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DWÓR ARTUSA

Repertuar
udokumentowali i starali się przekazać autorską wersję największej 
miejskiej inwestycji ostatnich lat, ukazując tym samym zupełnie 
nową wizję konstrukcji.
Wstęp wolny

Pod dachami Paryża - koncert piosenki 
francuskiej
8.12. (niedziela), godz. 20.00, Sala Wielka
Z okazji otwarcia toruńskiego mostu w Sali 
Wielkiej Dworu Artusa zobaczymy i usłyszy-
my muzyków związanych ze sceną toruńską. 
Popularne i lubiane piosenki francuskie za-
śpiewa Katarzyna Majchrzak, której towarzy-
szyć będą Leszek Miliński przy fortepianie 
oraz Krzysztof Pilarski na skrzypcach.
Wstęp wolny

Dni Tuwima: Grzegorz Turnau - Lubię duchy - koncert
12.12. (czwartek), godz. 19.00, Sala Wielka

Organizowany wspólnie z Wyższą Szkołą Filologii Hebrajskiej kon-
cert, jest centralnym wydarzeniem obchodów toruńskich Dni Tuwi-
ma. Podczas występu w Dworze Artusa, Grzegorz Turnau składa nie 
tylko hołd autorowi Kwiatów polskich, ale także innym wybitnym 
polskim artystom, bliskim Turnauowi. Pojawią się, więc piosenki 
do tekstów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Marka Grechuty 
i Grzegorza Ciechowskiego. Bilety: 20 zł

Saxmania 2013
16.12. (poniedziałek), godz. 19.00, Sala Mała
Podczas koncertu usłyszymy utwory z repertuaru klasycznej muzy-
ki saksofonowej oraz transkrypcje muzyki barokowej i rozrywkowej 
takich kompozytorów jak:  J. S. Bach, J. F. Haendel, E. Bozza, J. Ibert,  
B. Britten, J. B. Singelee, P. Mourice, D. Milhaud czy G. Gershwin. 
Saksofonistom ze Szkoły Muzycznej w Toruniu z klasy Leszka Orłow-
skiego i Dariusza Zaleśnego towarzyszyć będzie przy fortepianie Ma-
rek Kamola. Swój debiut będzie miał Kwartet Saksofonowy.
Wstęp wolny

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

Kopernik w Książnicy – spotkanie z Piotrem 
Majewskim
3.12. (wtorek), godz. 18.00, Sala Mała
Kolejne spotkanie z cyklu Kopernik w Książnicy przy-
bliży nowy rozdział w biografii Mikołaja Kopernika. 
Redaktor Piotr Majewski przedstawi wyniki kilkulet-
niego dochodzenia, którego celem było ujawnienie 
źródeł naukowej pasji astronoma. Ponadto słucha-
cze otrzymają prezentację multimedialną przygoto-
waną przez naszego gościa, a w trakcie spotkania 
odbędzie się konkurs. Główną nagrodą będzie tele-
skop mobilny.
Wstęp wolny

Oprowadzanie po Dworze Artusa
4.12 (środa), godz. 16.30, Sień Dworu Artusa
Dwór Artusa to siedziba dwóch instytucji kultury, ale także zabytek historyczny 
i architektoniczny. Raz w miesiącu, pod okiem przewodnika, wszyscy chętni 
mogą obejrzeć niedostępne zakamarki budynku, posłuchać historii, opowieści 
i legend związanych z Dworem Artusa. Oprowadzanie odbędzie się, gdy zbierze 
się grupa minimum 5 osób.
Bilety: 6 zł normalny, 4 zł ulgowy

Toruńskie Spacery Fotograficzne na nowym moście
7-8 grudnia (sobota-niedziela), godz. 10.00–20.00 Kafeteria Struna światła

Multimedialna prezentacja zdjęć wykonanych przez grupę Toruńskie Spacery 
Fotograficzne. Fotograficy, podczas zwiedzania nowego toruńskiego mostu 

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

Grand Press Photo 2013
5.12. (czwartek), godz. 19.00, do 27.12.
176 najlepszych zdjęć prasowych minionego roku, wybranych w ramach Ogólnopolskiego Kon-
kursu Fotografii Prasowej, organizowanego przez branżowy miesięcznik PRESS. Wśród prezen-
towanych zdjęć zobaczymy 60 fotografii pojedynczych i 16 fotoreportaży, które zostały wybrane 
przez jury spośród ponad 4,8 tys. nadesłanych. Nie mogło wśród nich zabraknąć także fotografii 
Samuela Arandy, zwycięzcy World Press Photo 2012, który przewodniczył jury Grand Press Photo 
2013. Zobaczymy także Zdjęcie Roku, wykonane przez Michała Legierskiego (Agencja Fotogra-
ficzna Edytor) podczas pożaru kościoła w Orzeszu-Jaśkowicach w styczniu 2013. W Grand Press 
Photo 2013 oceniano fotografie wykonane między 1 kwietnia 2012 roku a 31 marca 2013 roku. 
Wszystkie zdjęcia, które trafiły do finału, są prezentowane w ramach wystawy pokonkursowej.

Please Call Stella, 13.12.
Artyści: Jonas Nobel, Maja Hammarén, Cathal Roche, Arek Pasozyt, Patrycja Orzechowska
W ramach projektu LOCIS : http://locis.eu/

Epidemic, do 12.01.2014
Wystawa nawiązuje do filmu Larsa von Triera Epidemia. Film, będący połączeniem dokumentu 
z fabułą, jest próbą ukazania pracy nad scenariuszem filmowym. Quasi-dokumentalne sceny, 
w których von Trier wraz ze scenarzystą Nielsem Vørselem próbują odtworzyć utracony scena-
riusz, łączą się z fabularnymi scenami z ich filmu opowiadającego o bliżej nieokreślonej epi-
demii. Wystawa, biorąc swój początek w zaproponowanej przez von Triera autotematycznej re-
fleksji nad filmem, jest przede wszystkim próbą testowania pojęcia wystawy rozumianego jako 
medium. Stara się zmierzyć ze współczesnymi kategoriami artystycznej produkcji rozpatrywanej 
przez pryzmat relacji, jakie zachodzą między artystą, kuratorem, publicznością oraz instytucją.
Równolegle jednak pozostaje ona pretekstem do skonstruowania niezależnej historii opowie-
dzianej przez artystów biorących w niej udział. Tworząc „właściwy scenariusz narracji”, ekspozy-
cja staje się przestrzenią negocjacji postaw, dla których epidemia jawi się nie jako kara, ale jako 
coś co tkwi w sposób nierozłączny w ludzkiej naturze. 

Mikroutopie codzienności. Wystawa prac z kolekcji CSW Znaki Czasu 
w Toruniu, do 12.01.2014
Wystawa prezentująca wybrane prace z kolekcji toruńskiego CSW podejmuje problem relacji 
oraz różnych form życia: prywatnego, publicznego, organicznego, postludzkiego, lokalnego oraz 
artystycznego. Ekspozycja ma też zwrócić uwagę na znaczenie sztuki w dzisiejszym świecie. Bu-
dowana z mozołem kolekcja sztuki współczesnej może świadczyć o otwartości miasta i gotowo-
ści do podjęcia dyskusji, dotyczącej również trudnych tematów. Sztuka pokazuje różne punkty 
widzenia, wydobywa różnorodność poglądów, ale zarazem uczy nas „jak różnić się pięknie”,  
co odnieść można do jednej z naczelnych zasad demokracji. Sztuka stanowi też miejsce spotkań. 
I dlatego tak ważne są projekty artystyczne, których tematem jest współobecność, świętowanie, 
wspólnotowość i współuczestnictwo.

Jerzy Olek. De-, do 12.01.2014
Jerzy Olek poszukuje zjawiskowej przestrzenności w relacji do niejednoznacznej w swej istocie 
przestrzeni realnej. Zajmuje się przestrzenią wielorako rozumianą i wyobrażaną. Interesują go 
zagadnienia związane z widzeniem, jego ograniczeniami, ze złudzeniami optycznymi i technika-
mi iluzjonistycznego obrazowania.
Tytuł prezentowanej w toruńskim CSW wystawy „De-” odsyła do konkretnych zagadnień podję-
tych przez autora. Są wśród nich takie, jak: dekonstrukcja, destrukcja, dekompozycja czy dezin-
tegracja. Łącznie haseł zaczerpniętych z poetyki postmodernizmu jest dziesięć, i to one porząd-
kują cały materiał wystawowy. Ekspozycja nie jest monolitem, raczej mozaiką dopełniających się 
elementów. Przemawia różnymi językami. Wspólnym mianownikiem poszczególnych części „De” 
zdaje się być syndrom gry z okiem.

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

SGALERIE
Bilety: normalny 10 zł, ulgowy 5 zł, rodzinny (2 dorosłych i 2 dzieci) 20 zł
czwartki – wstęp wolny

IMPREZY:
Mikołajki 2013, 7.12. (sobota)
darmowe bilety na wszystkie wystawy CSW: Mikroutopie, Epidemic, Grand Press Photo / oprowa-
dzania z przewodnikiem
N godz. 12.00 Stanowiska z wyrobem ozdób i kartek świątecznych
N godz. 12.00-14.00 Granie w GRY: „Cyrkowa zgraja Św. Mikołaja” – Grupa EIGHT. 
Zajęcia z chustą animacyjną oraz warsztaty cyrkowe z żonglerki, diabolo, poi poi, wirujące talerzyki 
itp., a także pokazy jazdy na monocyklu, żonglerki maczugami itp.
Papierowy Teatr Jaworski: Warsztaty tworzenia papierowych marionetek z pierwszym w Polsce te-
atrem rysunkowym.
N Grupa Teatralna Pomarańczowy Cylinder. Zabawy z Reniferem Ryszardem: Wyścigi zaprzęgów re-
niferów, bombowe zawody elfów, czyli ubieranie choinki na czas, roztańczony łańcuch choinkowy, 
zwariowany quiz z wiedzy na temat fabryki zabawek Świętego Mikołaja i wiele innych.
Gra MEMORY: wykonanie klocków memory. Z wydruków prac z obecnych wystaw dzieci techniką ko-
lażu wykonają 32 klocki memory; następnie dzieci zamieniają się klockami, i wykonują kopię klocka 
kolegi, tak by powstała para identycznych klocków. 
N Stanowisko warsztatowe – tworzenie elementów charakteryzacji postaci świątecznego elfa.  
Nie zabraknie też prawdziwego Elfa, a także św. Mikołaja
N Stanowisko centrum gier planszowych GRAJFER. Gry planszowe to mnóstwo zabawy dla całej ro-
dziny. Dlatego zapraszamy wszystkie dzieci wraz z najbliższymi do wspólnego grania w planszówki 
razem z Grajferem. Będzie u nas można poznać zarówno gry dla najmłodszych, jak i tych trochę 
starszych graczy.
N godz. 13.00 film Renifer Niko ratuje brata, reż. Kari Juusonen, Jørgen Lerdam, Dania, Finlandia, 
Irlandia, Niemcy 2012. Barwny i skrzący się dowcipem powrót na ekrany Niko, najsympatyczniejsze-
go renifera świata i pomocnika legendarnej Eskadry Świętego Mikołaja. godz. 14.30 film Gdzie jest 
Gwiazdka? reż. Nils Gaup, Norwegia 2012. Bilety 1zł

LABSEN
Zmysłoteka 
N 3.12. (wtorek), godz.16.15, 17.15 Mróz - Ogrzejemy mroźne grudniowe powietrze. Wnikliwie przyj-
rzymy się kryształkom, gwiazdom i soplom, które wychodzą spod ręki mrozu. A potem sami zamie-
nimy się w mróz tworząc obrazy z kryształowych drobinek, wirując w podmuchach zimnego wiatru, 
pędząc w poszukiwaniu barwy lodu.
N 10.12. (wtorek), godz.16.15, 17.15 Chatka z piernika. Zanurzymy się w aromat cynamonu, goździ-
ków, imbiru i anyżu. Pichcenie pierniczków czas zacząć! Wykrawanie, formowanie, zabawa ciastem 
i przyprawami. Czeka nas także: finezyjne ozdabianie wyrobów, pakowanie własnoręcznie wykona-
nych dzieł i sztuka miodowa.
N 17.12. (wtorek), godz.16.15, .17.15 Jarmark z ozdobami. Jakie cudeńka i świecidełka potrafią 
wyczarować małe rączki? Przekonamy się na poprzedzającym przerwę świąteczną spotkaniu. W na-
szych palcach rozbłysną gwiazdy, oczarują nas świetliste pudełka i ukryte w nich błyskotki. Spraw-
dzimy jaką niespodziankę można ukryć w skorupce orzecha włoskiego, zapatrzymy się w lampiony 
mandarynkowe i ślad, który pozostawia świerkowa gałązka.
Warsztaty odbywają się w dwóch grupach zajęciowych: 1,5 - 2,5 lat godz. 16:15-17:00, 2,5 - 4 lat 
godz. 17:15-18:15. Wstęp 7 zł / os. Zapisy: labsen@csw.torun.pl

PRZEprojekt: Open Call - wystawa Olgi Szczechowskiej
13.12. -5.01.2014
Olga Szczechowska (ur. 1987 w Radomiu) - absolwentka malarstwa i kulturoznawstwa na UMK. 
Uczestniczka kolektywnego i eksperymentatorskiego działania o nazwie PRZEprojekt. Brała udział 
w kilku wystawach zbiorowych, m.in. w Przeglądzie Młodej Sztuki Świeża Krew w Galerii Socato we 
Wrocławiu, w Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych Promocje 2012 w Legnicy. Zajmuje 
się malarstwem, ilustracją i różnymi przejawami sztuki współczesnej, także w przestrzeni miejskiej. 
W twórczości interesuje ją balansowanie między tym co racjonalne i irracjonalne, szukanie związków 
między tym co organiczne i nieorganiczne. Na przekór, formalistka i malarka.

X-Mas Kram, 14.12. (sobota), godz. 12.00–18.00 
Świąteczne targi unikalnego designu! Zaprosiliśmy kilkudziesięciu wystawców z całej Polski, two-
rzących jedyne w swoim rodzaju zabawki, autorskie akcesoria dla małych i dużych, designerskie 
ciuchy, pięknie wykonaną biżuterię i oryginalne, nowoczesne gadżety, które wymykają się sklepo-
wym definicjom. Wstęp wolny

„Teatralny Plac Zabaw Jana Dorman” - spektakl dla dzieci
18.12. (środa), godz. 10.30 i 12.30
Spektakl powstał z inspiracji i fascynacji autorek twórczością i filozofią wybitnego polskiego reżyse-
ra teatralnego. Trójka aktorów zaprasza młodych widzów na plac zabaw, gdzie panują zasady, które 
dzieci znają z podwórka i szkolnego korytarza. Niepozorna kłótnia o kaczkę sprawia, że dziecięca 
rywalizacja niepostrzeżenie przeradza się w poważną, dorosłą wojnę. Można próbować ją odwołać, 



GALERIA SZTUKI WOZOWNIA
ul. Rabiańska 20, tel. 56 622-63-39
www.wozownia.pl

Wystawy czynne do 5.01.:

Katarzyna Giełżyńska - C( )n du it – chmura znaczników
Instalacja video, do której dołączona jest książka z poezją wizualną. „Wideotomik „C()n Du It” to 
zbiór poetyckich klipów słowno-muzycznych, prezentujących najważniejsze zjawiska w kulturze 
wizualnej oraz stawiających pytania o miejsce człowieka w sferze on-line i o tożsamość w cza-
sach awatarów. Giełżyńska humorystycznie ukazuje internetowe „rytuały”, jak klikanie, czato-
wanie czy postowanie. (Urszula Pawlicka) Katarzyna Giełżyńska, twórca animacji, montażystka, 
reżyserka telewizyjna, motion grafik (w czeskiej telewizji). Interesuje ją szeroko rozumiana kul-
tura duchowa. Z wykształcenia artysta plastyk, ale studiuje też filozofię i filologię czeską. Zwią-
zana z Toruniem, studiowała Plastykę Intermedialną na WSP UMK. Od 7 lat mieszka w Pradze.

Jamais Vu
Wystawa zbiorowa zmierzająca do ukazania jednej z wyczuwalnych współcześnie tendencji 
w sztuce, którą nazwać można koncentracją na wizualności/materialności sztuki. Nie chodzi 
przy tym o tradycyjną analizę medium, ale raczej o swoistą analizę procesu tworzenia „jedno-
stek wizualnych”. Wielu artystów operuje nieokreślonymi, na poły abstrakcyjnymi formami/kon-
strukcjami, uczestnicząc w charakterystycznej dla współczesnej kultury demiurgicznej kreacji 
nowych światów wizualnych, ale też refleksyjnie odnosząc się do tego procederu. Możliwość 
nieograniczonej kreacji obrazowej/przestrzennej już nie zachwyca, ale raczej przyprawia o me-
lancholię. Artyści analizują także procesy semantyzacji – opróżnianie i jakby „testowe” wypeł-
nianie form i konstrukcji niepełnymi znaczeniami wywołuje obrazy tajemnicze i niekompletne. 
W wystawie biorą udział: Agata Biskup, Przemek Czepurko, Pavla Scerankova, Petr Dub, Domi-
nika Skutnik

Krzysztof Kurłowicz - Rozstrojenie
„Nowy cykl prac fotograficznych oraz projekcja wideo. Cykl ten wpisuje się w poetykę ważniej-
szych tytułów składających się na dorobek twórczy fotografa (Ersatz, Marzenia, Zmagania). Po-
dejmuje on i zarazem „rozstraja” wybrane wątki jego wcześniejszych poszukiwań artystycznych, 
które koncentrują się wokół przedstawienia ludzkiego ciała w kadrze, tworzonej przez nie relacji 
figura-tło, grze światła i cienia, a także szeroko pojętym pejzażu. Nowe prace odsłaniają para-
doks znamionujący całą twórczość artysty – skłonność do pedantycznego wręcz porządku, prze-
wijającego się w sposobie organizacji fotograficznego kadru. (…) Prace nazywane Rozstrojeniem 
odnoszą się do określenia niegotowości instrumentu muzycznego do użytkowania, a także stanu 
opisującego kondycję nerwową człowieka.” (fragmenty tekstu Eweliny Jarosz). Krzysztof Kurło-
wicz, fotograf, tłumacz, absolwent Uniwersytetu Lipskiego; po studiach pracował w Niemczech, 
Hiszpanii i Egipcie. Fotografuje od kilkunastu lat: główne tematy twórczości to człowiek, pejzaż 
miejski, martwa natura.

Galeria czynna:
wtorek, godz. 12.00–20.00 - wstęp wolny; środa-piątek, godz. 11.00–18.00
sobota, godz. 12.00-18.00; niedziela, godz. 12.00–18.00 – wstęp wolny
W okresie świątecznym:
23–25.12. - nieczynne, 26.12., godz. 12.00–18.00, 31.12., godz. 12.00-16.00

Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 
(kontakt: Kamila Krzanik-Dworanowska, Maria Niemyjska, Kazimierz Napiórkowski)

GALERIA „NA PIĘTRZE” ZPAP
ul. Ducha Św. 8/12, tel. 56 622-26-06
www.zpap-torun.org

Ewa Bogucka-Pudlis – Północ-południe
Joanna Banek – Południe-północ

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

XVII Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci 
I Młodzieży „Zawsze zielono, zawsze niebiesko”, do 5.12.
Główną ideą konkursu jest zainteresowanie jego uczestników problemami ochrony środowi-
ska i otaczającej nas przyrody. Tegoroczna edycja realizowana była pod hasłem: „Woda - życie  

ale uda się to tylko wtedy, gdy widzowie pomogą aktorom i wspólnie z nimi wyprawią się do Krainy 
Słoneczników, by porozmawiać ze Słońcem. 
Wiek: 6-9 lat. Wstęp wolny. Obowiązują zapisy: labsen@csw.torun.pl

EDUAKCJE
Seniorzy W Akcji– Kadry Z Szafy
19.12. (czwartek), godz. 12.00–15.00
Grudniowe działania dotyczyć będą obróbki graficznej fotografii, z negatywów uzyskamy pozytywy. 
Nauczymy się używać skanera oraz prostych programów graficznych. Zastanowimy się też nad na-
szymi umiejętnościami i zainteresowaniami, które wzbogacą przyszłe zajęcia. 

CZYTELNIA
Warsztaty Upcyclingu, 7.12. (sobota), godz. 14.30
Warsztaty przetwarzania zbędnych i nieużywanych przedmiotów w coś nowego i funkcjonalnego. 
W ich ramach wszyscy chętni będą tworzyć biżuterię z nikomu niepotrzebnych materiałów.

Spotkanie z Iwoną Bojadżijewą, 7.12. (sobota), godz. 16.00
Przedstawicielka Polskiej Zielonej Sieci, która poruszy problem społecznych i ekologicznych aspek-
tów produkcji i konsumpcji odzieży w dobie globalnego kapitalizmu.

Tormiar, 10.12. (czwartek), godz. 18.00 „Zawód architekt”- wykład 
Tomasza Fudali
Kurator organizowanego w Warszawie i poświęconego tego miastu festiwalu „Warszawa w budo-
wie”. Podczas spotkania kurator podzieli się refleksjami dotyczącymi miasta, oraz opowie o zagad-
nieniach, które były tematem tegorocznej edycji.

Tam i Tu. Nowe spojrzenia na dawną ilustrację
13.12. (środa), godz. 17.00, do 31.01.2014
Pomysł wystawy zrodził się w czasie trwania projektu konserwatorskiego (2012 r.) w Bibliotece El-
bląskiej - Konserwacja zachowawcza zbioru starych druków z XVIII wieku. Praca nad zabytkowym 
księgozbiorem BE stała się inspiracją do zorganizowania wystawy, która połączyłaby sztukę dawną 
ze sztuką współczesną. Konserwatorzy BE natrafili na wiele interesujących pod względem artystycz-
nym i treściowym grafik książkowych wykonanych różnymi technikami (drzeworyty, miedzioryty). 
Najciekawsze z nich zostały sfotografowane i zaprezentowane grupie artystów toruńskich. Artyści 
Ci wybrali najbardziej interesujące dla nich ilustracje i na ich podstawie wykonali prace artystyczne. 
W projekcie brali udział studenci, absolwenci i doktoranci rożnych kierunków artystycznych (łącznie 
22 osoby) Wydziału Sztuk Pięknych UMK, stąd wystawa będzie prezentować dzieła sztuki wykonane 
różnymi technikami. 

Literaci Po Godzinach: Spotkanie z Markiem Kazmierskim
5.12. (czwartek), godz. 18.00
Pochodzący z Polski tłumaczem i pisarzem, który prowadzi niezależne wydawnictwo OFF Press z sie-
dzibą w Wielkiej Brytanii. Wydawnictwo promuje  literaturę organizując wydarzenia literackie, wie-
czory autorskie, warsztaty z pisarzami tworzącymi w różnych językach. 

WyOBRAZ sobie, spotkanie trzecie, 12.12. (czwartek), godz. 18.15
Spotkanie będzie dotyczyć malarstwa abstrakcyjnego, rożnych przejawów abstrakcji i rozmaitych 
strategii artystycznych obecnych w tym nurcie. Przykładami ilustrującymi tę problematykę będą wy-
brane dzieła z kolekcji CSW. Podczas spotkania zastanowimy się co to znaczy  myśleć abstrakcyjnie, 
poruszymy zagadnienie matematycznych relacji obecnych w sztuce abstrakcyjnej, oraz przeanalizu-
jemy , co dzieje się w głowie malarza abstrakcjonisty.

Maraton Pisania Listów Amnesty Intenational
14.12. (sobota), godz. 12.00 -18.00
Po raz kolejny torunianie będą mogli pomóc więźniom sumienia i innym osobom narażonym na ła-
manie praw człowieka na całym świecie. Wystarczy przyjść na Maraton Pisania Listów organizowany 
przez Amnesty International w Czytelni CSW.

SIM Toruń, 19.12. (czwartek), godz. 19.00-21.00 
Wystąpienia: Łukasz Kossakowski - nowe trendy w projektach ICT, Przemek Krysiński, UMK Toruń - 
Czy możemy obejść się bez Google?

Słuchalnia/ Muzyczne Znaki Czasu:  Śpiewaczka i komputer
21.12. (sobota), godz. 18.00
Spotkanie z Blanką Dembosz i Mateuszem Ryczkiem. Goście opowiedzą o spotkaniu głosu Blanki 
z komputerem Mateusza i o twórczych konsekwencjach swojej współpracy nad utworem Miedziane 
niebo, wykonanym podczas listopadowego koncertu. Odniosą się także do problemu styku najbar-
dziej cielesnego, naturalnego instrumentu, jakim jest ludzki głos, z technologią komputerową, opi-
sując niezwykle intrygującą a w muzyce nowej jakże popularną interakcję natury i techniki, emocji 
i rozumu. Spotkanie poprowadzi Małgorzata Burzyńska, a publiczność będzie mogła włączyć się 
do rozmowy.

i żywioł”. Oprócz takich technik jak malarstwo, grafika, rzeźba, ceramika, fotografia w kon-
kursie uwzględniano też działania typu performance, happening, instalacja, akcja plastyczna 
przedstawione za pomocą dokumentacji fotograficznej. 

Wystawa podsumowująca warsztaty intermedialne w ramach 
projektu „TypoGRA”, 10.12.-21.01.2014
Tyflogra, Zwierzaki Literaki, Liternicze rozety to tylko niektóre z prac, jakie będzie można 
zobaczyć na wystawie podsumowującej intermedialny projekt „typoGRA”. Z 40 przeprowa-
dzonych ćwiczeń do wystawy zostały wybrane najciekawsze realizacje. Litera, typografia i gry 
komputerowe stały się inspiracją do zajęć, natomiast wszystko połączyła sztuka współcze-
sna, związane z nią zagadnienia i artyści. Litera i gry stały się swojego rodzaju narzędziem do 
stworzenia oryginalnych prac intermedialnych, takich jak: liternicze rzeźby haptyczne, typo-
-malarstwo, brajlowskie rysunki, asmablaże, typo-enviroment, obiekty liternicze, instalacje 
zapachowo-dźwiękowo-obrazowe. Zajęcia realizowane były w 2013 roku w szkołach woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego i w galerii. W całym przedsięwzięciu wzięło udział ok. 1000 
dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 23 lat, pełnosprawnej i niepełnosprawnej.

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

Filia przy ul. Kościuszki 41/47 
tel. (056) 645-15-88

XVII Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci 
i Młodzieży „Zawsze zielono, zawsze niebiesko”, do 3.12.
Fotografia Natalii Miedziak
6.12. (piątek), godz. 18.30, do 14.01.2014
Natalia Miedziak pochodzi z Ciechocinka. Studentka V roku Edukacji Artystycznej (specjali-
zacja: Intermedia/Multimedia) na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Zajmuje się fotografią oraz 
realizacjami wideo. Prowadzi warsztaty, kręci klipy, realizuje indywidualne projekty. 
Na wystawę składają się dwie serie fotograficzne pt. Krótkie historie oraz Pomiędzy. Krótkie 
Historie to zestaw składający się z osiemnastu czarno-białych, poziomych zdjęć. Są to foto-
grafie reportażowe łączące w sobie zarówno zdjęcia uliczne, fotografie z wernisaży Toruń-
skiego CSW oraz kilka prywatnych, bardziej osobistych kadrów. Zdjęcia bazują na odbiciach, 
relacjach świateł i cieni, nieostrościach. Osoby przedstawione na nich znajdują się głównie 
tyłem, idą przed siebie, a fotograf podąża za nimi niczym szpieg, podgląda je i fotografuje. 
Cykl Pomiędzy to zdjęcia kreacyjne łączące w sobie element reportażu społecznego. Kadry 
nawiązują do scen z filmów. Większość z nich wykonana jest w planie amerykańskim. Zdję-
cia te oscylują pomiędzy rzeczywistością i fikcją, prowokują i budzą emocje. Na całość cyklu 
składa się dziewięć kolorowych zdjęć i osiem ról do odegrania.

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

GALERIA DOMU MUZ I FOTOGALERIA
ul. Podmurna 1/3, tel. 56 621-05-81
www.dommuz.pl

Bogdan Kraśniewski - Malarstwo i rysunek, do 13.12.
Bogdan Kraśniewski (1936). Dyplom na Wydziale Szuk Pięknych UMK w 1964 roku. u prof. 
Tymona Niesiołowskiego i prof. Stanisława Borysowskiego. Bogdan Kraśniewski zajmuje się 
malarstwem, rysunkiem i rzeźbą. Ograniczona do abstrakcyjnej przestrzeni twórczość artysty 
nakazuje w odbiorze sztuki skupić się na istocie poszukującego wolności i prawdy człowieka. 
Artysta ma na swoim koncie udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych. Laureat licz-
nych nagród. Bogdan Kraśniewski jest założycielem galerii w Domu Muz.

Robert Dejtrowski „Wisła”, 7.12. (sobota), godz. 12.00, do 30.12.
Wystawa fotografii w ramach VI Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodnicze „Sztu-
ka Natury”. „Nad Wisłę trafiłem jeszcze jako student Wydziału Biologii Uniwersytetu War-
szawskiego zbierając materiały do pracy magisterskiej. Miejsce mnie zauroczyło. Wielka rze-
ka płynąca naturalnym, nieuregulowanym korytem, przestrzeń, migotanie światła na falach 
przerywane żółtością piaszczystych łach, wywarło na mnie niezapomniane wrażenie. Przez 
kilka lat zajmowałem się jednocześnie fotografią i pracą naukową. Potem zamiłowanie do fo-
tografii zwyciężyło. Od tej pory przemierzam Polskę (ze szczególnym uwzględnieniem Doliny 
Środkowej Wisły) w poszukiwaniu światła i ulotnych chwil, które można utrwalić w kadrze...” 
– pisze autor.

Na wystawy wstęp wolny.

GALERIA 011 I DWORZEC ZACHODNI
Klub Od owa, ul. Gagarina 37a, tel. 56 611-22-66
www.odnowa.umk.pl

Kopernik. Komiks i okolice, do 2.12.
Fotografia Anny Wojciulewicz - Toruńscy rzemieślnicy, do 9.12.
Anna Wojciulewicz od lat fotografuje życie artystyczne Torunia. Podczas wystawy prezentowane są 
sylwetki toruńskich rzemieślników w szczególności tych zawodów, które odchodzą w zapomnienie, 
takich jak kominiarz, szewc, zegarmistrz itp. Katalog wystawy zostanie wydany w formie kalendarza. 

Plakaty Moniki Bojarskiej, 11.12. (środa), godz. 19.00, do 18.01.
Wystawa plakatów Moniki Bojarskiej to swego rodzaju retrospekcja, przegląd poszczególnych wyda-
rzeń kulturalnych w Toruniu, które miały miejsce w ostatnich latach. W swoim dorobku twórczym au-
torka posiada kilkadziesiąt prac graficznych, które promowały takie wydarzenia jak: KATAR, Festiwal 
Piosenki i Ballady Filmowej, Od Nowa na Obcasach, festiwal KLAMRA czy film „Panoptikon”. Plakat 
promujący festiwal, film, koncert obok treści informacyjnych ma za zadanie przekazywać także ideę 
i wydźwięk danego przedsięwzięcia. Stanowi również nieodłączny element całości działań kulturalnych 
a w swojej formie i przekazie sam stanowi formę sztuki – w tym przypadku sztuki użytkowej.

Wystawa towarzysząca Koncertowi Specjalnemu Poświęconemu Pamięci 
Grzegorza Ciechowskiego, 5.12.–13.01.

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

Na wystawy wstęp wolny

GALERIA FORUM
Wydział Sztuk Pięknych UMK, ul. Sienkiewicza 30/32

Znak. Witold Michorzewski
12.12. (czwartek), godz. 12.00, do 5.01.2014 
Na wystawie zaprezentowanych zostanie wybór kilkudziesięciu projektów znaków graficznych i logo-
typów zrealizowanych w ostatnich czterdziestu latach dla rozmaitych firm i instytucji, a także imprez 
kulturalnych i sportowych.

GALERIA HUMANISTICUM - AKADEMICKA 
PRZESTRZEŃ SZTUKI
UMK - Collegium Humanisticum 
ul. Bojarskiego 1 (III p - pod kopułą)

Wiesław Smużny – Heliotropy Torunia na 888. lecie Miasta w 2121r. Edycja 
III / 2013, 28.12. (sobota), godz. 18.00, do 26.01.2014
„Heliotropy” to umowna nazwa roślin tropiących Słońce w Toruniu, mieście Mikołaja Kopernika. Są 
nimi słoneczniki i nasturcje, uprawiane symbolicznie od czterech lat na skwerku Zieleni Miejskiej, 
naprzeciw fasady i wejścia do Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”. Założeniem docelowym 
uprawy „Heliotropów 888. lecia Torunia” jest wytworzenie obyczaju ich uprawy przez następne 108 lat. 
Żywo roślinne słoneczniki i nasturcje jako niekonwencjonalne medium sztuki społecznej, pochodzą 
z działania „Siew – plony” Wiesława Smużnego w Akcji „Lucim” w 1978 roku. Słoneczniki symboli-
zują słoneczną, męską siłę, a nasturcje - delikatną jaskrawość i rześkość kobiecej urody. Tegoroczne 
„Heliotropy 888. lecia Torunia” zostały wysadzone 5 maja z programem uprawy, rośnięcia, kwitnienia 
i plonowania wiosną, latem i jesienią br., do 22. listopada. Ich uprawa i plony w postaci zasuszonych 
roślin i nasion oraz video i foto- dokumentacji, zostaną wyeksponowane na wystawie. Wernisaż wysta-
wy odbędzie się w 780. rocznicę nadania Toruniowi praw miejskich.

GALERIA RUSZ
Billboard przy Szosie Chełmińskiej, tel. 604-967-852
www.galeriarusz.art.pl



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

Myslovitz oraz Cuba De Zoo, 1.12. (niedziela), 19.00

Koncert związany ze Światowym Dniem Walki z AIDS. Zespół Myslovitz to legenda polskiej sceny 
alternatywnej. Od roku zespół koncertuje w nowym składzie – Artura Rojka zastąpił Michał Ko-
walonek. Obecnie grupa promuje najnowszą płytę „1.577”. Cuba De Zoo to jeden z ulubionych 
zespołów dziennikarzy Radiowej Trójki. Jako trio stawia na trzy elementy: energię, melodie i do-
bre polskie teksty. Na najnowszej płycie „Trucizna” zespół Cuba de Zoo opowiada historie o życiu 
i śmierci oraz stanach, które je ze sobą łączą. Bilety: 38 zł, 45 zł w dniu koncertu

Teatr Perpetuum Mobile „Sejm kobiet”, 4.12. (środa), godz. 17.00
W roku akademickim 2002/2003 przy Katedrze Filologii Klasycznej UMK powstał Teatr Studencki 
Perpetuum Mobile, którego członkami są studenci filologii klasycznej, ale do współpracy zapra-
szani są także wszyscy zainteresowani studenci innych kierunków. Głównym celem działalno-
ści teatru jest prezentowanie bogatej spuścizny dramatu antycznego. Najnowsza premiera to 
adaptacja komedii Arystofanesa „Sejm Kobiet”. Spektakl wyreżyserował Piotr Małek. Za chore-
ografię i reżyserię Chóru była odpowiedzialna Katarzyna Kostańska, muzykę wybrały Aleksandra 
Lewandowska i Angelika Chylińska. Wstęp wolny

Jazz Club: Gorzycki/Gruchot Experimental Psychology
4.12. (środa), godz. 20.00, mała scena
Skład: Rafał Gorzycki – perkusja; Sebastian Gruchot – skrzypce. Rafał Gorzycki – muzyk, per-
kusista, kompozytor i aranżer, lider i współzałożyciel takich grup jak Sing Sing Penelope, Ec-
stasy Project, A-kineton, Trio Poems, itp. Rafał Gorzycki to artysta o przygotowaniu klasycznym 
i jazzowym, zafascynowany współczesną muzyką kameralną i awangardą jazzu. Zaliczany jest do 
najważniejszych, najbardziej twórczych i płodnych muzyków jazzowych Polsce oraz całej Euro-
pie. Tym razem Gorzycki współpracuje ze swoim przyjacielem, skrzypkiem od lat mieszkającym 
w Norwegii, gdzie ukończył Konserwatorium w klasie improwizacji Jana Banga. Stworzyli razem 
niepowtarzalny świat mikrostruktur i hipnotycznych brzmień oraz rytmów. Album „Experimental 
Psychology” miał premierę 4.11.2013. Bilety: 5 zł studenci, 10 zł pozostałe osoby

Koncert grupy Koniec Świata
5.12. (czwartek), godz. 20.00, mała scena
Bilety: 15 zł, 25 zł w dniu koncertu

Myślą poruszone – performance taneczny w choreografii  
Marty Zawadzkiej, 6.12. (piątek), godz. 18.00
Myśl w ruchu jest projektem interdyscyplinarnym, który podnosi kompetencje estetyczne mło-
dych ludzi w zakresie odbioru sztuki tanecznej oraz – w pewnym stopniu całej sztuki współcze-
snej. W tegorocznej edycji udział wzięli uczniowie I LO im. Mikołaja Kopernika. Wstęp wolny

Od Nowa Na Obcasach: Lena Romul Instynktownie 
6.10. (piątek), godz. 20.00, mała scena 
Lena Romul to wokalistka, kompozytorka oraz saksofonistka. Jest laureatką głównych nagród 
na wielu konkursach jazzowych. Już jako 17-latka została nazwana „Nadzieją Polskiego Jazzu” 
przez jurorów Jazz Junior. Dwa lata później nagrodzona główną nagrodą na tym festiwalu. Ma na 
swoim koncie wiele sukcesów, zarówno w festiwalach krajowych jak i zagranicznych. W styczniu 
pojawiła się jej debiutancka płyta ,,Industrialnie/Instynktownie”.
Koncert zawiera wiele nastrojowych piosenek osadzonych w akustycznym klimacie. Nie zabrak-
nie również solowych partii instrumentalnych. Bilety: 20 zł, 25 zł w dniu koncertu

KATAR Teatralny, czyli Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej 
Regionu, 7.12. (sobota), godz. 11.00
(opis przy WOAK) Wstęp wolny

 XII Uniwersytecki Koncert Charytatywny: 
Hanna Banaszak i Jan Ptaszyn Wróblew-
ski Quartet, 8.12. (niedziela), godz. 18.00, 
nowa scena
Koncert „Lepsze jutro”. W programie także koncert „Ko-
lędy ulicy” w wykonaniu aktorów Teatru Baj Pomorski 
(kierownictwo muzyczne: Krzysztof Zaremba; prowadząca 
koncert: Marzena Słupkowska). Koncert rozpoczyna gro-
madzenie funduszu na stypendia dla mieszkańców do-
mów dziecka, którzy podejmą studia na UMK. Bilety: 60 zł

Jazz Club: Michał Milczarek Trio, 11.12. 
(środa), godz. 20.00
Skład: Michał Milczarek – gitara; Mateusz Modrzejewski – perkusja; Bartek Łuczkiewicz – bas. 
Artyści tworzą muzykę improwizowaną, oscylującą wokół fusion i jazzu nowoczesnego. Zasięg 
inspiracji muzyków jest bardzo rozległy, dlatego w ich twórczości odnaleźć można elementy bluesa, 
psychodelii czy elektroniki. W 2012 r. zespół wydał własnym sumptem płytę EP „The Big Game”. 
Bilety: 5 zł studenci, 10 zł pozostałe osoby

Otwarta Scena Od Nowy: Korbaczeska 
12.12. (czwartek), godz. 20.00, mała scena
Grupa składa się z muzyków grających na toruńskiej scenie. Brzmienie KorbyCzeskiej inspirowane 
jest muzyką alternatywną lat 70. i 80. Grupa nawiązuje do zespołów takich jak: Telephone, Noir 
Desire, Magazine, The Stranglers, Dead Kennedys, UK Subs, Siouxie and the Banshees, The Cure 
i Clash. W Od Nowie zespół zagra zarówno własne kompozycje jak i covery swoich ulubionych kapel. 
Wstęp wolny

Koncert Specjalny Poświęcony Pamięci Grzegorza Ciechowskiego
14.12. (sobota), godz. 20.00 
Tak jak w poprzednich edycjach na scenie pojawią się czołowi polscy artyści, którzy zagrają 
i zaśpiewają swoje wersje utworów Grzegorza Ciechowskiego i Republiki. W tym roku przygotowali-
śmy szczególny program. Tradycyjnie postanowiliśmy nie zdradzać zbyt wielu szczegółów na temat 
koncertu ani też nazwisk zaproszonych gości. Zdradzić możemy jedynie, że w tym roku zaproszonym 
muzykom towarzyszyć będą muzycy Republiki – wszyscy żyjący członkowie zespołu pojawią się tego 
wieczoru na scenie. Koncert przygotowywany jest w duchu prawdziwej Republiki, ma być swoistym 
powrotem do źródeł. Podczas koncertu wręczona zostanie Nagroda Artystyczna Miasta Torunia  
im. Grzegorza Ciechowskiego dla Misi Furtak. Bilety: 60 zł, 70 zł w dniu koncertu

Slam Poetycki, 16.12. (poniedziałek), godz. 20.00
Slam to skrzyżowanie poezji i performance’u, stawiające na pierwszym miejscu kontakt poety z ludź-
mi, którzy słuchają jego wierszy. Słowo slam określa również imprezę, podczas której artyści przed-
stawiają swoje teksty, a publiczność ocenia na bieżąco zarówno treść wierszy, jak i umiejętności 
oratorskie poety i wyłania najlepszego autora wieczoru.

Wieczór Podróżnika, 17.12. (wtorek), godz. 20.00
Wstęp wolny

Warsztaty Przedsiębiorcza Kobieta
19.12.(czwartek), godz. 17.00
Zapisy i szczegółowe informacje: http://przedsiebiorcza-kobieta.pl/ 

Sylwester w Od Nowie, 31.12. (wtorek), godz. 20.00
Pożegnanie Starego Roku 2013 i przywitanie Nowego rozpocznie się o godzinie 20:00. Impreza po-
trwa do godziny 4.00. Zapraszamy i gwarantujemy doskonałą zabawę przy dobrej muzyce. Najlepszą 
muzykę wszechczasów serwuje DJ Mike. Bilety: 60 zł/osoba (stolik, lampka szampana, ciepły posi-
łek, przekąski, owoce), 30 zł wejście bez rezerwacji stolika

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

Koncerty z okazji 15. urodzin Hard Rock Pubu Pamela
9.12.(poniedziałek), godz. 19.00
Jary Oz (zespół Krzysztofa Jaryczewskiego w którym grają muzycy 
występujący w Oddziale Zamkniętym w latach 80-tych), goście Manchester, Blue Sounds. 
Support Dża Dża Binks.Wstęp wolny

16.12.(poniedziałek), godz. 19.00
Manchester - pierwszy raz zagrają utwory z 3 płyty. Support: Absurd (akustycznie), zagra materiał 
z debiutanckiej płyty której wydawcą jest toruńska wytwórnia HRPP Records

U

KLUBY
Warsztaty gitarowe 
a po nich jam session
22.12. (niedziela)
Warsztaty poprowadzą: Wiesław 
Kryszewski i Marek Dąbrowski. 
Efekty gitarowe zaprezentują mu-
zycy z zespołu Gribojedow. Jam 
session poprowadzą muzycy z ze-
społu Open Blues, gościnie wy-
stąpią toruńskie wokalistki: Maja 
Lewicka, Asia Czajkowska-Zoń, 
Oliwia Godlewska i Sara Pach 
Warsztaty - godz. 18-ta, jam ses-
sion - godz. 20-ta

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

U Studni, 2.12. (poniedziałek), godz. 20.00
Jeden z najlepszych w Polsce zespołów uprawiający balladę z umiejętnie do-
branym tekstem i niebanalną oprawą muzyczną. Swój najnowszy program 
opierają na wierszach Adama Ziemianina, wybitnego krakowskiego poety, 
a także na utworach autorstwa Oli Kiełb, Darka Czarnego i Ryszarda Żarow-
skiego. Mądra refleksja, afirmacja życia we wszystkich jego przejawach, li-
ryka najwyższej próby i optymizm, to oprócz przepięknej harmonii głosów 
wokalistów i akompaniujących instrumentów dominanty przekazu i stylu 
wykonawczego U Studni. Współtworząc przez wiele lat (1984-2012) Stare 
Dobre Małżeństwo, wyznaczyli rozpoznawalne brzmienie i styl muzyczny tej 
legendarnej grupy. Bilety: 40 zł do 1.12. w barze klubu i sklepie „Pamiątki 
przy Flisaku”, 50 zł w dniu występu od 18.00

Zakopower, 4.12. (środa) 
Łąki Łan, 5.12. (czwartek) 
Audiofeels, 6.12. (piątek) 
Tides From Nebula, 8.12. (niedziela) 
Marek Dyjak, 9.12. (poniedziałek) 
Skubas + Zalef, 11.12. (środa) 
Luxtorpeda + The Toobes, 12.12. (czwartek) 
Tomek Lipiński & Tilt, 13.12. (piątek) 
Sofa & Goście, 19.12. (czwartek) 
Marzenia Bez Granic, 20.12. (piątek) 

KLUB NRD
ul. Browarna 6
www.myspace.com/enerde

Koncert Jesień, 5.12. (czwartek)
Soundspotting vol. 9, 7.12. (sobota)
Kontrasala B-day + Premiera książki „Tak jak każdy tutaj” Michała Mrozka 
i wystawa zdjęć projektu „One Day, One Face” Sławomira Jędrzejewskiego.

Mini Male Vici, 13.12. (piątek)
W.E.N.A w Toruniu, 14.12. (sobota)
Wigilia NRD, 24.12. (wtorek)
Commercial Break#9, 25.12. (środa)
Funky Chicken, 26.12. (czwartek)
Wiktor Skok, 27.12. (piątek)
Dreadsquad, 28.12. (sobota)
We Love Beats, 3, 10, 17, 20.12. (wtorek)
Braindance Thursday 5, 12, 19.12. (czwartki)

Fot. Agata Jankowska

T
TORUŃSKA AGENDA KULTURALNA
ul. Pod Krzywą Wieżą 1
www.tak.torun.pl

Dni Otwarte Mostu
7.12. (sobota)
N  godz. 10.00–11.00 „Witajcie sąsiedzi” - historyczna inscenizacja starcia wojsk z dwóch stron rzeki
N  godz. 11.00–12.00 „Witajcie sąsiedzi” - sportowa rywalizacja szkół lewobrzeżnego i prawobrzeżnego To-

runia
N  godz. 11.50–12.10 Wspólne mostowe zdjęcie torunian
N  godz. 12.10–12.50 Wielka Parada Mostowa
N  godz. 12.50–13.15 Świąteczne kolędowanie z chórem „Pueri vox”
N  godz. 13.15–13.30 Konkursy dla mieszkańców
N  godz. 13.30–13.45 „Połączmy Toruń” — akcja łączenia najdłuższego łańcucha choinkowego
N  godz. 13.45–14.15 Pokaz taneczny Jagielski Dance Project
N  godz. 14.15–15.15 Koncert zespołu Dzwonek Do Drzwi
N  godz. 15.15–15.45 Świąteczne kolędowanie z chórem „Pueri vox”
N  godz. 15.45–16.30 Koncert zespołu Paraliż Band i pokaz sztucznych ogni
N  Zwiedzanie mostu z przewodnikami (10.00–16.00)
N  Mobilne zwiedzanie mostu (10.00–11.30, 13.00–17.00)
N  Warsztaty dla dzieci i młodzieży (11.00–16.00)

8.12. (niedziela)
N  godz. 11.00–11.15 Półmaraton Świętych Mikołajów
N  godz. 11.15–12.00 Koncert piosenek dla dzieci w wykonaniu aktorów Teatru „Baj Pomorski”
N  godz. 12.00–12.30 Świąteczne kolędowanie z chórem „Pueri vox”
N  godz. 12.30–13.00 Torty okolicznościowe — cukiernicy dla torunian
N  godz. 13.00–13.45 Występy muzyczne zespołów MDK
N  godz. 13.45–14.00 Konkursy dla mieszkańców
N  godz. 14.00–15.00 Koncert zespołu Popovacula
N  godz. 15.15–15.30 Pokaz taneczny Jagielski Dance Project
N  godz. 15.30–16.45 Atrakcje dla mieszkańców: gotowanie na żywo, kąpiel morsów, zawody sterowanych  

samochodów
N  godz. 16.45–17.00 Pokaz taneczny Jagielski Dance Project
N  godz. 17.00–18.30 Koncert gwiazdy: Golec uOrkiestra i pokaz sztucznych ogni
N  godz. 18.30–19.00 DJ Martinez
N  Zwiedzanie mostu z przewodnikami (10.00–16.00)
N  Mobilne zwiedzanie mostu (12.00–19.00)
N  Warsztaty dla dzieci i młodzieży (11.00–16.00)
7 i 8 grudnia w okolice mostu będzie można dojechać za darmo niektórymi liniami komunikacji miejskiej. Zwol-
nienie od opłat będzie obowiązywało od godz. 9.00 do 19.00 na liniach dziennych tramwajowych nr 1 i 5 oraz 
autobusowych nr 10, 11, 13, 15, 20, 22, 23, 26, 29, 31, 38 i 40. Dla tych, którzy wybiorą się na most samocho-
dem, przygotowano parkingi w okolicy ul. Winnej i na placu cyrkowym.

Imprezy przy Jarmarku Bożonarodzeniowym, 12-23.12. 
Na Rynku Staromiejskim zagrają: Chór Gniewkowianie, Schola dziecięca „Promyki Maryi”, Kapela Góralska, ze-
spół z Domu Harcerza, zespół Klastrun; wystąpi także Teatr Impresaryjny „Afisz”, który zaprezentuje program 
muzyczny „Jest taki dzień”. W programie przewidziano także liczne atrakcje dla dzieci (m.in. zajęcia z tworzenia 
kartek świątecznych, ozdób choinkowych, czytanie „Opowieści Wigilijnej” Karola Dickensa).

Wigilia Miejska, 21.12. (sobota)
W programie m.in. występ Toruńskiego Chóru Nauczycielskiego „Con Anima”, scholi dziecięcej „Pueri vox” 
oraz Michaliny Zwierzychowskiej; animacje dla dzieci.
Miejsce: Rynek Nowomiejski

Kolędowanie przy Szopce Bożonarodzeniowej, 26.12.-5.01.2014
Cykl koncertów kolęd w wykonaniu lokalnych zespołów
Planowane terminy koncertów: 26, 28, 29.12., 1, 4, 5.01.
Miejsce: Rynek Nowomiejski

Sylwester, 31.12. (wtorek)
Podobnie, jak w ubiegłym roku sylwester będzie miał charakter klubowy, na rynku stanie efektowny boombox 
wykorzystywany podczas największych plenerowych muzycznych wydarzeń, a elektryzujące muzyczne dźwięki 
będą miksować DJe
Miejsce: Rynek Staromiejski

TAK



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

„Tajemniczy zamek w Karpatach, czyli fantastyczno-naukowa półopera 
albo Verneland”
1.12. (niedziela), godz. 16.30  - premiera
2.12. (poniedziałek), godz. 11.00
3.12. (wtorek), godz. 9.30 i 12.00
W pewnym karpackim lesie stoi zamek, który budzi grozę wśród mieszkańców pobliskiej wsi. 
Krążą wokół niego mroczne legendy, nieprawdopodobne plotki i mnóstwo niedopowiedzeń. 
Gdy do wsi przybywa poszukujący swojej narzeczonej śpiewak operowy hrabia Telek, z zamku 
zaczyna się wydobywać dym. Telek razem ze swym sługą Rocko postanawiają wyruszyć do za-
mczyska i wyjaśnić jego tajemnicę. Twórcy sięgają do tradycji czeskiej parodii i absurdalnego 
poczucia humoru, obśmiewają wiarę w potęgę rozumu i niezwykłe wynalazki, pokazują wielką 
siłę miłości, przedstawiają historię pełną nieoczekiwanych zwrotów akcji i galerię ekscentrycz-
nych postaci. Bilety: 15, 17 zł

„Opowieść Wigilijna”
6.12. (piątek), godz. 9.30 i 12.00
10-13.12. (wtorek-piątek), godz. 9.30 i 12.00
16.12. (poniedziałek), godz. 9.30
17-20.12. (wtorek-piątek), godz. 9.30 i 12.00
22.12. (niedziela), godz. 12.00 i 16.30
Opowieść o Scrooge`u, człowieku skąpym, nieczułym na ludzkie potrzeby, któremu obce jest 
czynienie dobra bliźniemu. W wigilijnym czasie, kiedy świat realny może przenikać się z rze-
czywistością pozaziemską, dane mu zostaje przeżyć spotkanie z trzema duchami. Spotkania te 
przyczyniają się do wewnętrznej przemiany Scrooge’a i budzą w nim pragnienie zadośćuczynie-
nia wyrządzonych dotąd krzywd. Bilety: 17 zł 

„Czerwony Kapturek”, 6.12. (piątek), godz. 16.00
Wszyscy znają bajkę o Czerwonym Kapturku, lecz czy wszyscy chcą i lubią ją opowiadać? A gdy-
by tak jeszcze dać szansę, aby samo bohaterowie opowiedzieli o swoim losie? Jaki mają sto-
sunek do zdarzeń toczących się w opowieści? Bo czy to przyjemnie jest, na przykład, zostać 
połkniętym przez wilka i siedzieć długo w jego brzuchu, gdzie ciemno i brak telewizora? I czy 
gajowy na pewno przyjdzie na czas? Bilety: 13 zł

„Dudi bez piórka”
9.12. (poniedziałek), godz. 9.30 i 11.30 
29.12. (niedziela), godz. 12.00 i 16.30 sylwester dla dzieci. Bilety 25 zł
Najmłodsi widzowie poznają dwójkę małych przyjaciół - kaczkę Dudi i Króliczka. Łączy ich na-
prawdę wypróbowana przyjaźń.  Dudi uratowała Króliczka z paszczy lisa. Niestety  w walce stra-
ciła piórko i nie może odlecieć do ciepłych krajów. Wraz z nadejściem zimy zaczyna się trudny 
i niebezpieczny czas dla małej kaczki. Jak poradzi sobie z czyhającym na młode zwierzęta lisem? 
Czy będzie mogła jeszcze latać? Bilety: 14 zł

TEATR IMPRESARYJNY AFISZ
www.teatrafisz.pl

„Romans w bibliotece” - spektakl kabaretowy
8.12. (niedziela), godz. 19.00
W zaciszu biblioteki dwie panie bibliotekarki przeżywają ekscytujące romanse molestując 
wyszukane pozycje nieprzebranego księgozbioru. Niemym świadkiem tych ekscesów jest pan 
introligator zmuszony do permanentnego naprawiania kolejnych egzemplarzy. Jednak obiekt 
romantycznych uniesień zmienia się, gdy na horyzoncie pojawia się bezrobotny intelektualista, 
który z nadmiaru wolnego czasu nadrabia w bibliotece zaległości w lekturze. Od tej pory Panie 
Bibliotekarki pragną swe marzenia zrealizować. W miłosne intrygi wplątany zostaje również 
bogu ducha winny biblioteczny introligator, który wzorem Dulskiego robi wszystko, aby zostać 
niezauważonym. W programie wykorzystano wątki romansów zaczerpnięte z polskiej literatury.
Miejsce: Restauracja Hotelu „Bulwar”, Bulwar Filadelfijski 18

Rezerwacja: 56 690-43-47, 513-020-033, 513-058-619, www.teatrafisz.pl
Bilety do nabycia: www.eventim.pl, www.groupon.pl; Empik lub na godzinę przed spektaklem. 
Bilety: indywidualne 28 zł / grupowe 18 zł

T

TEATR IM. WILAMA HORZYCY
pl. Teatralny 1, tel. 56 622-50-21
www.teatr.torun.pl

DUŻA SCENA

„Pippi Pończoszanka”
6.12. (piątek), godz. 11.00
7-8.12. (sobota-niedziela), godz. 16.00
10.12. (wtorek), godz. 11.00
12-13.12. (czwartek-piątek), godz. 11.00
Kolorowe i magiczne widowisko adresowane do młodszej publiczności. Ruda i piegowata bohaterka 
mieszka z koniem i małpką, Panem Nilssonem. Mama jest w niebie, a tata – piratem. Pippi jednak 
nie jest samotna. Ma dwoje wspaniałych przyjaciół, Tommy’ego i Annikę, z którymi przeżywa wiele 

przedziwnych i zabawnych przygód. Bilety: 25 zł, ulgowy 18 zł, szkolny 16 zł

Czytanie wierszy dla dzieci, 7.12. (sobota), godz. 14.00 
„Pięć róż dla Jennifer”
11.12. (środa), godz. 19.00
17-18.12. (wtorek-środa), godz. 19.00
28.12. (sobota), godz. 19.00, 29.12. (niedziela), godz. 18.00 - spektakle 
z niespodzianką, bilety: 40 zł
31.12. (wtorek), godz. 21.00 spektakl sylwestrowy, bilety: 120 zł
Akcja sztuki rozgrywa w mieszkaniu transwestyty Jennifer, która czeka na telefon od Franca. Co-
dziennie przygotowuje kolację na jego przyjazd. Telefony na osiedlu uległy jednak dziwnej awarii 
i wszystkie połączenia kierowane są do Jennifer. Jej frustrację potęguje powtarzająca się co chwilę 
w radiu informacja o maniaku mordującym transwestytów. Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

„Koncert życzeń”, 19-22.12. (czwartek-niedziela), godz. 19.00
Przegląd najciekawszych, najbardziej znanych piosenek, które stały się przebojami lub zostały 
uznane za ważne wydarzenia w polskiej muzyce rozrywkowej. Usłyszymy piosenki w nowych aranża-
cjach i zaskakujących, często z humorem potraktowanych, interpretacjach. Program zawiera utwory 
z lat 60., 70., 80. i 90. – z repertuarów m.in. Kabaretu Starszych Panów, Czerwonych Gitar, Perfektu, 
Maanamu, Wilków, Kultu, Obywatela G.C., Bajmu. Bilety: 30 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 22 zł

SCENA NA ZAPLECZU

M. McDonagh „Porucznik z Inishmore”, 1.12. (niedziela), godz. 18.00
Podczas gdy Padraic, bojownik Irlandzkiej Armii Wyzwolenia Narodowego (INLA), walczy o wolność 
w Północnej Irlandii torturując i podkładając bomby, na wyspie Inishmore ktoś zabija jego ukochane-
go kota, Tomaszka. Christy, Brendan i Joey – nieudolnigapowaci terroryści, współtowarzysze Padra-
ica z INLA, ściągają go na wyspę. Śmierć kota nakręca spiralę niewiarygodnych wydarzeń. Spektakl 
dla widzów od 16 lat. Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

M. Walczak „Człowiek z Bogiem w szafie” 
7-8.12. (sobota-niedziela), godz. 19.00 
13-15.12. (piątek-niedziela), godz. 19.00
Dlaczego Walczakowski Bóg mieszka w szafie? Nie wiadomo. To, co o nim wiemy na pewno, to to, 
że bywa zabawny i lubi pizzę z oliwkami. I że nigdy nie opuszcza szafy. Kiedy Bóg siedzi w swojej 
bezpiecznej szafie, na zewnątrz toczy się życie: trwają gorączkowe przygotowania do przyjazdu Jana 
Pawła II, których zagorzałą uczestniczką jest Kobieta Bardzo Wierząca, a para nastolatków - Kama 
i Adam – korzystając z okazji, jakim jest wyjście rodziców chłopaka na spotkanie z papieżem, prze-
żywa pierwsze miłosne uniesienia. Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

„Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?”
29.12. (niedziela), godz. 19.00 spektakl z niespodzianką. Bilety: 40 zł
31.12. (wtorek), godz. 20.00 spektakl sylwestrowy. Bilety: 120 zł
W koncercie pojawią się nowe wykonania utworów znanych z repertuaru Marka Grechuty, zarówno 
tych bardzo lubianych z czasów świetności zespołu Anawa (Nie dokazuj, Serce czy Będziesz moją 
panią) jak i tych z okresu kariery solowej Artysty (np. Krajobraz z wilgą). Wszystkie utwory zostały 
przygotowane w doskonałych aranżacjach Tomasza Łuca.

TEATRY
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BIBLIOTEKI
WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA KSIĄŻNICA KOPERNIKAŃSKA
www.ksiaznica.torun.pl

Kopernik w Książnicy, czyli narodziny pasji
3.12. (wtorek), godz. 18.00
Gościem będzie red. Piotr Majewski, prezenter radiowy i telewizyjny, Mistrz Mowy Polskiej, miłośnik i popularyzator astro-
nomii. Wspólnie z dziennikarzem odkryjemy nowy rozdział w biografii Mikołaja Kopernika - red. Majewski przedstawi wyniki 
kilkuletniego dochodzenia, którego celem było ujawnienie źródeł naukowej pasji astronoma. Słuchacze otrzymają prezentację 
multimedialną. W trakcie spotkania odbędzie się również konkurs, w którym nagrodą główną będzie teleskop mobilny.
Piotr Majewski jest od lat związany z Polskim Radiem Pomorza i Kujaw (Radio PiK), współpracuje z TVP, radiową Trójką i ty-
godnikiem „Polityka”, w którym opublikował kilkadziesiąt artykułów poświęconych wiedzy o wszechświecie. Autor miesięcz-
nika „Radio Planet i Komet” oraz współtwórca magazynu „Planetarium TVP” (2006-2010). Zwycięzca krajowego konkursu na 
najlepszą radiową audycję popularnonaukową roku 2000 i zdobywca Grand Prix europejskiego konkursu filmowego „Venus 
Transit 2004”. Za działalność edukacyjną odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Od 2012 r. zasiada w Radzie 
Programowej kujawsko-pomorskiego projektu Astrobaza. Pasjonat astrofotografii – jego prace publikuje m.in. NASA, Space-
Weather.com i portal Astroexpo.pl. Miejsce: Dwór Artusa, Wstęp wolny

Filia nr 1, ul. Jęczmienna 23

Pasja życia. Wystawa prac Marii Sołtysik-Żalińskiej, do 5.12.
Wystawa prac Anny Barbarowicz, 16.12.-3.01.2014
Prof. Wiesław Smużny przekonuje, że każdy, kto czuje się niedogrzany psychicznie, powinien otaczać się malarstwem Anny 
Barbarowicz. Zdaniem toruńskiego wykładowcy jej prace działają niemal terapeutycznie; uspokajają i rozleniwiają emocje, 
wsączając się walerianą w skołatane serca. Na ekspozycję trafi kilkadziesiąt prac torunianki. Anna Barbarowicz zaprezentuje 
kolaże, malarstwo na jedwabiu oraz jedwab ręcznie malowany (głównie szale i chusty).
Artystka ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku. Studiowała malarstwo u Rajmunda Pietkiewicza i tkaninę unikatową 
w pracowni tkackiej Józefy Wnuk. Po studiach zainteresowała się złotnictwem - Według prof. Smużnego w biżuterii artystycz-
nej, podobnie jak w malarstwie, ujawnia się jej wrażliwy i przejęty kontakt z naturą – „biżuteryjne dziełka” torunianki charak-
teryzuje oszczędność i dopracowanie formy.

Filia nr 2, ul. Kościuszki 47

Wystawa malarstwa Marii Serwińskiej Guttfeld, do 31.12.
Maria Serwińska-Guttfeld ukończyła studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK (dyplom w pracowni prof. Edmunda Piotrowicza 
i Ryszarda Krzywki). Uprawia grafikę, malarstwo i rysunek. Zajmuje się też pedagogiką artystyczną. Ma w dorobku 26 wystaw 
indywidualnych oraz udział w ekspozycjach zbiorowych w kraju i za granicą. Systematycznie uczestniczy w plenerach i podró-
żach artystycznych, m.in. na Ukrainę, Kubę, do Włoch, Grecji, Turcji, Hiszpanii, Indii, Armenii, Meksyku, Nepalu i Tybetu, które 
są dla niej źródłem inspiracji twórczej. Jej prace były wielokrotnie nagradzane w toruńskich konkursach na grafikę, malarstwo 
i rysunek roku. Jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia Pastelistów Polskich.
Maria Serwińska-Guttfeld od wielu lat doradza nauczycielom plastyki i sztuki, jest autorką programów kształcenia artystycz-
nego. Opiekuje się również grupami plastycznymi Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Filia nr 6, ul. Lelewela 3

Kiermasz taniej książki, 2-6.12.
Na kiermasz trafi 1300 tytułów z bibliotecznego księgozbioru, m.in. literatura piękna, poradniki, słowniki i wydawnictwa  
encyklopedyczne. Będą kryminały, zeszyty historyczne z serii „Dzieje narodu i państwa polskiego” oraz miniaturowe książki 
dla dorosłych. Ceny od złotówki.
Filie czynne: poniedziałek, wtorek i czwartek: godz. 12.00-18.00, środa: godz. 11.00-15.00, piątek: godz. 8.30-16.00

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych, ul. Szczytna 13

Dyskusyjny Klub Książki, 2.12. (poniedziałek), godz. 10.00 
Dyskusja nad książką „Miedzianka: historia znikania” Filipa Springera. Dyskusję poprowadzi Kamila Lisiecka.

Władysław Jurkiewicz - Witraż, 16.12. (poniedziałek), godz. 10.00 
Otwarcie wystawy połączone ze spotkaniem autorskim. Władysław Ludwik Jurkiewicz – artysta grafik, prezentuje w ramach 
wystawy „Witraż” różne techniki: rysunek, akwarele oraz olej. Tematyka prac to architektura i pejzaż – i jak sam mówi – pró-
buje w nich zatrzymać czas. Autor od kilkunastu lat związany jest z Toruniem i temu miastu poświęcił wiele ze swoich prac. 
Urodził się w Paryżu, zwiedził niemal całą Europę, był uczniem m.in. prof. Schönborna i prof. Zina w Krakowie, gdzie również 
studiował na Wydziale Historyczno-Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wiele jego prac eksponowano w różnych kra-
jach naszego kontynentu.

T
TORUŃSKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
siedziba – Dwór Artusa
Rynek Staromiejski 6, tel. 56 622-88-05
www.tos.art.pl

Międzynarodowy Festiwal Skrzypiec
N 1.12. (niedziela), godz. 16.00, Ratusz Staromiejski: Kon-
cert: zakończenie konkursu kompozytorskiego, zakończenie 
konkursu na recenzje muzyczne  - Atom String Quartet 
Skład: Dawid Lubowicz (skrzypce), Marcin Hałat (skrzypce), 
Michał Zaborski (altówka), Krzysztof Lenczowski (wiolonczela)
Atom String Quartet jest jednym z nielicznych na świecie 
i pierwszym w Polsce kwartetem smyczkowym grającym jazz. 
Zespół wykonuje głównie własne kompozycje, inspirowane  
rytmami latynoskimi, folklorem irlandzkim, melodiami hisz-
pańskimi oraz motywami z różnych regionów Polski. W tak 
nietypowej dla muzyki jazzowej obsadzie, elementy te brzmią 
nowocześnie i oryginalnie – są inspiracją do improwizacji, 
będącej żywiołową interakcją czterech silnych muzycznych 
osobowości. 
Bilety: 20/10 zł
N 2.12. (poniedziałek), godz. 19.00, Dwór Artusa: koncert 
laureatów III Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego, 
zakończenie I Międzynarodowego Festiwalu Skrzypiec: Soli-
ści - laureaci III MKS, Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent, 
Toruńska Orkiestra Symfoniczna. Bilety: 25/15 zł

Czas Dla Nas: W murowanej piwnicy  - 
mikołajkowe spotkanie ze zbójnikami
1.12. (niedziela), godz. 16.00 i 17.00
Przed nami  magiczny czas oczekiwania na zimę, zapach cho-
inki, radosną świąteczną atmosferę. Grudniowe spotkanie 
upłynie nam przy muzyce góralskiej.  Zapraszamy na wyciecz-
kę w polskie góry, tam na pewno leży już śnieg, może spotka-
my też Mikołaja…
Bilety: 5 zł dzieci, 20 zł dorośli

Leć kolędo w świat
14.12. (sobota), godz. 18.00
Nina Nowak (alt)
Przemysław Fiugajski (dyrygent)
Toruńska Orkiestra Symfoniczna
W programie: kolędy  
Bilety: 30/20 zł

Gala sylwestrowa
31.12. (wtorek), godz. 17.00 i 20.00
Magdalena Idzik (mezzosopran)
Adam Szerszeń (baryton)
Mirosław Jacek Błaszczyk (dyrygent)
Toruńska Orkiestra Symfoniczna 
Bilety: godz. 17.00 – 80 zł, godz. 20.00 – 100 zł

TOS



Tym razem przed wesołym reniferkiem i jego oddanymi przyjaciółmi: rezolutną łasicą Wilmą oraz Ju-
liuszem - najmądrzejszym wiewiórem świata, nie lada zadanie - muszą spędzić święta u boku nowego 
towarzysza mamy i przyrodniego braciszka, który bezustannie psoci i ściąga im na kark wigilijnych 
rozbójników skuteczniej niż słynny Kevin.
N godz. 14.30 Gdzie jest Gwiazdka? reż. Nils Gaup, Norwegia 2012
Dawno, dawno temu jedyna córka władcy niewielkiego królestwa, Złotowłosa, wybrała się do lasu w po-
szukiwaniu Gwiazdy Bożego Narodzenia i... słuch o niej zaginął. Królowa zmarła z żalu i tęsknoty za 
córką, a król przeklął Gwiazdę, sprawiając, że w jego królestwie nastały smutek i ciemność. Legenda 
jednak głosi, że Złotowłosa wciąż żyje i powróci do królestwa, gdy tylko król odnajdzie Gwiazdę i przy-
wróci jej blask. Odtąd król szuka Gwiazdy w każde Boże Narodzenie, lecz na próżno. 
Bilety 1 zł

KINO NIEBIESKI KOCYK
Klub Od owa, ul. Gagarina 37a, tel. 56 611-22-66
www.odnowa.umk.pl

„Ida”, reż. Paweł Pawlikowski, Polska 2013, 2.12. (pon.), godz. 19.00
Lata 60. w Polsce. Anna jest nowicjuszką, sierotą wychowywaną w zakonie. Przed złożeniem ślubów 
matka przełożona stawia warunek: Anna musi odwiedzić swoją ciotkę Wandę, jedyną żyjącą krewną. 
Obie wyruszają w podróż, która ma im pomóc nie tylko w poznaniu tragicznej historii ich rodziny,  
ale i prawdy o tym, kim są. Bilety: 10 zł studenci, 12 zł pozostałe osoby

DKF – Klasyka Filmowa: Przegląd filmów Krzysztofa Kieślowskiego
3.12. (wtorek), godz. 19.00 
N „Krótki film o miłości”, reż. Krzysztof Kieślowski, Polska 1990
Jedno z warszawskich osiedli. W wynajętym pokoiku u matki swojego kolegi, mieszka dziewiętnasto-
letni Tomek. Wieczorami uczy się języków, ale gdy zbliża się godzina 21.00, odsłania stojącą na stoliku 
lunetę i zaczyna obserwować piękną, dojrzałą kobietę.
N „Przypadek”, reż. Krzysztof Kieślowski, Polska 1987
Film pokazuje trzy różne losy jednego człowieka, Witka Długosza (Bogusław Linda), trzy potencjalne 
życiorysy jednej osoby, zależne wyłączne od przypadku. 
Bilety: 5 zł studenci, 10 zł pozostałe osoby

„Don Jon”, reż. Joseph Gordon-Levitt, USA 2013
9.12. (poniedziałek), godz. 19.00
Przebojowa komedia w której on: (Joseph Gordon-Levitt) przystojniak-seksoholik, spotyka ją: (Scarlett 
Johansson) seksowną blondynkę, niepoprawną romantyczkę. Oryginalna love story, w której flirtują ze 
sobą ulubione gatunki popkultury - porno i melodramat. Bilety: 10 zł studenci,12 zł pozostałe osoby 

DKF - Kino Autorek: „Code Blue”, reż. Urszula Antoniak, Holandia/Dania 2011
10.12. (wtorek), godz. 19.00 
Marian jest pielęgniarką w średnim wieku, poświęcającą się pacjentom niemal jak święta. Niekiedy 
przyjmuje nawet rolę zbawcy, pomagając ciężko chorym odejść w ostateczną ciszę. Gdy zaczyna pracę 
w innym szpitalu, przeprowadza się do nowego mieszkania w wieżowcu na obrzeżach miasta. Pewnej 
nocy obserwuje ze swojego okna scenę gwałtu. Nie jest jej jedynym świadkiem. Mieszkający w tym 
samym budynku mężczyzna także widzi to zdarzenie. Co więcej, zauważa również Marian patrzącą na 
wszystko z okna swojego mieszkania. To, co kobieta zobaczyła oraz fakt, że sama była wówczas ob-
serwowana, nie daje jej spokoju. Marian i jej sąsiad zaczynają swoistą grę unikania siebie nawzajem. 

Bilety: 5 zł studenci, 10 zł pozostałe osoby

„Papusza”, reż. Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze, Polska 2013
16.12. (poniedziałek), godz. 19.00
Oparta na faktach dramatyczna historia Bronisławy Wajs, pierwszej romskiej poetki, która spisała swo-
je wiersze. To też historia spotkania poetów: Jerzy Ficowski dostrzegł jej wielki talent, zachęcił, aby za-
pisywała swoje utwory, i przetłumaczył je na język polski. Bilety: 10 zł studenci, 12 zł pozostałe osoby

Pokaz Specjalny: „Bilet na księżyc”, reż. Jacek Bromski, Polska 2013
17.12. (wtorek), godz. 19.00 
Rok 1969. Fascynujący się lotnictwem Adam zostaje powołany do wojska. Jednak, ku własnemu rozcza-
rowaniu, dostaje przydział do służby w... Marynarce Wojennej. Z Antkiem, starszym bratem, wyruszają 
nad morze.

Pokaz Specjalny: „Świąteczny podarunek”
„Zambezia”, reż. Wayne Thornley, RPA 2012
18.12. (środa), godz. 18.00
W sercu Afryki, gdzieś między Rio i Madakaskarem, leży imponująca ptasia metropolia – Zambezia. 
Młody sokół Kai, skuszony obietnicą sławy, opuszcza rodzinne gniazdo, by - wbrew woli ojca - odwie-
dzić stolicę pierzastych i przystąpić do elitarnej eskadry Dziobasów Przestworzy, stojących (a raczej 
frunących) na straży bezpieczeństwa Zambezii.

K

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

 Pan Verdoux, premiera: 6.12., dramat, komedia USA 1947
reżyseria: Charles Chaplin, występują: Daniel Bruhl, Olivia Wilde, Chris Hemsworth
W tym komicznym dramacie Verdoux, były kasjer bankowy, utrzymuje swą rodzinę z mordowa-
nia bogatych kobiet. Postać Verdoux posłużyła Chaplinowi doo wykazania, że społeczeństwo, 
którego sens określa robienie interesów, jest społeczeństwem opartym na zbrodni i wojnie.

Na głębinie, premiera: 6.12., dramat Islandia 2012
reżyseria: Baltasar Kormakur, występują: Ólafur Darri Ólafsson, Jóhann G. Jóhannsson
Islandzcy rybacy wypływają na połów w mroźną pogodę. Na morzu ich kuter wywraca się 
i idzie na dno, pozostawiając grupę mężczyzn w lodowatej wodzie. Bez możliwości odpo-
czynku czy komunikacji z lądem rozbitkowie starają się uratować, płynąc w stronę brzegu 
wpław. Mroźny ocean staje się miejscem próby ich sił oraz charakteru.

Oldboy. Zemsta jest cierpliwa, premiera: 6.12., thriller USA 2013
reżyseria: Spike Lee, występują: Josh Brolin, Sharito Copley, Elizabeth Olsen
Joe Doucett z nieznanych sobie powodów zostaje porwany i uwięziony. Nie wie kto jest jego 
oprawcą ani jakie ma wobec niego zamiary. Po 20 latach niewoli niespodziewanie zostaje 
wypuszczony. Owładnięty obsesyjną żądzą zemsty próbuje odkryć jakie siły stały za jego 
cierpieniem.

W ukryciu, premiera: 26.12., Wojenny Polska 2013
reżyseria: Jan Kidawa-Błoński, występują: Magdalena Boczarska, Julia Pogrebińska, Tomasz Kot
Radom, lata 1940. Ojciec głównej bohaterki Janki ukrywa w domu córkę przyjaciół - eks-
centryczną i piękną Ester. Z upływem czasu Janka coraz bardziej zaczyna interesować się 
niechcianym gościem. Między kobietami wytwarza się silna więź erotyczna. Skazane przez 
los na samotność, spragnione miłości wpadają w sidła wcześniej nieznanych emocji.

Kamerdyner, premiera: 26.12., dramat, biograficzny USA 2013
reżyseria: Lee Daniels, występują: Forest Whitaker, Oprah Winfrey, John Cusack
W 1926 roku młody Cecil opuszcza skonfliktowane na tle rasowym południe USA, szukając 
szansy na lepsze życie. Wkrótce otrzyma niezwykły dar od losu. Zostanie kamerdynerem 
w Białym Domu, stając się naocznym świadkiem wydarzeń, które na zawsze zmienią oblicze 
współczesnego świata.

Hobbit. Pustkowie Smauga, premiera: 27.12.
fantasy, przygodowy USA, Nowa Zelandia 2013
reżyseria: Peter Jackson, występują: Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage
Druga część filmowej adaptacja książki J.R.R. Tolkiena, będąca wstępem do słynnego „Wład-
cy Pierścieni”. To opowieść pełna niezwykłych wydarzeń i magicznych postaci, przedstawia-
jąca odwieczną walkę dobra ze złem.

KINO CENTRUM
Centrum Sztuki Współczesnej, Wały gen. Sikorskiego 13
tel. 56 610-97-18
www.csw.torun.pl/kino-centrum

Kinodanie:
N 3.12. Życie Adeli rozdział 1 i 2
N 10.12. Ida
N 17.12. Wielki Liberace  

Premiery: Grawitacja, Don Jon, Bilet na księżyc

Kino dla seniora
10.12 Ida

MIKOŁAJKI w CSW: Kino rodzinne za złotówkę, 7.12. (sobota)
N godz. 13.00 Renifer Niko ratuje brata, reż. Kari Juusonen, Jørgen Lerdam, Dania, Finlandia, 
Irlandia, Niemcy 2012

KINA MMUZEA
MUZEUM OKRĘGOWE
Ratusz Staromiejski
Rynek Staromiejski 1, tel. 56 622-70-38
www.muzeum.torun.pl

Galeria sztuki gotyckiej
Sala Sądowa
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 poł. XVIII do poł. XX w.
Sztuka sakralna nowożytnego Torunia
Skarb ze Skrwilna. Złotnictwo świeckie polskie i obce 
Mennice i monety toruńskie 1233/1288 – 1765
Ratusz Staromiejski w Toruniu – arcydzieło architektury europejskiej

Wystawy czasowe:

N  Pejzaż z miłosiernym Samarytaninem Rembrandta. Skarby Fundacji 
Książąt Czartoryskich, do 29.12.

N  Przedmioty pożądania. Handel, wymiana i grabież u schyłku 
starożytności na ziemiach polskich, do 23.02.2014 r.

N  Toruńskie mosty, do 16.02.2014 r.
N  Józef Kotlarczyk (1922-1994) – malarstwo, rysunek, grafika,  

do 16.02.2014 r.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: 10.00-16.00
bilety: normalny 10 zł, ulgowy 6 zł, (środy – wstęp bezpłatny na ekspozycje stałe)

Wieża Ratuszowa
Ratusz Staromiejski w Toruniu – arcydzieło architektury europejskiej
czynna codziennie w godz. 10.00-16.00
bilety: normalny 10 zł, ulgowy 6 zł

Kamienica pod Gwiazdą
Rynek Staromiejski 35

Świat Orientu

Wystawa czasowa:

Tsuba. Arcydzieła japońskiej sztuki zdobniczej, do 9.03.2014 r.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: 10.00-16.00
bilety: normalny 7 zł, ulgowy 4 zł

Dom Mikołaja Kopernika
ul. Kopernika 15/17

Mikołaj Kopernik - życie i dzieło
Ekspozycja wnętrz kamienicy mieszczańskiej z okresu późnego średniowiecza i czasów nowo-
żytnych
Rekonstrukcja fragmentu Sali Kopernikańskiej z Narodowego Muzeum Polskiego w Rapperswilu
Makieta Torunia z czasów Mikołaja Kopernika
Piwnice: Świat toruńskiego piernika

Wystawa czasowa:

Przyjaciele czy wrogowie? Osoby z kręgu Mikołaja Kopernika
do 9.02.2014 r.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-16.00
Bilety: Dom Kopernika: normalny 10 zł, ulgowy 7 zł, makieta: normalny 12 zł, ulgowy 7 zł; 
Świat toruńskiego piernika: normalny 10 zł, ulgowy 6 zł
promocyjne bilety na dwie z wyżej wymienionych propozycji: normalny 18 zł, ulgowy 11 zł

promocyjne bilety wstępu na wszystkie trzy wyżej wymienione propozycje: normalny 20 zł, 
ulgowy 15 zł 
W środy wstęp na wszystkie wystawy stałe wstęp bezpłatny z wyjątkiem pokazów, zajęć i warsztatów 
(Makieta średniowiecznego Torunia, Świat toruńskiego piernika)
 

Dom Eskenów
ul. Łazienna 16

Toruń i jego historia:
część I Pradzieje i wieki średnie
część II Nowożytność - wernisaż 6.12., godz. 17.00
6 marca 1454 roku Kazimierz Jagiellończyk dokonał inkorporacji Prus do Polski. Tym samym Toruń 
przeszedł pod jurysdykcję królów polskich na kolejne kilkaset lat. Efektem tego były liczne wizy-
ty monarchów Polski w naszym mieście. Autorzy wystawy podjęli się zatem próby przedstawienia 
najważniejszych zagadnień związanych ze zmianami struktur ustrojowych, jak i przybliżenia przed-
stawicieli władz toruńskich i tych mieszczan, którzy wnieśli swój ogromny wkład w kształtowanie 
i funkcjonowanie Torunia. Ważnym aspektem czasów nowożytnych jest wolność religijna, która kwi-
tła w tym okresie nie tylko w Toruniu. Zagadnieniem poruszonym na wystawie są też wojny polsko-
-szwedzkie, a konkretnie ich wpływ na obraz miasta.

Księga Toruń 3D – pokazy makiety historycznej Torunia 

Wystawa czasowa:

N  Dzieła sztuki rusznikarskiej ze zbiorów polskich, do 2.03.2014 r.
N  Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej, 6.12. (piątek),  

godz. 16.30 - wernisaż, do 12.01.2014 r. 

godziny otwarcia: wtorek-niedziela, w godz. 10.00-16.00 (ostatni pokaz godz. 15.00). Pokazy dla 
grup maksimum 30 osobowych i osób indywidualnych rozpoczynają się o pełnych godzinach.

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

Pasja podróżowania 

Wystawa czasowa:

N  Mieczysława Ziomka bliższe i dalsze podróże opisane akwarelą, do 1.12.
N  Fotografia Dzikiej Przyrody 2012, 5.12., godz. 17.00 – wernisaż, 
do 29.12. 

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-16.00

IMPREZY:
Mikołajki w Muzeum, 6.12. (piątek)
Świąteczna aukcja charytatywna, 7.12. (sobota), godz.12.00
Na aukcję wystawione zostaną prace plastyczne z konkursu „Moja przygoda w Muzeum”

Dni Otwarte Mostu
Mieszkańcy Torunia i turyści będą mogli bezpłatnie zwiedzać oddziały Muzeum Okręgowego 
(wstęp bezpłatny nie dotyczy pokazów multimedialnych i warsztatów) 

7.12. (sobota)
Ratusz Staromiejski, godz. 12.00–23.00
Wieża Ratuszowa, godz.  12.00–23.00
Dom Mikołaja Kopernika, godz. 10.00–18.00
Kamienica pod Gwiazdą, godz. 10.00–18.00
Dom Eskenów, godz. 12.00–23.00
Muzeum Podróżników, godz. im. T. Halika 12.00–23.00

8.12. (niedziela)
Ratusz Staromiejski, godz. 12.00–18.00
Wieża Ratuszowa, godz. 12.00–23.00
Dom Mikołaja Kopernika, godz. 12.00-18.00



Kamienica pod Gwiazdą, godz.  12.00–18.00
Dom Eskenów, godz.  12.00–18.00
Muzeum Podróżników, godz. im. T. Halika 12.00–18.00

Boże Narodzenie piernikiem pachnące, 26.12.–6.01.2014 r.

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

Park Etnograficzny - ekspozycja budownictwa ludowego z terenu Pomorza i Kujaw
Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850-1950)  
– Arsenał
Wystawa stała ukazująca życie codzienne ludzi na wsiach i w małych miastach w regionach etno-
graficznych Kujaw, Pomorza i ziemi chełmińskiej w 2. poł. XIX w. i 1. poł. XX w. Podkreśla pogra-
niczny charakter kultury ludowej, na którą duży wpływ miała kultura mieszczańska i szlachecka 
oraz zmiany polityczne i cywilizacyjne stulecia 1850-1950. Akcentuje także kulturową obecność 
innych grup etnicznych i religijnych na tym terenie.
Salonik Prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej – Arsenał

Wystawy czasowe:

Jasność – mrok. Zimowe kontrasty w sztuce ludowej – Pawilon 
wystawowy
Prezentacja tematu zimy w sztuce nieprofesjonalnej poprzez zestawienie przeciwstawnych mo-
tywów: jasność i mrok, narodziny i śmierć, praca i zabawa, smutek i radość, cisza i hałas. Oprócz 
tematyki Bożego Narodzenia na wystawie pojawią się przedstawienia zimowych zabaw oraz prac, 
które wykonywano w domowym zaciszu. Wystawa czynna od połowy grudnia.

Aranżacje świąteczne w chatach – Park Etnograficzny
Wigilia na Kujawach, Boże Narodzenie w Borach Tucholskich, Sylwester i Trzech Króli na Kociewiu, 
Przygotowywanie maszkar i strojów kolędniczych na Kaszubach. Aranżacje czynne od 10 grudnia.

Lokalny pejzaż kontrkultury. Peace, Love i PRL – Arsenał
Wystawa jest próbą przedstawienia obrazu polskiej kontrkultury lat 60. i 70. XX wieku w wymia-
rze lokalnym, na przykładzie działań niepokornej młodzieży z naszego regionu. Idee narodzonej 
w Ameryce hipisowskiej rewolucji po przedostaniu się do Europy przekroczyły „żelazną kurtynę”. 
W Polsce często nadawały ton działaniom alternatywnym, tworzyły swoistą atmosferę i kontrast 
wobec szarości PRL-u. Przywołując klimat tamtych lat, wystawa ukazuje lokalny pejzaż kontrkultu-
ry osadzonej w rzeczywistości epoki realnego socjalizmu. Zwraca równocześnie uwagę na miejsca, 
w których odbywał się przekaz nowych idei, gdzie rodziła się kontrkulturowa świadomość i alter-
natywna jakość.

godziny otwarcia:
wtorek- piątek: godz. 9.00–16.00, sobota, niedziela: godz. 10.00–16.00
Park Etnograficzny do godz. 15.00

Uwaga! W dniach: 24-25.12., 31.12. nieczynne, 26.12. czynne w godz. 10.00-15.00

Bilety: 
na wszystkie ekspozycje stałe: normalny 14 zł, ulgowy 9 zł, rodzinny 25 zł 
do Parku Etnograficznego: normalny 9 zł, ulgowy 6 zł, grupowy 5 zł, rodzinny 18 zł 
na wystawę stałą Tajemnice codzienności...: normalny 5 zł, ulgowy 3 zł, rodzinny 10 zł
na ekspozycję czasową: normalny 5 zł, ulgowy 3 zł, rodzinny 10 zł
Opłaty za oprowadzanie:
po Parku Etnograficznym: 30 zł 
po wystawie stałej Tajemnice codzienności…: 30 zł 
po Parku Etnograficznym i wystawie stałej Tajemnice codzienności…: 50 zł
W każdą środę wstęp bezpłatny na ekspozycje stałe

IMPREZY:
Etnowyprawka Malucha: Papierowe cudeńka!
N  5.12. (czwartek), godz. 10.00 (edycja dla dzieci od 6 do 20 m-cy)
N  6.12. (piątek), godz. 10.00 (edycja dla dzieci od 21 m-cy do 3 lat)
Więcej informacji w części Edukacja.

Jarmark żywności ekologicznej
7.12. (sobota), godz. 10.00-14.00 
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN. 
Dziedziniec Muzeum, wstęp wolny.

Ubierz choinkę, obdaruj rodzinkę, 7.12. (sobota), godz. 17.00 
Rodzinne warsztaty wykonywania ozdób choinkowych i świątecznych podarków. Sala widowisko-
wa. Bilety: 9 zł, ulgowy 6 zł, rodzinny 20 zł

Kiermasz świąteczny. Sztuka i rękodzieło ludowe 
8.12. (niedziela), godz. 10.00-15.00
Kilkudziesięciu twórców z różnych regionów Polski zaprezentuje m.in. tradycyjne ozdoby choinko-
we, hafty i koronki, rzeźby, wyroby rzemieślnicze z drewna i ceramiki, zabawki, obrazki malowane 
na szkle, świece i figurki z wosku, regionalne przysmaki oraz produkty z gospodarstw ekologicz-
nych. Wszystko to może stać się niebanalnym prezentem pod choinkę. W trakcie kiermaszu o godz. 
11.00, 12.00 i 13.00 pracownicy Muzeum oprowadzą chętnych po aranżacjach świątecznych 
w Parku Etnograficznym (w cenie biletu). 
Bilety: 4 zł, 2 zł ulgowy, 10 zł rodzinny

Symfonie anielskie – koncert zapomnianych kolęd i pastorałek, Kapela 
Brodów 15.12. (niedziela), godz. 19.00 
Sala widowiskowa. Bilety: 12 zł, ulgowy 9 zł

Święta pod strzechą, 17.12. (wtorek), godz. 12.00
Spotkanie z cyklu Muzeum – panaceum dla osób 55+; opowieści o ludowych zwyczajach bożona-
rodzeniowych i wyrób tradycyjnych ozdób choinkowych. Warto zabrać okulary! Bilety: 2 zł

Ekowigilia, 21.12. (sobota), godz. 11.00-13.00
W programie: kiermasz produktów ekologicznych i rękodzieła, prelekcja o zdrowym odżywianiu, 
opowieści o świątecznych zwyczajach ludowych, degustacja potraw wigilijnych. Organizatorzy: 
MET, Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych Ekołan, Agencja Rynku 
Rolnego.
Sala widowiskowa. Wstęp wolny

EDUKACJA
Dla szkół:
N  Od adwentu do Trzech Króli Zajęcia dla uczniów różnych poziomów nauczania. W programie pre-

zentacja zwyczajów okresu Bożego Narodzenia na Kujawach i Pomorzu w oparciu o ekspozycje 
muzealne z aktywnym uczestnictwem uczniów (od 10 grudnia). 

N  Bajki dla odważnych Zajęcia dla uczniów od kl. IV szkół podstawowych (polecane także dla osób 
z dysfunkcją wzroku). Uczestnicy poznają ludowe bajki „dla tych co się lubią bać” zarejestrowa-
ne na Kujawach w latach 50. XX wieku. W programie działania twórcze w oparciu o słuchowisko 
z wykorzystaniem książki i audiobooka Bajki dla odważnych. Pierwsze 10 klas otrzyma egzem-
plarz w prezencie.

Wstęp na wszystkie zajęcia - 5 zł od ucznia. Jednorazowo grupa może liczyć ok. 25 osób. Opie-
kunowie ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie regulaminu zwiedzania wystaw i Parku 
Etnograficznego przez podopiecznych. Informacje i zapisy (z dwutygodniowym wyprzedzeniem):  
Dział Edukacji, tel. 56 622 89 43.

Dla odbiorców indywidualnych:
Etnowyprawka Malucha: Papierowe cudeńka! 
Zajęcia z cyklu Etnowyprawka Malucha adresowanego do małych dzieci i ich opiekunów. Tym ra-
zem edycja świąteczna. Ruszymy tropem papierowych ozdób i to nie tylko choinkowych. Spraw-
dzimy jak i na ile sposobów można było za pomocą papieru upiększyć dom. Będziemy podziwiać 
feerię barw wycinanek. Poznamy ich kształty i faktury. Sprawdzimy jak wygląda świat przez pa-
pierowe firanki. Będziemy badać, gnieść, zwijać i rozwijać kolorowe kwiaty z bibuły. Będziemy też 
przyglądać się pająkom i to wcale nie tym od pajęczyn. Jak zwykle będzie czas na pieśń. Prowa-
dzenie: dr Olga Kwiatkowska. Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach, warto zabrać odzież dla 
dziecka i dorosłego na przebranie.
5.12., czwartek, godz. 10.00 (edycja dla dzieci od 6 do 20 m-cy), 6.12., piątek, godz. 10.00 (edycja 
dla dzieci od 21 m-cy do 3 lat). Pawilon wystawowy. Opłata: 20 zł/1,5 godz. (dziecko + 1 opiekun), 
obowiązują wcześniejsze zapisy (czekamy od 29 listopada do 4 grudnia, 
e-mail: edukacja@etnomuzeum.pl, tel. 56 6228943).

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

Wystawy stałe:
Minęło 100 lat... Kilka obrazów z życia gen. Elżbiety Zawackiej (1909-2009)
Czynne: pon-pt, godz. 9.00-14.00
Bilety: dzieci i młodzież z opiekunami – wstęp wolny; dorośli – 2 zł, grupy dorosłych powyżej  
10 osób – 15 zł

B

MUZEUM UNIWERSYTECKIE
Collegium Maximum, Plac Rapackiego 1
tel. 56 611-27-07
www.muzeum.umk.pl

Wystawy stałe:
Skarby Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: najcenniejsze zbiory będące własnością 
UMK: od ceramiki antycznej z VII/VI w. p.n.e., poprzez kolekcję malarstwa europej-
skiego od XVI do XVIII w., po dzieła kultur pozaeuropejskich z XVII-XIX w. 
Sala Rektorska z ekspozycją srebrnych insygniów JM Rektora oraz galerią portre-
tów Rektorów UMK.

Wystawa czasowa:

Sto lat to za mało! Tadeusz Ulatowski. Malarstwo
do 31.01.2014
Wystawa będzie prezentować malarstwo stuletniego Tadeusza Ulatowskiego (ur. 
1913), mieszkającego pod Toruniem. Ulatowski w latach 1933-1935 studiował 
w Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych w Warszawie, a następnie kontynuował na-
ukę w Szkole Sztuk Pięknych w pracowni Leona Pękalskiego. Twórczość obejmuje 
malarstwo, rysunek, komiks („Przygoda”), grafikę, gobeliny, ilustrację książkową 
(„Szpilki”, „Mucha”, Rózgi”) i plakat. Swoją pełną dojrzałość artystyczną osiągnął 
w Paryżu, gdzie mieszkał w latach 1956-1980. W latach 60. zajmował się przede 
wszystkim tworzeniem gobelinów. Następnie poświęcił się malarstwu, tworząc in-
teresujące cykle pejzażowe i martwe natury. Artysta zapowiedział swoją obecność 
na wernisażu.

Muzeum czynne: 
wtorek-środa, godz. 10.00-15.00, czwartek-piątek, godz. 12.00-18.00
Wstęp wolny

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

Muzeum, w którym można samemu wykonać piernik: od zebrania składników, 
przez wyrabianie ciasta, wykrawanie formy, po włożenie do pieca na 50 zdrowa-
siek.

Bilety: 7.50 zł – dzieci i młodzież ucząca się, 9.50 – dorośli, 
11 zł – pokazy w języku obcym

Czynne codziennie w godz. 9.00-18.00

MUZEUM 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
Podczas warsztatów: czerpiemy papier, piszemy gęsim piórem, drukujemy pamiąt-
kowy certyekat. W tematykę warsztatów wpleciona jest ciekawa historia regionu, 
w której w XVII wieku znajdowała się najnowocześniejsza papiernia w Polsce. Się-
gamy również do historii drukarstwa torunskiego i atmosfery średniowiecznych 
klasztornych skryptoriów. Opowiemy o tym, że nie zawsze pisało się na klawia-
turach komputerów. Kiedyś były listy zamiast maili, pióro zamiast klawiszy. No 
i karty czerpane ręcznie, zamiast ryz papieru. Jeżeli chcecie przypomnieć sobie - 
zanim książki zmienią się w e-booki - o tym, że kiedyś pisano i drukowano ręcznie, 
zapraszamy do Muzeum w Grębocinie na warsztaty.

Poziom warsztatów dostosowany jest do wieku uczestników. Grupy zorganizowane 
- do 60 osób, indywidualni zwiedzający. Czas trwania - 1,5-2 godz. Cena - 15 zł/os.  
Wiek - 3-103 lat. Rezerwacja: tel. 56 674-92-00, edukacja@grebocin.pl

PLANETARIUM

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

Renifer Kometa (dla młodych widzów)
Jest Waleczny i Walczyk i Strzała i Swarek, Zefir, Kupidyn i Rudolf i Śmiałek... 
A kto pamięta, że w orszaku Świętego Mikołaja jest także Kometa? To właśnie on zna się najlepiej na 
gwiazdach. Już jako dziecko poznawał konstelacje i tajemnice kosmosu. Teraz, razem ze swym przyja-
cielem przemierza gwiezdne i planetarne zakątki. Poznaje inne światy, a gwiazdy prowadzą go niczym 
kompas. Dzięki swej wiedzy ratuje misję Świętego Mikołaja, pomagając roznosić prezenty nie tylko na 
Ziemi. Ten familijny seans dla dzieci prezentowany jest w okresie Adwentu i Świąt Bożego Narodzenia.

Gwiazda Betlejemska
Czy Gwiazda Betlejemska jest tylko symbolem świąt, czy rzeczywiście świeciła na niebie 20 wieków 
temu, wskazując Mędrcom drogę do Betlejem? Astronomowie próbują już od kilku stuleci rozwiązać jej 
zagadkę. W dobie superszybkich komputerów możemy dokładnie odtworzyć wygląd nieba sprzed tysię-
cy lat. Czy jednak astronomia jest w stanie odkryć wszystkie tajemnice? Seans „Gwiazda Betlejemska” 
jest pełną nastroju próbą połączenia wiary, tradycji i nauki. 

Pozostałe seanse: „Barwy kosmosu”, „Cudowna podróż 360D” i „Wyprawa po ogień i lód” (dla dzieci), 
a także „Makrokosmos”, „Operacja Saturn”, „Osiem planet ?”, „Wirująca Ziemia”, „Wehikuł czasu”, 
„Znaki na niebie” i „Ziemia – planeta Kopernika”.

Godziny prezentacji:  od wtorku do piątku o godz. 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00 i 15.15;  w soboty 
o godz. 12.00, 13.15, 14.30, 15.45 i 17.00;  w niedziele o godz. 12.00, 14.00 i 16.00.

Bilety: grupowy szkolny 8 zł, ulgowy 10 zł;  normalny 12 zł, na wersję angielską: 15 zł
w weekendy dla wszystkich widzów bilet ulgowy

wystawa interaktywna ORBITARIUM
W Orbitarium można sterować okazałym modelem sondy kosmicznej Cassini, uruchamiając kamery wi-
zyjne, anteny sondy, czy też efektowne silniki sterujące. Do dyspozycji odwiedzających jest także zestaw 
urządzeń i modeli interaktywnych, dzięki którym samodzielnie przeprowadza się proste doświadczenia 
ilustrujące zjawiska zachodzące we Wszechświecie. Tłumaczą one m.in. transmisję sygnału w kosmo-
sie, burzliwe atmosfery planet, ciśnienie atmosferyczne. Używając odpowiednich przycisków można 
własnoręcznie sprawdzić, jak rodzą się tornada oraz ile ważyłby człowiek, mieszkając na Księżycu bądź 
Saturnie.

Godziny wejść:  od wtorku do piątku wejścia o godz. 9.30, 10.45, 12.00, 13.15 i 14.30;  w soboty wejścia 
o godz. 11.15, 12.30, 13.45, 15.00 i 16.15;  w niedziele wejścia o godz. 11.15, 13.15 i 15.15.

Bilety: grupowy szkolny 6 zł, ulgowy 7 zł;  normalny 9 zł
w weekendy dla wszystkich odwiedzających 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, tęczę, cyklon, a także powstawanie wydm, konwekcję, czy źródła energii odnawial-
nej. 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 wejścia o godz. 10.00, 11.15, 12.30, 13.45 i 15.00;  w soboty 
wejścia o godz. 11.15, 13.00, 14.15, 15.30 i 16.45;  w niedziele wejścia o godz. 11.15, 13.00 i 15.00.

Bilety: grupowy szkolny 6 zł, ulgowy 7 zł;  normalny 9 zł
w weekendy dla wszystkich odwiedzających bilet ulgowy



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

(wystawy w dziale Galerie)

T’ien Lai - koncert
12.12. (czwartek), godz. 20.00
T’ien Lai to marka papierosów palonych przez głównego bohatera powieści Philipa K. Dicka  
– w wolnym tłumaczeniu z języka japońskiego znaczy „niebiańska muzyka”. T’ien Lai to masy 
pogłosów, szumów radiowych i lawiny dronów, z których wyłaniają się rytmy, harmonie, 
a czasem i piosenki. T’ien Lai to miejskie demony, których wybryki mają zaburzać ustalone 
hierarchie i porządki społeczne, polityczne i ekonomiczne. Duet Kuba Ziołek i Łukasz Jędrzej-
czak zaprasza do wzięcia udziału w miejskim rytuale wyzwolenia i nieporządku, w którym kicz 
i cepelia przenikają się ze świętością i prawdą, tworząc nierozerwalny związek.
T’ien Lai: Kuba Ziołek (Stara Rzeka, Alameda 3, ed wood, Hokei, Tin Pan Alley, Innercity 
Ensamble, Kapital), Łukasz Jędrzejczak (Tin Pan Alley, Duży Jack)
Bilety: 10 zł

Spotkanie z Marcinem Legnickim: Skąd prawa zwierząt?
13.12. (piątek), godz. 18.00
Zagadnienie przysługujących ludziom praw stanowi przedmiot wielu zaangażowanych 
dyskusji, w których uczestniczą przedstawiciele nauk prawnych, jak też pozaprawnych, 
w tym m. in. filozofowie oraz etycy. Sytuacja ulega dalszej komplikacji, gdy w miejsce praw 
ludzkich podstawimy prawa, które chcielibyśmy przydać zwierzętom. Rodzą się wówczas 
pytania, m. in. o to jakie prawa przysługują zwierzętom?, czy zwierzęta mogą uchodzić za 
rzeczywisty podmiot praw? dlaczego mamy objąć zwierzęta parasolem prawa?, czym różnią 
się prawa ludzkie od pozaludzkich, w tym zwierzęcych?, czy wreszcie skąd wzięły się praw 
zwierząt?, bądź też jaka jest ich genealogia? Postawione powyżej pytania stanowić będą 
przedmiot spotkania, pod przewodnim tytułem – Skąd prawa zwierząt?
dr Marcin Leźnicki, filozof, etyk (specjalizacja: bioetyczna), adiunkt zatrudniony w Zakładzie 
Filozofii Moralnej i Bioetyki Instytutu Filozofii UMK w Toruniu. Jego zainteresowania badaw-
cze oraz publikacje koncentrują się wokół etyki, w tym bioetyki oraz filozofii medycyny, 
a także szczegółowych zagadnień z zakresu ekofilozofii.
Wstęp wolny

III Toruńska Wegilia Alterkonsumpcyjna
14.12. (sobota), godz. 17.00
Serdecznie zapraszamy na Wegilię wszystkich, którzy mają ochotę skosztować pysznych 
wegańskich potraw. Wegańska Wigilia - czyli bez: mięsa, nabiału, jaj, miodu, margaryn oraz 
innych produktów pochodzenia odzwierzęcego.
Przyjdź, spróbuj pysznego, zdrowego oraz etycznego jedzenia i wygraj nagrody! 
Zaproś krewnych i znajomych! 

 

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

Mikołajki w świetlicy środowiskowej
6.12. (piątek), godz. 15.00
Mikołajowe konkursy, gry i zabawy zakończone wizytą 
tajemniczego gościa...

Spotkanie Mikołajkowe Koła Polskiego Związku Niewidomych
7.12. (sobota), godz. 11.00

Spotkanie opłatkowe w Klubie Seniora
9.12. (poniedziałek), godz. 16.00

DOM MUZ, MDK, WOAK
Świąteczna Manufaktura, 9.12. (poniedziałek), godz. 18.00
Warsztaty dla dzieci i dorosłych, na których własnoręcznie stworzymy kartki bożonarodzeniowe w tech-
nice scrapbookingu. Wstęp: 10 zł

Opłatek parafialny, 14.12. (sobota), godz. 14.00
Prezentownia, 17.12. (wtorek), godz. 18.00
Warsztaty dla dzieci i dorosłych, na których własnoręcznie wykonamy prezenty dla naszych bliskich: 
anielskie breloczki oraz serwetki w technice batiku klasycznego.
Wstęp: 10 zł od osoby

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

Spotkanie warsztatowe dla studentów kulturoznawstwa UMK 
2.12. (poniedziałek), godz. 9.30
Spotkanie na temat działania instytucji oraz organizacji i promocji wydarzeń kulturalnych. Dla grup 
zorganizowanych

Nietypowe zawieszki na choinkę, 4.12. (środa), godz. 10.00
Warsztaty dla przedszkolaków, w programie m.in. poznawanie obyczajów i symboli świątecznych oraz 
tworzenie jak najmniej schematycznych ozdób choinkowych.
Współpraca z Filią nr 4 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Wstęp 
1 zł (tylko dla grup zorganizowanych)

Fonotropy/pejzaż dźwiękowy Podgórza, 5.12. (czwartek), godz. 18.00
Fonotropy/pejzaż dźwiękowy Podgórza – to multimedialny, edukacyjny projekt artystyczny, którego 
głównym celem jest upowszechnienie historii i promocja turystyczna dzielnicy Podgórz. Cel ten zo-
stanie zrealizowany za pomocą stworzonej specjalnie na potrzeby projektu aplikacji internetowej, 
zaprojektowanej na zasadzie wirtualnego spaceru dźwiękowego. Na przeglądowej mapie Podgórza wy-
znaczona zostanie trasa ścieżki oraz symbole zdarzeń dźwiękowych i dźwięków charakterystycznych 
słyszalnych w poszczególnych częściach tej dzielnicy. Istotnym elementem strony internetowej będą 
również wywiady (przeprowadzone z jego mieszkańcami) przybliżające przede wszystkim historię sa-
mego Podgórza. Autorzy projektu: Anna Głogowska, Marcin Jóźwiakowski i Rafał Kołacki
Wstęp wolny

Mikołajki, 6.12. (piątek), godz. 17.00
Zapraszamy do wspólnej zabawy połączonej z konkursami i... wielkim oczekiwaniem na św. Mikołaja. 
Wstęp 10 zł. Obowiązują zapisy.

Witajcie Sąsiedzi..., 7.10. (sobota), godz. 10.45-12.40
Impreza plenerowa z okazji otwarcia mostu drogowego im. Elżbiety Zawackiej. W programie m.in. wiele 
ciekawostek na temat rodzajów i historii mostów np. jakie mosty budowali starożytni Rzymianie, kiedy 
powstał pierwszy most żeliwny, gdzie znajduje się najwyższy most wiszący, dlaczego niektóre mosty są 
ruchome, konkurs z zagadkami, zapoznanie się z wybranymi bohaterami legend toruńskich - animacja 
kukieł wielkoformatowych przez aktorów Teatru Amorficznego działającego w Domu Muz oraz udział 
w paradzie z okazji otwarcia mostu.

Idą święta ... rodzinne tworzenie kartek i ozdób choinkowych
10.12. (wtorek), godz. 17.00
Dla wszystkich od lat 3 do 100 warsztaty plastyczne w nastroju świątecznym. Wykonamy na nich kartki 
w różnych technikach plastycznych oraz ozdoby na choinkę Domu Muz, a także na choinki w naszych 
domach. Wstęp: 3 zł. Korzystający z zajęć stałych w Domu Muz – wstęp wolny

Azja południowo-wschodnia, 13.12. (piątek), godz.18.00
Spotkanie z Mario Betancourt połączone z otwarciem wystawy zdjęć z Laosu i Tajlandii. Wstęp wolny

Teatr Magma: Fabryka Zabawek - poranek teatralny dla dzieci 
14.12. (sobota), godz. 11.00
Spotkanie z Pingwinami, które pracują w Fabryce Św. Mikołaja. Pracują dzień i noc, aby zdążyć ze 
wszystkimi prezentami na czas. Jednak jeden z nich wyraźnie nie ma ochoty dalej pracować. Okazuję 
się jednak, że to nie z powodu lenistwa i zmęczenia Boże Narodzenie może być zagrożone.. Przekonaj-
cie się sami czy Zły Pingwin jest naprawdę Zły i co na to wszystko powie Św. Mikołaj. 
Wstęp: 8 zł

Motyle są tutaj na chwilę, 14.12. (sobota), godz. 12.00
Spotkanie autorskie dla dzieci z Izą Niewiadomską-Labiak połączone z warsztatami plastycznymi. 
Książka „Motyle są tutaj na chwilę” Izy Niewiadomskiej-Labiak to cztery rymowane opowieści przezna-
czone dla odbiorcy od 4 do 99 roku życia - kontynuacja serii wydawniczej „Dla małych i dużych”. Zamy-
słem autorki jest wspólne, głośne czytanie dzieci i dorosłych, połączone z oglądaniem i odkrywaniem 
przekazu ilustracji. Książka „Motyle są tutaj na chwilę” przedstawia, w sposób świadomy, świat motyli, 
które symbolizują ulotność ludzkiego życia, zaś sama postać najpiękniejszego spośród owadów, pod-
kreśla wyjątkowość każdej jednostki, jej niepowtarzalnych, jedynych w swoim rodzaju cech wyglądu, 
osobowości i charakteru. Wstęp wolny

Prezentownia, 16.12. (poniedziałek), godz.18.00
Warsztaty dla dzieci i dorosłych, na których własnoręcznie wykonamy prezenty dla naszych bliskich: 
magnesy w technice decoupage oraz kolczyki. Wstęp: 10 zł od osoby

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

Toruń tańcem malowany, 7.12. (sobota), godz. 15.00
Koncert Korporacji Tanecznej „Baby Jagi” z okazji otwarcia mostu. Wstęp wolny

Mosty - wyobrażenia, mosty- marzenia, 7-15.12.
Wystawa plastyczna Pracowni Plastycznej Hortus

Koncert zespołów MDK związany z Szlachetną Paczką 
13.12. (piątek), godz. 18.00
T.T. „Akro”, Zespół Tańca Współczesnego „Ceinat”, zespół wokalno-rytmiczny „Psotki i śmieszki”, 
Korporacja Taneczna „Baby Jagi”, ZPiT „Młody Toruń”, teatr „Bezimienni”

Ogólnopolski Turniej Gier Strategicznych 
14.12. (sobota), godz. 9.00-18.00
Impreza organizowana przez Klub Twierdza Toruń z MDK.

Koncert kolęd w wykonaniu zespołów z MDK 
19.12. (czwartek), godz. 17.30
Zespół wokalno-rytmiczny „Psotki i Śmieszki” oraz „Wesołe Nutki”, zespół wokalny „Iskierki”,  
„Pauza”, „eRzetWu”, „Poza rytmem”, zespół muzyczny „Granda”, oraz grupa gitarowa „Bez nazwy”.

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

Myślą poruszone, 6.12. (piątek), godz. 18.00
Performance w ramach projektu Myśl w ruchu. Miejsce: Od Nowa, Wstęp wolny.

Finał przeglądu Teatr w ramach XXII Konfrontacji Amatorskiej 
Twórczości Artystycznej Regionu, 7.12. (sobota), godz. 11.00
Program:
Teatr P.i.G. z o.o. (Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu) Szczeliny, reż. Hana Sierdzińska
Teatr Niepokorni (Środowiskowy Dom Samopomocy w Kowalu) Dziad i Baba, reż. Iwona Ostrow-
ska-Ormińska
Inowrocławski Teatr Otwarty (Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu) Życiologia, perfekcyj-
nie!, reż. Elżbieta Piniewska
Teatr Bum Bum Cyk (Szkoła Podstawowa nr 18 w Zespole Szkół nr 5 w Toruniu) Bajka o szczęściu, 
reż. Małgorzata Peplińska
CBR’60 (Brodnicki Dom Kultury) Adam Piekarzewski: Obłęd, reż. Aneta Giemza-Bartnicka
Mateusz Iwiński (Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu) Mortal Kombajn, 
reż. Elżbieta Piniewska
ARLETeatr (Bydgoszcz) Medea, reż. Arleta Szatkowska
Maria Cynk-Mikołajewska (Teatr Pimpa – Toruń) Dzielny ołowiany żołnierz, 
reż. Maria Cynk-Mikołajewska
ponadto: Teatr Jaworski przedstawia Parking – groteska kryminalna, reż. Paweł Jaworski (impreza 
towarzysząca)
Miejsce: Od Nowa. Wstęp wolny

Koncert Chóru Męskiego Copernicus 
29.12. (niedziela), godz. 17.00
Dyryguje Paweł Jan Jankowski. W programie kolędy i pastorałki oraz pieśni karnawałowe. 
Miejsce: Dwór Artusa
Bezpłatne zaproszenia do odebrania w WOAK

Warsztaty:
7-8.12. Muzykoterapia 
Zajęcia prowadzą: dr Lucyna Matuszak i Erwin Regosz. Koszt akredytacji: 100 zł, 
13-15.12. Jak twórczo i z pomysłem animować grupy seniorów 
Zajęcia prowadzi Alicja Usowicz, koszt akredytacji: 80 zł
Informacje dot. zgłoszeń na stronie www
14-15.12. ABC teatru w terapii
Zajęcia prowadzi Jolanta Klauza, koszt akredytacji: 100 zł

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ZIELENI 
URZĘDU MIASTA TORUNIA
www.sztukanatury.pl

VI Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej 
„Sztuka Natury”
4.12. (środa)
N  Dzień z Fotografią Przyrodniczą - VII LO – dla uczniów liceum

5.12. (czwartek)
N   Dzień z Fotografią Przyrodniczą - Gimnazjum nr 21– dla uczniów gimnazjum
N   godz. 17.00 wernisaż wystawy „Fotografia Dzikiej Przyrody 2012 - Wildlife Photographer  

of the Year 2012”. Muzeum Podróżników

7.12. (piątek)
N   godz. 12.00 wernisaż wystawy prac nagrodzonych w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii 

Przyrodniczej FOTO-EKO 2013. Galeria Sztuki Przyrodniczej Ogrodu Zoobotanicznego
N   godz. 16.30 wernisaż wystaw „Bezkrwawe Łowy” oraz „Wyspa Kormoranów” Włodzimierza 

Puchalskiego przygotowanej przez Lasy Państwowe. Dom Eskenów
N   godz. 18.00 Otwarcie festiwalu. W programie: gość festiwalu Darek Sapieło – „Błękitna 

Planeta”, otwarcie wystawy pokonkursowej „Ostoje Natury i ich mieszkańcy”. Dwór Artusa

8.12. (sobota)
N   godz. 15.00-18.00 warsztaty i prezentacje sprzętu Canon przygotowane przez sklep  

Cyfrowe.pl. Dwór Artusa
N   godz. 12.00 wernisaż wystawy „Wisła” Roberta Dejtrowskiego. Galeria Domu Muz
N   godz. 15.00 Spotkanie z Magdaleną Chudzik – „Magia chwili, od Pogórza Karpackiego  

do Tatr”, Dwór Artusa
N   godz. 16.00 Spotkanie z Robertem Dejtrowskim – „Wisła - ostatnia taka rzeka w Europie”, 

Dwór Artusa
N   godz. 17.00 Spotkanie z Tomaszem Ogrodowczykiem – prezentacja filmu „Magia Sosno-

wego Boru” w jego reżyserii. Dwór Artusa
N   godz. 18.00 Spotkanie z Tomaszem Ogrodowczykiem – „Zielona seria Włodzimierza Pu-

chalskiego – Nowa odsłona”, Dwór Artusa

9.12. (niedziela)
N   godz. 11.00-16.00 warsztaty i prezentacje sprzętu Canon przygotowane przez sklep  

Cyfrowe.pl. Dwór Artusa
N   godz. 12.00–16.00 prezentacja pokazów multimedialnych o tematyce przyrodniczej,  

okazja do spotkania z Gośćmi Festiwalu, bezpośrednich rozmów i wymiany doświadczeń. 
Klub Festiwalowy - Jan Olbracht Browar Staromiejski

N   godz. 13.00 Spotkanie z Piotrem Kuczkowskim – „Poprzez Świat”. Dwór Artusa
N   godz. 14.00 „Cyfrowe.pl - sklep dla pasjonatów. Co wyróżnia sieć sklepów Cyfrowe.pl  

na rynku foto-video?”. Dwór Artusa
N   godz. 14.30 Prezentacja pokazów cyfrowych zakwalifikowanych do konkursu. Dwór Artusa
N   godz. 15.00 Spotkanie z Krzysztofem Onikijukiem „Dzika Natura Puszczy”. Dwór Artusa
N   godz. 16.00 Uroczyste zakończenie festiwalu. W programie: Gość Specjalny Festiwalu: Petr 

Bambousek – „Przyroda Borneo”,  rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego oraz pokazów 
multimedialnych oraz wręczenie nagród w konkursach. Dwór Artusa

Na wystawy wstęp wolny tylko podczas wernisażu.

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

Wahadło Foucalta
Główny rekwizyt i wizytówka Centrum Nowoczesności. To najdłuższe wahadło zamontowa-
ne na stałe w Polsce. Wahadło jest widoczne ze wszystkich pięter wystawowych. Wahadło  
Foucaulta pozwala obserwować zjawisko obrotu Ziemi wokół własnej osi.

IINNI ORGANIZATORZY



TOWARZYSTWO BACHOWSKIE, www.js-bach.pl

Koncert finałowy III Festiwalu Cichej Muzyki: Książeczka nutowa Anny 
Magdaleny Bach, 15.12. (niedziela), godz. 17.00
W programie: Jan Sebastian Bach: Cantata BWV 202 Weichet nur, betrübte Schatten. Wykonaw-
ca: La Tempesta. Słowo: Jakub Burzyński
La Tempesta zagra utwory z książeczki muzycznej Anny Magdaleny (drugiej żony J.S.Bacha), 
zbioru drobnych utworów Jana Sebastiana Bacha, Karola Filipa Emanuela Bacha oraz kilka nie-
zidentyfikowanych do dzisiaj osób.
Anna Magdalena Wilcke urodziła się w Saksonii w muzycznej rodzinie. Już w dzieciństwie otrzy-
mała muzyczne wykształcenie, a w 1721 została zatrudniona jako śpiewaczka-sopranistka na 
dworze księcia Leopolda von Anhalt-Köthen w Köthen; wtedy też poznała Bacha. Wzięli ślub 
w 1721 r., siedemnaście miesięcy po zgonie jego pierwszej żony. Ich małżeństwo było szczęśliwe 
i wiele wniosło do ich życia muzycznego. Johann Sebastian napisał kilka kompozycji dedykowa-
nych swojej żonie – najbardziej znane są dwa manuskrypty zapisów nutowych Notenbüchlein für 
Anna Magdalena Bach. Anna Magdalena regularnie pomagała mężowi w zapisywaniu jego dzieł. 
Po śmierci Bacha w 1750 w rodzinie doszło do konfliktów, w rezultacie których synowie opuści-
li dom rodzinny i poszli własnymi drogami. Anna Magdalena pozostała z dwiema najmłodszymi 
córkami oraz z pasierbicą z pierwszego małżeństwa Jana Sebastiana. Anna Magdalena z biegiem 
czasu stawała się coraz bardziej zależna od datków rady miasta Lipska. Zmarła w nędzy i została 
pochowana w nieoznakowanym grobie dla ubogich przy lipskim kościele Św. Jana.
Miejsce: Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego
Wstęp wolny

GRUPA LITERACKA PIEKARY 24
tel. 696-023-674, www.homopoeticus.net

Tuwim wieczorową porą, 18.12. (środa), godz. 20.30
Subiektywny przegląd wierszy znakomitego Skamandryty, Juliana Tuwima, to motyw przewodni 
dwudziestej ósmej Transmisji Poetyckiej. Kameralny wieczór w Klubie Niebo wypełniony będzie 
intymnymi wyznaniami poety, przepleciony jego radością i witalizmem ze znamiennym poczu-
ciem humoru i zabawą słowami. Usłyszymy mniej i bardziej znane utwory Tuwima w świeżych 
słowno-muzycznych aranżacjach Grupy Literackiej Piekary24 oraz młodego, toruńskiego zespo-
łu Abraxas Quartet. Bez cenzury. Ze współudziałem Publiczności.
Wstęp: 7 zł przedsprzedaż, 5 zł w dniu Transmisji
Miejsce: Klub Niebo

ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH
Szosa Chełmińska 224/226, tel. 56 612-24-10
www.zsm.torun.pl

Koncert Kompozytorski Szkolna Partytura
3.12. (wtorek), godz. 17.00
Kompozytorzy: Magdalena Cynk, Karolina Domaros, Ewa Fabiańska, Julia Janiak, Rafał Kłoczko, 
Zuzanna Koziej, Klaudia Marzec, Jędrzej Rochecki, Aleksander Stefani, Justyna Wróblewska, 
Olga Zawadzka. Wykonawcy: kompozytorzy oraz Maria Cynk–Mikołajewska, Marta Cynk-Miko-
łajewska, Ewa Leszczyńska, Piotr Reddigk, Marta Nieuważny, Łukasz Juda
Koncerty kompozytorskie z cyklu Szkolna Partytura mają na celu przede wszystkim inspi-
rowanie młodych ludzi do pracy twórczej. Biorą w nim udział uczniowie, najczęściej laureaci 
konkursu kompozytorskiego, ale też absolwenci, obecnie studenci kompozycji na Akademiach 
Muzycznych. Tym razem będzie dominować muzyka kameralna.
Miejsce: Sala Koncertowa ZSM

AGENCJA POWSINOGA

Kayah &Transoriental Orchestra
18.01.2014, godz. 19.00
Transoriental Orchestra to nowy projekt muzyczny Kayah. Synergia słowiańskich, bałkańskich 
oraz perskich brzmień, w połączeniu z nieprzewidywalną mieszanką oryginalnych improwizacji 
etno-jazzowych, elektroniki oraz muzyki filmowej. Do współpracy przy projekcie, Kayah zapro-
siła Atanasa Valkov – polsko-bułgarskiego kompozytora filmowego i producenta muzycznego. 
Wspólnie wybrali do projektu wybitnych instrumentalistów oraz solistów pochodzenia pol-
skiego, ukraińskiego i irańskiego, co dodatkowo poszerza muzyczny dialog i nadaje charakter 
autentycznej wielokulturowości. W instrumentarium zespołu znalazły się niespotykane instru-
menty, takie jak: cymbały, santur, oud, saz, lutnie, flety, piszczałki, perkusje świata i wiele  

O obrotach
Tematem wystawy są koło i ruch obrotowy – w tym także jego zastosowania praktyczne. Koło zostało 
wybrane jako przewodni motyw ekspozycji ze względu na to, iż jest ono jednym z najważniejszych 
osiągnięć technologicznych ludzkości. Ruch obrotowy stanowi także odniesienie do rewolucyjnego 
dzieła Mikołaja Kopernika oraz do dominującego eksponatu Centrum – Wahadła Foucaulta. Cechą 
wszystkich eksponatów jest pełna interaktywność. 

Rzeka
Centralny punkt wystawy stanowi model rzeki - zaprezentowany od źródeł po ujście. Nawiązuje on do 
przepływającej przez Toruń Wisły. Dzięki tej ekspozycji pokazujemy ciekawostki przyrodnicze cha-
rakterystyczne dla górnego, środkowego oraz dolnego biegu rzeki. Na wystawie pojawią się także 
modele wytworów człowieka – między innymi oczyszczalnia ścieków i tama. Wszystkie eksponaty są 
interaktywne. Atrakcją tej części Centrum będą także stanowiska doświadczalne – śruba Archimede-
sa, winda wodna czy fontanna.

Centrum czynne:
wtorek-czw. w godz. 10.00-16.00, piątek w godz. 11.00-20.00, sob. i niedz. w godz. 12.00-18.00
Bilety:
Zwiedzanie wystaw: 15 zł, ulgowy 10 zł, rodzinny 35 zł, grupowy 9 zł (grupa min. 10 osobowa)
Zajęcia warsztatowe: 12 zł, ulgowy 10 zł, rodzinny 33 zł, grupowy 9 zł (grupa min. 10 osobowa)
Pokaz naukowy: 13 zł, ulgowy 11 zł, rodzinny 34 zł, grupowy 10 zł (grupa min. 10 osobowa)
Dziecięca ścieżka edukacyjna z atrakcjami: 30zł / osobę (grupa max. 10 osobowa), 25zł / osobę 
(grupa max. 20 osobowa)

Imprezy:
Tajemnice Świętego Mikołaja, 6.12.
Warsztaty będą pełne samodzielnych eksperymentów nawiązujących tematycznie do Świętego Mi-
kołaja i jego świata. Zastanawialiście się może dlaczego Święty Mikołaj nigdy nie marznie? Dlaczego 
ma białą brodę i wąsy? Zaprezentujemy triki z kostkami lodu, którymi zapewne Mikołaj zabawia reni-
fery. Tak przygotowani na pewno z łatwością najmłodsi rozpoznają prawdziwego Świętego Mikołaja.

Naukowy cyrk braci Nano, 14.12. (sobota), godz. 15.30
Pokaz naukowo-teatralny oparty o fabułę, a jednocześnie prezentujący fakty ze świata nauki. Pod-
czas pokazu bracia Nano, czyli Paweł i Gaweł – zaprezentują widowni wyjątkowe wprowadzenie do 
wiedzy o świecie atomów i cząsteczek. Bracia opowiadają o nanotechnologii jednocześnie żonglując 
najróżniejszymi przedmiotami – maczugami, kwiatami i kijami baseballowymi. Wykonują też akro-
bacje na monocyklach. Dzięki temu mogą idealnie zobrazować oddziaływania zachodzące w nano-
skali. Przedstawienie jest interaktywne – widownia zapraszana jest do współpracy z aktorami. 
Bilety na stronie internetowej CNMW

WYŻSZA SZKOŁA FILOLOGII HEBRAJSKIEJ
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UMK
KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI 
CENTRUM KULTURY DWÓR ARTUSA
ul. Poznańska 49, tel. 56 622-62-70
www.wsfh.edu.pl

Dni Tuwima
10.12. (wtorek)
N   godz. 16.00 Gala Pokonkursowa. Wręczenie nagród laureatom konkursów: Tuwim na You Tubie; 

Wiersze Tuwima pędzlem malowane; Wiersze Juliana Tuwima w ćwiczeniach interaktywnych;  
Scenariusz projektu edukacyjnego dotyczącego postaci i twórczości Juliana Tuwima

Miejsce: aula WSFH

11.12. (środa)
N   godz. 16.00 Julian Tuwim: rozdarta tożsamość? Warsztaty literackie. Prowadzenie: Yaron Becker 

(Izrael)
N   godz. 18.00 Obcy / inny. Polskość – żydowskość - rosyjskość Juliana Tuwima 

Panel dyskusyjny: Yaron Becker (Izrael), Dr Helena Bilutenko, Dr Anatol Brusewicz (WF Uniwersy-
tet im. Janki Kupały w Grodnie), Dr hab. Radosław Sioma (WF UMK)

Prowadzenie: Dr hab. Paweł Tański (WF UMK)
aula WSFH, ul Poznańska 49

12.12. (czwartek)
N   godz. 19.00 Koncert Grzegorza Turnaua
Centrum Kultury Dwór Artusa (bilety)

innych. Kayah & Transoriental Orchestra wykonują piosenki inspirowane tradycyjną muzyką 
oraz pieśniami żydowskimi z rożnych regionów Europy i Bliskiego Wschodu, czy utwory pocho-
dzenia bałkańskiego. Na koncercie przejawiać się będą reminiscencje muzyczne najbardziej 
znanych pieśni w nowoczesnych i energetycznych koncertowych aranżacjach, a Kayah śpiewa 
po polsku, hiszpańsku, hebrajsku, holendersku, arabsku, angielsku i w jidysz. W repertuarze 
zespołu znajdują się również tak znane utwory Kayah jak „Nie ma Ciebie”, „Sto lat Młodej Pa-
rze”, czy „Prawy do Lewego”. 
Bilety: sektor A - 120 zł (rzędy I-VI), sektor B - 100 zł (rzędy VII-XIII), sektor C - 80 zł (rzędy XIV-XX).  
Bilety są do nabycia w recepcji Hotelu Copernicus (tel. 56 611-57-00) codziennie przez całą 
dobę oraz za pośrednictwem serwisu ticketpro.pl, w sieci salonów Empik, Saturn i Media Markt 
na terenie całego kraju. 
Miejsce: Copernicus Toruń Hotel (Sala Terra), Bulwar Filadelfijski 11

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UMK
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH DIECEZJI TORUŃSKIEJ 
IM. WANDY SZUMAN

VII Konferencja naukowa poświęcona Wandzie Szuman 
„W drodze ku dorosłości - mieszkalnictwo wspomagane”
6.12. (piątek)
N   godz. 11.00–11.20 Rozpoczęcie Konferencji
N   godz. 11.20 – 13.00 część referatowa:
Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych - Krystyna Mrugalska,  Honorowy Prezes Pol-
skiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Warszawa
Stargardzki model mieszkalnictwa wspomaganego - Kazimierz Nowicki,  Polskie Stowarzysze-
nie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Stargard Szczeciński
Nadzieje i szanse na samodzielność dziecka - Jan Młynarczyk, Fundacja na Rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych „Arkadia”, Toruń
N godz. 13.00 – 13.30 część panelowa:  prof. Małgorzata Kościelska, Uniwersytet Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy, Maria Dreszer, pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego ds. Osób Niepełnosprawnych, dr Beata Borowska-Beszta, UMK
N  godz. 14.00–15.30 część referatowa:
Życie we wspólnocie Arka - Lucyna Stark,  Bartłomiej Dąbrowski, Arka, Poznań
Mieszkalnictwo wspomagane w Nidzicy - Ewa Gałka, Anna Felińska, Polskie Stowarzyszenie  
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Nidzica
Projekt „Grono” - Marek Sołtys, Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza, Warszawa
N godz. 15.30 – 16.00 część panelowa: Aleksandra Poeplau, pełnomocnik Wojewody Kujaw-
sko-Pomorskiego ds. Osób Niepełnosprawnych i Rodziny, prof. Andrzej Wojciechowski, UMK; 
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Barbara Momot, UMK
Miejsce: Centrum Dialogu Jana Pawła II,  pl. S. Frelichowskiego 1

FUNDACJA YOU HAVE IT, www.youhaveit.pl

Mikołajkowa aukcja, 6.12. (piątek), godz. 18.00
Na aukcji licytowane będą lampy do wnętrz, wykonane przez uczestników warsztatów Światło-
czułe Projektowanie. W ramach spotkań projektu każdy z uczestników stworzył dwie niepowta-
rzalne lampy w duchu eco-designu (projektowania ekologicznego) i jedną z nich przeznaczył na 
licytację. Zebrane środki zostaną przeznaczone na nagrody dla zwycięzców w konkursie, który 
fundacja ogłosi już niebawem na swojej stronie. W programie również uroczyste zakończenie 
projektu Światłoczułe Projektowanie oraz niespodzianka muzyczna – występ Matowego (Ma-
teusza Jagielskiego znanego z występów w zespołach Tin Pan Alley, Weck i Ser Charles oraz 
z kompozycji muzycznych dla przedstawiań w Teatrze Baj Pomorski). Serdecznie zapraszamy.
Miejsce: Klub Muza, Rynek Staromiejski

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

Każdy przyjeżdżający do Torunia słyszał zapewne legendę o flisaku, który ocalił miasto przed 
plagą żab, historię o przyczynie przechylenia się Krzywej Wieży, opowieść o powstaniu toruń-
skich pierników. Ale to nie wszystkie ciekawe podania związane z miastem. Dom Legend To-
ruńskich to połączenie interaktywnego muzeum i teatru. Miejsce, które pozwoli przenieść się 
w świat magicznych opowieści o mieście i jego historii. 

Czynne codziennie w godz. 10.00-17.00
Dla odbiorców indywidualnych pokazy odbywają się, gdy zbierze się grupa min. 5-osobowa. 
Maksymalna wielkość grupy to 50 osób. 
Bilety: Dzieci i młodzież ucząca się 8,50 zł, osoby dorosłe: 9,50 zł, młodzież niepełnosprawna 
5,50 zł, dorośli niepełnosprawni 8,50 zł. 

Imprezy:
Spotkanie z legendami otwierające cykl w ramach kampanii Cała Polska 
Czyta Dzieciom, 8.12. (niedziela), godz. 13.00
Chcemy wprowadzić najmłodszych z niesamowity świat legend i zachęcić do odkrywania tajemnic 
naszego miasta. Zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 9 lat wraz z opiekunami do wspólnego wy-
słuchania trzech toruńskich opowieści. Dodatkowo, najuważniejsi słuchacze odpowiedzą na pod-
chwytliwe zagadki. Wydarzeniu towarzyszyć będzie pierwsza w Domu Legend wymienialnia ksią-
żek dla dzieci. Zainteresowanych prosimy o zaanonsowanie przybycia pod nr tel. 56 621-07-14.  
Liczba miejsc ograniczona. Wstęp bezpłatny.

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

Klub prowadzi działalność kulturalno-oświatową głównie dla mieszkańców osiedli Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Kopernik”.

Najpiękniejsze parki narodowe USA, 5.12. (czwartek), godz. 16.00
Pokaz slajdów i relacja z podróży znanego toruńskiego geografa, podróżnika i fotografa Zdzisława 
Preisnera.

Uroczystość opłatkowa, 19.12. (czwartek), godz. 14.00
Wstęp tylko dla członków klubu.

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

Salonik Artystyczny Fortu IV 
8.12. (niedziela), godz. 16.00 Kabaret Czwarta Fala 
Kabaret w składzie: Mateusz Lewkowicz, Łukasz Książek, Damian Lebieda. Kabaret powstał w Kiel-
cach, a jego twórczość opiera się na odnajdowaniu odrealnionych aspektów pozornie normalnych 
sytuacji. Na swoim koncie ma już 3 autorskie programy, każdy doskonale przyjmowany przez pu-
bliczność. Spektakl wypełniony przystępnym humorem i pozytywną energią.
Bilety: 30 zł - w cenie biletu poczęstunek słodkim deserem

15.12. (niedziela), godz. 17.00 Teatr Afisz „Diabli nadali tego świętego”
Idealny na zimowy grudniowy wieczór sposób na spędzenie wolnego czasu. Wprowadzimy Pań-
stwa w świąteczny nastrój przy wspólnym śpiewaniu kolęd, ciekawym spektaklu i smacznych da-
niach. Bilety: 30 zł - w cenie biletu degustacja potraw wigilijnych i nie tylko
Rezerwacja: 56 655-82-36, e-mail: biuro@fort.torun.pl

Odkrywanie tajemnic Fortu IV
każdy piątek i sobota, godz. 20.00
Przewodnicy w mundurach będą oprowadzali po kazamatach Fortu IV. Oprócz dawnych koszar 
zwiedzimy także prochownie, dowiemy się, po co w Forcie było „zwierciadło akustyczne” i za-
kręcimy 200 kg kopułą. Bilety 5zł. Warto zabrać z sobą latarki lub zakupić na miejscu pochodnie 
(8zł/szt.)

Zwiedzanie indywidualne: 5zł dzieci (4 zł grupa powyżej 15 osób) , 8 zł dorośli (7 zł grupa powyżej 
15 osób)
Codziennie w godz. 9.00-16.00 (październik-marzec), godz. 9.00-20.00 (kwiecień-wrzesień)
Codziennie w godz. ustalonych wcześniejszą rezerwacją:
Przewodnik po Forcie IV: grupa do 10 osób: 30 zł, grupa powyżej 10 osób: 50 zł
Zwiedzanie Fortu nocą z pochodniami (z przewodnikiem): 50 zł od grupy
Zwiedzanie Fortyfikacji Pierścienia Zewnętrznego z przewodnikiem: 2-3 godz., transport własny, 
150 zł od grupy

Oferta edukacyjna:
Interaktywne lekcje historii połączone ze zwiedzaniem Fortu IV (ok. 1,5 h): 5 zł od ucznia
Tematy do wyboru: „Dzieje Torunia pod zaborami” (gimnazjum, szkoła podstawowa), „Wpływ for-
tyfikacji na życie miasta” (liceum), „Toruń, miasto Twierdza” (gimnazjum), „Toruń, jako Twierdza 
pierścieniowa” (gimnazjum), „Żywa historia, czyli jak zdobyć twierdzę” (szkoła podstawowa).



1.12. (niedziela)
  godz. 16.00 i 17.00  Czas Dla Nas: W murowanej piwnicy  - koncerty rodzinny,  Dwór 
Artusa
  godz. 16.30  „Tajemniczy zamek w Karpatach, czyli fantastyczno-naukowa półopera 
albo Verneland” - premiera,  Teatr Baj Pomorski
  godz. 16.00  Międzynarodowy Festiwal Skrzypiec: zakończenie konkursu kompozytor-
skiego i konkursu na recenzje muzyczne, koncert Atom String Quartet,  Ratusz Staro-
miejski
  19.00  Myslovitz oraz Cuba De Zoo,  Od Nowa

2.12. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Dyskusyjny Klub Książki,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnospraw-
nych

  godz. 19.00  Międzynarodowy Festiwal Skrzypiec: koncert laureatów Konkursu Skrzyp-
cowego,  Dwór Artusa
   Kiermasz taniej książki, do 6.12.,  Filia nr 6 Książnicy Kopernikańskiej, ul. Lelewela 3

3.12. (wtorek)
  godz. 17.00  Koncert Kompozytorski Szkolna Partytura,  Sala Koncertowa ZSM 
  godz. 18.00  Kopernik w Książnicy – spotkanie z Piotrem Majewskim,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  DKF – Klasyka Filmowa: Przegląd filmów Krzysztofa Kieślowskiego,  
 Od Nowa

4.12 (środa)
  godz. 16.30  Oprowadzanie po  Dworze Artusa
  godz. 17.00  Teatr Perpetuum Mobile „Sejm kobiet”,  Od Nowa
  godz. 20.00  Jazz Club: Gorzycki/Gruchot Experimental Psychology,  Od Nowa
   Zakopower,  Lizard King

5.12. (czwartek)
  godz. 16.00  Najpiękniejsze parki narodowe USA,  Klub Seniora „Zacisze”
  godz. 17.00  Fotografia Dzikiej Przyrody 2012 – wernisaż, do 29.12.,  Muzeum Podróż-
ników 
  godz. 18.00  Fonotropy/pejzaż dźwiękowy Podgórza,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 18.00  Literaci Po Godzinach: Spotkanie z Markiem Kazmierskim,  CSW
  godz. 19.00  Grand Press Photo 2013, do 27.12.,  Centrum Sztuki Współczesnej
  godz. 20.00  Koncert grupy Koniec Świata,  Od Nowa
   Wystawa towarzysząca Koncertowi Specjalnemu Poświęconemu Pamięci Grzegorza Cie-
chowskiego, do 13.01.,  Od Nowa
   Łąki Łan,  Lizard King
   Koncert Jesień,  Klub NRD

6.12. (piątek)
  godz. 11.00  Konferencja naukowa poświęcona Wandzie Szuman,  Centrum Dialogu Jana 
Pawła II
  godz. 15.00  Mikołajki w świetlicy środowiskowej,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 16.30   Festiwal Fotografii Przyrodniczej - wernisaż, do 12.01.2014 r.,   
Dom Eskenów
  godz. 17.00  Mikołajki,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 17.00  Toruń i jego historia: część II Nowożytność – wernisaż wystawy stałej,  Dom 
Eskenów
  godz. 18.00  Myślą poruszone - performance,  Od Nowa
  godz. 18.00  Mikołajkowa aukcja,  Klub Muza
  godz. 18.00  Myślą poruszone – performance taneczny w choreografii Marty Zawadzkiej, 
 Od Nowa

  godz. 18.30  Fotografia Natalii Miedziak, do 14.01.2014,  Galeria i Ośrodek Plastycznej 
Twórczości Dziecka, ul. Kościuszki
  godz. 20.00  Od Nowa Na Obcasach: Lena Romul Instynktownie,  Od Nowa 
   Tajemnice Świętego Mikołaja,  Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”
   Audiofeels,  Lizard King
   Mikołajki w  Muzeum Okręgowym

7.10. (sobota)
  godz. 10.00  Dni Otwarte Mostu, także 8.12., imprezy na  nowym moście
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej, Muzeum Etnograficzne
  godz. 10.00–20.00  Toruńskie Spacery Fotograficzne na nowym moście, także 8.12., 
 Dwór Artusa
  godz. 10.45-12.40  Witajcie Sąsiedzi...,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 11.00  Finał przeglądu Teatr w ramach XXII Konfrontacji Amatorskiej Twórczości 
Artystycznej Regionu,  Od Nowa
  godz.12.00  Świąteczna aukcja charytatywna,  Muzeum Okręgowe
  godz. 12.00  Robert Dejtrowski „Wisła”, do 30.12.,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 12.00  Mikołajki 2013,  Centrum Sztuki Współczesnej
  godz. 14.00  Czytanie wierszy dla dzieci,  Teatr Horzycy
  godz. 15.00  Toruń tańcem malowany,  MDK 
  godz. 16.00  Spotkanie z Iwoną Bojadżijewą,  Centrum Sztuki Współczesnej 
  godz. 17.00  Ubierz choinkę, obdaruj rodzinkę,  Muzeum Etnograficzne
   VI Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej „Sztuka Natury”, do 9.12.,  Dwór 
Artusa i inne miesjca
   Mosty - wyobrażenia, mosty- marzenia, wystawa do 15.12.,  MDK 
   Soundspotting vol. 9,  Klub NRD
   Dni Otwarte Mostu, także 8.12., wstęp wolny do oddziałów,  Muzeum Okręgowe

8.12. (niedziela)
  godz. 10.00-15.00  Kiermasz świąteczny. Sztuka i rękodzieło ludowe,  Muzeum Etno-
graficzne
  godz. 13.00  Spotkanie z legendami w ramach kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom, 
 Dom Legend Toruńskich
  godz. 16.00  Kabaret Czwarta Fala,  Fort IV
  godz. 18.00  XII Uniwersytecki Koncert Charytatywny: Hanna Banaszak i Jan Ptaszyn 
Wróblewski Quartet,  Od Nowa
  godz. 19.00  „Romans w bibliotece” - spektakl kabaretowy,  Restauracja Hotelu  
„Bulwar”
  godz. 20.00  Pod dachami Paryża - koncert piosenki francuskiej,  Dwór Artusa
   Tides From Nebula,  Lizard King

9.12. (poniedziałek) 
  godz. 19.00  Jary Oz (zespół Krzysztofa Jaryczewskiego), Blue Sounds, Dża Dża Binks. 
 Pub Pamela
  Marek Dyjak,  Lizard King

10.12. (wtorek)
  godz. 16.00  Dni Tuwima, do 12.12.,  Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej
  godz. 17.00  Idą święta ... rodzinne tworzenie kartek i ozdób choinkowych,  Dom Muz, 
ul. Poznańska

  godz. 18.00  Tormiar: „Zawód architekt”,  Centrum Sztuki Współczesnej
  godz. 19.00  DKF - Kino Autorek: „Code Blue”, reż. Urszula Antoniak,  Od Nowa
   Wystawa podsumowująca warsztaty intermedialne w ramach projektu „TypoGRA”,  
do 21.01.2014,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka

11.12. (środa)
  godz. 19.00  Plakaty Moniki Bojarskiej, do 18.01.,  Od Nowa
  godz. 20.00  Jazz Club: Michał Milczarek Trio,  Od Nowa 
   Skubas + Zalef,  Lizard King

DZIEŃ PO DNIU 12GRUDZIEŃ/2013
12.12. (czwartek)

  godz. 12.00  Znak. Witold Michorzewski, do 5.01.2014,  Galeria Forum
  godz. 18.15  WyOBRAZ sobie, spotkanie trzecie,  Centrum Sztuki Współczesnej
  godz. 19.00  Dni Tuwima: Grzegorz Turnau - Lubię duchy - koncert,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  T’ien Lai – koncert,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 20.00  Otwarta Scena Od Nowy: Korbaczeska,  Od Nowa 
   Luxtorpeda + The Toobes,  Lizard King
   Imprezy przy Jarmarku Bożonarodzeniowym, do 23.12.,  Rynek Staromiejski

13.12. (piątek)
  godz. 17.00  Tam i Tu. Nowe spojrzenia na dawną ilustrację, do 31.01.2014,  Centrum 
Sztuki Współczesnej
  godz.18.00  Azja południowo-wschodnia,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 18.00  Spotkanie z Marcinem Legnickim: Skąd prawa zwierząt?,  Dom Muz,  
ul. Podmurna
  godz. 18.00  Koncert zespołów MDK związany z Szlachetną Paczką,  MDK
   Please Call Stella,  Centrum Sztuki Współczesnej
   PRZEprojekt: Open Call - wystawa Olgi Szczechowskiej, do 5.01.2014,   
Centrum Sztuki Współczesnej
   Tomek Lipiński & Tilt,  Lizard King
   Mini Male Vici,  Klub NRD

14.12. (sobota)
  godz. 9.00-18.00  Ogólnopolski Turniej Gier Strategicznych,  MDK 
  godz. 11.00  Teatr Magma: Fabryka Zabawek - poranek teatralny dla dzieci,  Dom Muz, 
ul. Poznańska 
  godz. 12.00  Motyle są tutaj na chwilę,  Dom Muz, ul. Poznańska 
  godz. 12.00-18.00  Maraton Pisania Listów Amnesty Intenational,  Centrum Sztuki 
Współczesnej
  godz. 12.00-18.00  X-Mas Kram,  Centrum Sztuki Współczesnej
  godz. 15.30  Naukowy cyrk braci Nano,  Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”
  godz. 17.00  III Toruńska Wegilia Alterkonsumpcyjna,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  Leć kolędo w świat,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Koncert Specjalny Poświęcony Pamięci Grzegorza Ciechowskiego,   
Od Nowa
   W.E.N.A w Toruniu,  Klub NRD

15.12. (niedziela)
  godz. 17.00  Koncert finałowy III Festiwalu Cichej Muzyki: Książeczka nutowa Anny 
Magdaleny Bach,  Ratusz Staromiejski
  godz. 17.00  Teatr Afisz „Diabli nadali tego świętego”,  Fort IV
  godz. 19.00  Symfonie anielskie – koncert zapomnianych kolęd i pastorałek, Kapela 
Brodów,  Muzeum Etnograficzne

16.12. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Władysław Jurkiewicz – Witraż, otwarcie wystawy,  Ośrodek Czytelnictwa 
Chorych i Niepełnosprawnych

  godz. 19.00  Saxmania 2013,  Dwór Artusa
  godz, 19.00  Manchester, Absurd (akustycznie),  Pub Pamela
  godz. 20.00  Slam Poetycki,  Od Nowa
   Wystawa prac Anny Barbarowicz, do 3.01.2014,  Filia nr 1 Książnicy Kopernikańskiej, 
ul. Jęczmienna 

17.12. (wtorek)
  godz. 12.00  Święta pod strzechą,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 20.00  Wieczór Podróżnika,  Od Nowa

18.12. (środa)
  godz. 10.30 i 12.30  „Teatralny Plac Zabaw Jana Dorman” - spektakl dla dzieci,   
Centrum Sztuki Współczesnej
  godz. 20.30  Tuwim wieczorową porą,  Klub Niebo

19.12. (czwartek)
  godz. 17.30  Koncert kolęd w wykonaniu zespołów z  MDK 
  godz. 19.00  SIM Toruń,  Centrum Sztuki Współczesnej
   Sofa & Goście,  Lizard King

20.12. (piątek) 
   Marzenia Bez Granic,  Lizard King

21.12. (sobota)
   godz. 11.00-13.00 Ekowigilia,  Muzeum Etnograficzne
   godz. 18.00 Słuchalnia/ Muzyczne Znaki Czasu:  Śpiewaczka i komputer,  Centrum 
Sztuki Współczesnej
   Wigilia Miejska,  Rynek Nowomiejski

22.12. (niedziela) 
 godz. 18.00  Warsztaty gitarowe a po nich jam session (godz. 20.00).  Pub Pamela

24.12. (wtorek)
   Wigilia NRD,  Klub NRD 

25.12. (środa)
   Commercial Break#9,  Klub NRD 

26.12. (czwartek)
   Funky Chicken,  Klub NRD 
   Boże Narodzenie piernikiem pachnące, do 6.01.2014 r.,  Muzeum Okręgowe
   Kolędowanie przy Szopce Bożonarodzeniowej, do 5.01.2014,  Rynek Nowomiejski

27.12. (piątek)
   Wiktor Skok,  Klub NRD 

28.12. (sobota)
   godz. 18.00 Wiesław Smużny – Heliotropy Torunia na 888. lecie Miasta w 2121r. 
Edycja III / 2013, do 26.01.2014,  Galeria Humanisticum
   Dreadsquad,  Klub NRD

29.12. (niedziela)
  godz. 17.00  Koncert Chóru Męskiego Copernicus,  Dwór Artusa

31.12. (wtorek)
   Sylwester miejski,  Rynek Staromiejski
  godz. 17.00 i 20.00  Gala sylwestrowa TOS,  Dwór Artusa



Ciekawe strony
internetowe o Toruniu:
www.torun.pl

www.torun.pl/ikar

www.tak.torun.pl

www.it.torun.pl

www.kulturalnytorun.pl

www.orbitorun.pl

www.podkopcem.pl

www.cowtoruniu.pl

www.torun.com.pl

www.wmoimobiektywie.home.pl

www.foto-torun.pl

Niezbędne adresy:
Toruńska Agenda Kulturalna 
ul. Pod Krzywą Wieżą 1, tel. 56 621-03-33

Ośrodek Informacji Turystycznej
Rynek Staromiejski 25, tel. 56 621-09-31

Wydział Kultury Urzędu Miasta Torunia
ul. Podmurna 60, tel. 56 622-20-65

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta 
Torunia, Wały Gen. Sikorskiego 8, tel. 56 611-87-15 

Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu
Miasta Torunia
ul. Grudziądzka 126 B, tel. 56 611-85-54

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia
Wały Gen. Sikorskiego 10, tel. 56 611-88-20

Centrum Informacji Młodzieży MDK 
ul. Przedzamcze 11/15, tel. 56 654-04-58


