji teatralnej. Akustyka Sali Koncertowej może
być modyfikowana dzięki użyciu ruchomych sufitów, zaś Sala Kameralna jest wyposażona w system
kinowy 3D. Ponadto Centrum posiada trzy modularne sale konferencyjne, restaurację, profesjonalny
press-room, studio nagrań i podziemny parking dla 185 samochodów.
Światowej sławy architekt Fernando Menis zaprojektował budynek, którego wyjątkowa bryła i
nowoczesne rozwiązania z zakresu akustyki i kształtowania widowni, doskonale łączą wartości
estetyczne z funkcjonalnymi. Jesienią 2010 roku na Światowym Festiwalu Architektury (WAF) w
Barcelonie budynek Centrum został wybrany najlepszym projektem kulturalnym przyszłości.
Architektura budynku stanowi harmonijną fuzję współczesnych trendów z historycznym
dziedzictwem Torunia. Ceglane wnętrze nawiązuje do gotyckiej architektury Starego Miasta, zaś
jasny, niemalże biały beton pokrywa fasadę budynku, który jest wtopiony w otaczającą go zieleń.
Operatorem obiektu jest miejska spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o.o. , która
została utworzona 18 kwietnia 2013 roku (całkowitym udziałowcem jest Gmina Miasta Toruń). Swoją
siedzibę w CKK Jordanki ma także Toruńska Orkiestra Symfoniczna.
Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Aleja Solidarności 1-3
www.tos.art.pl [2]
Toruńska Orkiestra Symfoniczna w sezonie artystycznym 2018/2019 obchodziła 40-lecie działalności.
Założona została jako Toruńska Orkiestra Kameralna w sezonie artystycznym 1978/79. W lutym 2006
roku zyskała status symfonicznej. Orkiestra do tej pory dała ok. trzech tysięcy koncertów we
wszystkich znaczących miastach Polski oraz w wielu krajach Europy (m.in. Belgia, Szwajcaria,
Czechy, Słowacja, Niemcy, Dania, Wielka Brytania, Włochy, Francja, Białoruś, Litwa). Koncertowała
także na prestiżowych festiwalach. W październiku 2010 roku Toruńska Orkiestra Symfoniczna
zagrała koncert w Cirque Royal w Brukseli. W lipcu 2010 roku zespół towarzyszył Jose Carrerasowi
podczas jego występu na toruńskiej Motoarenie.
Od 1997 roku orkiestra organizuje Międzynarodowy Letni Festiwal "Toruń – Muzyka i Architektura".
Jego ideą jest prezentowanie muzyki klasycznej w zabytkowych, historycznych wnętrzach. Jednym z
najbardziej prestiżowych produktów Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej jest odbywający się co trzy
lata Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Skrzypcowy.
Ważnym aspektem działalności Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej jest edukacja muzyczna dzieci i
młodzieży, obejmująca swym zasięgiem nie tylko Toruń, ale również teren województwa
kujawsko-pomorskiego. Ponadto Orkiestra współpracuje od lat z Zespołem Szkół Muzycznych im.
Karola Szymanowskiego w Toruniu, umożliwiając wyróżniającym się młodym artystom występowanie
w roli solistów na specjalnie organizowanych koncertach.
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Centrum Kultury "Dwór Artusa"
Rynek Staromiejski 6
www.artus.torun.pl [3]
Powołana w 1995 r. instytucja miejska stanowi istotny punkt na mapie kulturalnej Torunia. Odbywają
się tu koncerty, wystawy, spektakle teatralne oraz spotkania. Oprócz pojedynczych wydarzeń CK
"Dwór Artusa" organizuje również takie cykle, jak: Świat i Okolice (spotkania z podróżnikami),
Toruńska Akademia Kultury (spotkania z wybitnymi osobowościami życia kulturalnego i
intelektualnego), Dwór Poetów i Pisarzy. Jest także organizatorem festiwali: Artus Festivalu, letniego
cyklu Koncerty pod Gwiazdami oraz - we współpracy z innymi instytucjami - Toruńskiego Festiwalu
Książki. Działa tu również studyjne Artus Cinema, zaś w wyremontowanych w 2018 r. Piwnicach
Kultury prowadzona jest działalność edukacyjna. W reprezentacyjnym budynku Dworu Artusa
odbywa się również szereg ważnych wydarzeń miejskich. Gościły tu głowy państw, ambasadorowie,
wybitni naukowcy i artyści.
Od września 2019 r., decyzją Rady Miasta Torunia, w struktury Centrum włączono również
samodzielą do tej pory instytucję - Dom Muz. W ten sposób Centrum poszerzyło zakres swojej
działalności i posiada trzy dodatkowe lokalizacje: na starówce, przy ul. Podmurnej 1/3 oraz na
lewobrzeżu: na Podgórzu, przy ul. Poznańskiej 52 oraz na Rudaku, przy ul. Okólnej 169. Odbywa się
tam szereg imprez skierowanych do odbiorców w różnym wieku: zarówno do dzieci i młodzieży
szkolnej, jak i dorosłych. Przy ul. Podmurnej często posłuchać można kameralnych koncertów, wziąć
udział w spotkaniach i prelekcjach. Działa tu Galeria Muz i Fotogaleria, gdzie regularnie
prezentowane są wystawy twórców z Torunia i nie tylko. Filie na Podgórzu i Rudaku zajmują się w
dużej mierze działalnością edukacyjną i warsztatową, najczęściej skierowaną do dzieci i młodzieży
szkolnej, ale organizują również imprezy o charakterze rodzinnym.
Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"
Wały gen. Sikorskiego 13
www.csw.torun.pl [4]
Centrum otwarte w 2008 r. jest jedną z najnowszych przestrzeni przeznaczonych do prezentacji
sztuki współczesnej w Polsce. Stawiając na nowoczesną, intermedialną i interdyscyplinarną formułę
działania, zróżnicowany program, międzynarodowe kooperacje, stwarzając atmosferę sprzyjającą
twórczemu wypoczywaniu, CSW stanowi miejsce otwartej dyskusji nad najważniejszymi zjawiskami w
sztuce. Poprzez wystawy, wykłady, seminaria, programy rezydencyjne dla artystów, publikacje,
działania edukacyjne, a także tworzenie kolekcji, CSW Znaki Czasu aktywnie włącza się w obieg
sztuki współczesnej. Działa tu również kino studyjne oraz czytelnia.
Toruńska Agenda Kulturalna
ul. Marii Konopnickiej 13/4
www.tak.torun.pl [5]
Instytucja kultury odpowiedzialna za organizację i współorganizację miejskich wydarzeń kulturalnych,
w szczególności Międzynarodowego Festiwalu Światła Skyway, Festiwalu Teatrów Ulicznych, Święta
Miasta oraz Orszaku Trzech Króli. TAK koordynuje również czerwcowe Święto Muzyki. Zadaniem
Agendy jest też ułatwianie prowadzenia działalności kulturalnej twórcom indywidualnym i
organizacjom pozarządowym oraz prowadzenie działań warsztatowych i edukacyjnych.
Europejskie Centrum Filmowe "Camerimage"
www.camerimage.pl [6]
Powołana do życia 2 stycznia 2020 r. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
instytucja, której zadaniem jest organizacja Międzynarodowego Festiwalu Autorów Zdjęć Filmowych
"EnergaCamerimage" oraz wielopoziomowa edukacja i promocja sztuki filmowej. Placówkę nadzoruje
i finansuje ministerstwo wespół z miastem. Przypomnijmy, że pierwsze edycje festiwalu Camerimage
odbyły się w Toruniu, zaś na kolejne dwadzieścia lat osiadł on najpierw w Łodzi, potem w
Bydgoszczy. Wraz z 27. edycją impreza w listopadzie 2019 r. wróciła do naszego miasta. Do 2025 r.
na placu za CKK Jordanki powstanie gmach służący nowej instytucji, w którym oprócz festiwalu mają
Strona 2 z 4

Centra kultury
Opublikowano na www.torun.pl (https://www.torun.pl)
się odbywać m.in. europejskie premiery filmów, targi i warsztaty. Program instytucji jest w trakcie
konstruowania.
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
ul. Łokietka 5
www.mlynwiedzy.org.pl [7]
To pierwsze centrum nauki w regionie kujawsko–pomorskim. Otwarcie Centrum nastąpiło 9 listopada
2013 roku. Siedziba instytucji to dawne młyny Richtera, budynki zbudowane na przełomie XIX i XX,
teraz całkowicie odrestaurowane, służą nauce i zabawie. Na przestrzeni 5 tys. m2, na 6
kondygnacjach znajduje się przestrzeń wystawiennicza, pracownie naukowe, sale ekspozycyjne dla
dzieci i biura.
Głównym rekwizytem i wizytówką instytucji jest Wahadło Foucaulta, najdłuższe zamontowane na
stałe w Polsce, umożliwiające obserwację zjawiska obrotu Ziemi wokół własnej osi. Sercem
toruńskiego eksponatu jest 35-kilogramowa, chromowana kula wypełniona piaskiem, zawieszona na
33-metrowej linie, biegnącej od dachu po parter placówki przez wszystkie kondygnacje. Dzięki temu
wahadło jest widoczne z każdego piętra.
W Centrum można oglądać dwie stałe wystawy: "O Obrotach" – poświęconą idei koła i ruchu
obrotowego, także w odniesieniu do dzieła Mikołaja Kopernika „O obrotach sfer niebieskich” oraz
"Rzeka" – nawiązująca do przepływającej przez Toruń Wisły, obejmująca model rzeki od źródeł po
ujście. Zwiedzający mają też do dyspozycji wystawy czasowe oraz przestrzenie warsztatowe.
6 grudnia 2019 r. w nowo wyremontowanym budynku Centrum Innowacyjnej Edukacji (tuż obok
głównego budynku CNMW) udostępniona została wystawa dla nastolatków „Ścieżki dorastania”.
Składa się na nią 31 interaktywnych stanowisk podzielonych na trzy ścieżki tematyczne:
społeczno-kulturową, emocji i dojrzewania. Jest dedykowana dla odbiorcy od 13. roku życia i pomaga
młodym ludziom lepiej zrozumieć burzliwe procesy, które zachodzą w nich w tym okresie.
Celem Centrum Nowoczesności jest przekazywanie wiedzy w sposób interaktywny. Można osobiście
przeprowadzać eksperymenty i stać się na chwilę prawdziwym naukowcem
Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa"
ul. Gagarina 37 a
www.odnowa.umk.pl [8]
W skład centrum wchodzi Klub Od Nowa, jeden z najprężniej działających klubów studenckich w
Polsce oraz Aula UMK. Niemal codziennie odbywają się tu koncerty i inne mniejsze lub większe
wydarzenia. Od Nowa jest organizatorem festiwali: Alternatywnych Spotkań Teatralnych Klamra, Jazz
Od Nowa Festivalu, Toruń Blues Meetingu, Afryka Reggae Festivalu i Majowego Buumu Poetyckiego.
Działa tu Kino Niebieski Kocyk oraz Galerie: 011 i Dworzec Zachodni.
Centrum Kultury "Zamek Krzyżacki"
ul. Przedzamcze 3
www.ckzamek.torun.pl [9]
Ta miejska instytucja powstała w 2007 r. Jej zadaniem jest kulturalne i turystyczne
zagospodarowanie terenu ruin zamku krzyżackiego, wraz z jego otoczeniem. Centrum organizuje
więc imprezy kulturalne, w większości plenerowe, o charakterze historycznym, nawiązujące do
charakteru miejsca. Najważniejszą z nich są jesienne Medievalia – festyn historyczny, z turniejami
walk rycerskich, jarmarkiem i konkursami dla publiczności.
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Przedzamcze 11/15
www.mdktorun.pl [10]
Instytucja, jak sama nazwa wskazuje, kieruje swoją ofertę do młodych ludzi, głównie uczniów szkół
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na wszystkich poziomach. Oferuje możliwość rozwijania swoich talentów w takich dziedzinach jak
muzyka, plastyka, taniec, teatr. Działają tu m.in. znane nie tylko w naszym mieście grupy, takie jak
Zespół Pieśni i Tańca "Młody Toruń" czy teatralne Studio P, które wychowało choćby Małgorzatę
Kożuchowską. Przy MDK-u funkcjonuje również Centrum Informacji Młodzieży, w którym uczniowie
mogą dowiedzieć się więcej na temat dalszej edukacji, spędzania czasu wolnego i wakacji,
możliwości pracy czy wolontariatu. CIM organizuje też różnego rodzaju szkolenia dla młodzieży.
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
ul. Szpitalna 8
www.woak.torun.pl [11]
Instytucja działająca na terenie miasta, ale obejmująca swoim zasięgiem również województwo.
WOAK organizuje szereg warsztatów z różnych dziedzin, takich jak pedagogika zabawy, cyrk
dziecięcy, teatr czy muzyka. Promuje również młodych twórców organizując Konfrontacje
Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR. Zmagania organizowane są w dziedzinach:
teatr, film, fotografia oraz muzyka. Przy WOAK-u działają twórcze grupy seniorów, a także chór i
orkiestra dęta, jest też grupa cyrkowa i teatr tańca.
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