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Jędrzej Rochecki - Pieśń flisacza, wyk. Chór Młodzieżowy Semper Juvenes pod kierunkiem 
Renaty Szerafin - Wójtowicz
Rafał Kłoczko - Toruntella
Dariusz Kubicki - Thornrenturm
Mateusz Ryczek - Tuba Dei
Magdalena Cynk - Kantata Inkorporacyjna na cześć hołdu toruńskiego 1454 
wyk. Chór Młodzieżowy Semper Juvenes oraz Szkolna Orkiestra Symfoniczna pod batutą 
Piotra Dołęgowskiego
Wstęp wolny

Czwartki z filozofią - Specyfika humanistyki. 
Wykład prof. dr. hab. Adama Grzelińskiego
22.05. (czwartek), godz. 18.30, Sala Mała
W dzisiejszych czasach człowieka zbyt często traktuje się instrumentalnie. Humanistyka 
zwraca nam jednak nieustannie uwagę na podmiotowość człowieka i podkreśla wielowy-
miarowość istot ludzkich. Odwołanie do tradycji jako podstawy tożsamości, otwartość na 
dyskusję, uczestnictwo we wspólnocie czy autoteliczny charakter kształcenia – te i inne 
aspekty poruszy prof. dr hab. Adam Grzeliński z toruńskiego UMK.
Wstęp wolny

„Old Spice Girls”, czyli Babski Kabaret
24.05. (sobota), godz. 18.00, Sala Wielka
Barbara Wrzesińska, Lidia Stanisławska i Emilia Krakowska – te trzy znakomite aktorki kry-
ją się pod tajemniczą nazwą „Babski Kabaret. Old Spice Girls”. To kabaret z kobietami, 
dla kobiet i o kobietach, pełen zabawnych monologów, dowcipów, piosenek i improwizacji,  
ale zapewne panowie również nie będą się nudzić. Program oparty na tekstach Marii Czuba-
szek, Mariana Hemara i Zbigniewa Korpolewskiego oraz klasyków z Julianem Tuwimem na 
czele sprawia, że widownia zawsze pęka ze śmiechu.
Bilety: 40 zł, 35 zł ulgowy

Janusz Radek z okazji Dnia Matki
26.05. (poniedziałek), godz. 20.00, Sala Wielka
Janusz Radek to niebanalny artysta i charyzmatyczny frontman. Na scenie nie tylko świet-
nie śpiewa. Jego osobowość oraz bliski i wyjątkowy kontakt z publicznością powodują,  
że potrafi przenieść widza w niezwykłe miejsca. Z okazji Dnia Matki Janusz Radek wykona 
niezwykły, kameralny program. Z towarzyszeniem pianisty artysta zaśpiewa klimatyczne, 
akustyczne wersje swoich utworów, zarówno tych pochodzących ze starszych recitali,  
jak i najnowsze, autorskie piosenki.
Bilety: 40 zł, 35 zł ulgowy

Oprowadzanie po Dworze Artusa
27.05. (wtorek), godz. 16.30, Sień Dworu Artusa
Dwór Artusa to siedziba dwóch instytucji kultury, ale także zabytek historyczny i architek-
toniczny. Raz w miesiącu, pod okiem przewodnika, wszyscy chętni mogą obejrzeć niedo-
stępne na co dzień zakamarki budynku, posłuchać historii, opowieści i legend związanych 
z Dworem Artusa. Oprowadzanie odbędzie się, gdy zbierze się grupa minimum 5 osób.
Bilety: 6 zł, 4 zł ulgowy

10 lat Fundacji „Dr Clown” w Toruniu – wernisaż wystawy
29.05. (czwartek), godz. 18.30, Galeria Artus, do 8.06.
W czerwcu toruński oddział dobroczynnej Fundacji „Dr Clown” obchodzi dziesięciolecie 
swojej działalności. Z tej okazji można będzie obejrzeć wystawę zdjęć przedstawiających 
działania wolontariuszy, odwiedzających dzieci w szpitalach i tym samym umilających ma-
łym podopiecznym pobyt w placówkach służby zdrowia. Wystawa czynna od poniedziałku 
do piątku w godzinach 9.00 – 18.00 oraz podczas imprez.
Wstęp wolny

Dzień Dziecka – Noc z Harrym Potterem
30.05. (piątek), godz. 19.00-00.00, wszystkie sale
Budynek Dworu Artusa zamieni się w Szkołę Magii i Czarodziejstwa Hogwart. Uczestnicy 
(wiek 8 - 12 lat) będą mogli wejść do magicznego świata małego czarodzieja i poczuć się jak 
bohaterowie najpopularniejszej na świecie książki dla dzieci. Uwaga! Każdy uczestnik zo-
bowiązany jest do zabrania „pakietu startowego” (dołączanego do biletu) oraz odpowied-
niego stroju, charakterem wpisującego się w świat znany z kart książki.
Bilety: 50 zł w sprzedaży od 5.05.

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

Majowy koncert życzeń
1.05. (czwartek), godz. 15.00, Scena plenerowa przed Dworem Artusa
Impreza muzyczna, podczas której zespół Dworu Artusa zaprezentuje przechodniom, odwiedzającym Ry-
nek Starego Miasta, hity, które cieszyły się największą popularnością na facebookowym Fan Page’u insty-
tucji. Dodatkowo publiczność będzie mogła zamawiać muzyczne dedykacje, co bez wątpienia wprowadzi 
element interaktywności i zachęci przechodniów do wzięcia udziału w zabawie. 
Wstęp wolny

Euro - Art: inauguracja Artus Art Cinema
2.05. (piątek), godz. 15.00-21.30
Z okazji 10-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej inaugurujące swą działalność Artus Art Cinema,  
zaprezentuje filmy próbujące zdefiniować ostatnią dekadę europejskiej wspólnoty. Pokazy okraszone 
będą komentarzem filmoznawczyni i pasjonatki kina dr Magdaleny Wichrowskiej.
Program Art - Europa:
godz. 15.00 Dziennik.pl, reż. Maria Zmarz - Koczanowicz, 2004
godz. 16.30 - Melancholia, reż. Lars von Trier, 2011
godz. 19.00 - Manderley, reż. Lars von Trier, 2005
Bilety na seanse: 6 zł, 5 zł ulgowy

Post-apo / Początek - wernisaż prac Jakuba Jaszewskiego 
6.05. (wtorek), godz. 18.30, Galeria Artus, do 28.05.
Prace Jakuba Jaszewskiego, młodego twórcy z toruńskiego UMK, to dwa cykle – „Post-apo”, czyli post-
-apokaliptyczne pejzaże oraz grafiki nawiązujące do tematyki science-fiction i doświadczeń psychode-
licznych kryjące się pod nazwą – „Początek”.
Galeria czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00 oraz podczas imprez.
Wstęp wolny

Monodram „Brel raz jeszcze” – Janusz Zbiegieł
9.05. (piątek), godz. 19.00, Sala Wielka
W murach Dworu Artusa zaprezentowana zostanie twórczość Jacquesa Brela, znakomitego belgijskiego 
barda, piosenkarza i autora, niekwestionowanej gwiazdy piosenki francuskiej. Janusz Zbiegieł przybliży 
widzom świat francuskich kabaretów i małych, zadymionych salek, w których do dziś jeszcze rozbrzmie-
wają melancholijne dźwięki piosenki aktorskiej.
Bilety: 25 zł, 30 zł w dniu koncertu

Toruńskie Dni Dialogu: „Kołysanki na wieczny sen” - koncert
11.05. (niedziela), godz. 19.00, Sala Wielka 
Wystąpi Lena Piękniewska. Utwory, które zaprezentuje, często nazywane modlitwą za zmarłych żydow-
skich sąsiadów, ilustrowane będą przedwojennymi fotografiami.
Bilety: 10 zł

XX Koncert Kompozytorski Szkolna Partytura 
13.05. (wtorek), godz. 18.30, Sala Wielka
Muzyczne spotkanie z uczniami, absolwentami oraz pedagogami związanymi z Akademiami Muzyczny-
mi w regionie. Tradycyjnie wystąpią oni w roli wykonawców, a także autorów prezentowanych utworów.  
Przygotowany przez Magdę Cynk koncerty poprowadzą: Maria Majewska i Ewa Schreiber.
Program:
Miłosz Rządkiewicz - Dzwon Tuba Dei, Kamienica pod Gwiazdą, wyk. Miłosz Rządkiewicz - fortepian
Kacper Andruszkiewicz - Tuba Dei, wyk. Kacper Andruszkiewicz – fortepian
Monika Jaguszewska - Dwór Artusa, wyk. Monika Jaguszewska – fortepian
Judyta Klugowska - Bulwar Filadelfijski, wyk. Natalia Kujawska – flet, Judyta Klugowska – fortepian
Julia Janiak - Baszta Koci łeb, wyk. Kinga Politowska – I skrzypce, Agata Szymeczko – II skrzypce, Zuzanna 
Wiśniewska – altówka, Aleksandra Perfikowska - wiolonczela
Zuzanna Koziej - Krzywa Wieża, wyk. Kinga Politowska – I skrzypce, Agata Szymeczko – II skrzypce,   
Zuzanna Wiśniewska – altówka,  Aleksandra Perfikowska - wiolonczela
Ewa Fabiańska - Uśnij mój Ty Aniołeczku, wyk. Kinga Płachecińska – sopran, fortepian

DWÓR ARTUSA

Repertuar

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

Arena, do 28.09.
Począwszy od obalenia muru berlińskiego, poprzez zamach na World Trade Center, aż po glo-
balny kryzys finansowy, życie w skali całej planety staje się coraz bardziej podporządkowane 
wpływowi polityki. Sztuka zarówno prowadzi do tych przewrotów, jak i je dokumentuje. Szuka 
nowych dróg zmian społecznych, ale także tworzy przestrzeń refleksji i dyskusji. Dokładnie na 
tych przesłankach oparta jest Arena – projekt, który funkcjonować ma nie tylko jako wystawa, 
ale też dynamiczny program pokazów wideo – medium, które w sposób najbardziej masowy 
rozpowszechnia i kanalizuje dziś przekaz artystyczny. To również platforma wykładów, spotkań 
i dyskusji z udziałem międzynarodowych kuratorów oraz uczestniczących w projekcie artystów, 
a także gościnnych wykładowców z Polski.
Kalendarz wydarzeń (mogą nastąpić modyfikacje):
•  16.05. (piątek), godz. 19.00 otwarcie wystawy Andrzeja Wasilewskiego, Les fleurs du mal
•  17.05. (sobota), godz. 17.30 pokaz filmowy: Adelita Husni-Bay, Pocztówki z samotnej wyspy
•  17.05. (sobota), godz. 18.00 warsztat
•  17.05. (sobota), godz. 19.00 pokaz filmowy/panel – Jude Anogwih, Sergio Edelsztein
•  22.05. (czwartek), godz. 19.00 pokaz filmowy/wykład – Katerina Gregos

Crimestory, do 1.06.
Wystawa Crimestory jest propozycją przemyślenia pozycji, jaką w społeczeństwie zajmuje arty-
sta, oraz miejsca, jakie sztuka zajmuje w życiu społecznym. Jest próbą rewizji współczesnych 
wyobrażeń na temat relacji sztuki i jej publiczności. Jest próbą nadszarpnięcia nici porozumienia 
między artystą i widzem – nici, która jest zresztą bardziej wątła niż mogłoby się wydawać.

godziny otwarcia: wtorek-czwartek, godz. 10.00-18.00, piątek, godz. 10.00-20.00
sobota-niedziela, godz. 12.00-18.00
Bilety: normalny 10 zł, ulgowy 5 zł, rodzinny (2 dorosłych i 2 dzieci) 20 zł
czwartki – wstęp wolny

IMPREZY:
Noc Muzeów, 17.05. (sobota)
Placówka czynna do północy, wstęp na wystawy darmowy
Między innymi:
godz. 19.00 Spektakl dyplomowy w ramach Policealnego Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych 
„Lil’ja”. Wstęp wolny

Międzynarodowy Festiwal Plakatu i Typografii Plaster
Wystawy:
•  Młody Plakat Hiszpański (wystawa plenerowa przed budynkiem CSW), 21.05.-22.06.
•  Współczesna Hiszpańska Ilustracja Książkowa (wystawa na tarasie CSW), 21.05.-27.06.
•  Obszar Roboczy – plakaty i ilustracje Bogny Otto-Węgrzyn (niecka, parter CSW) 21.05-31.08.
21.05. (środa)
•  godz. 10.00-13.00, godz. 15.00-18.00 Warsztaty typograficzne Iñigo del Canto i Germán Úcar 
•  godz. 19.00 Otwarcie festiwalu, wernisaż wystaw: Młody Plakat Hiszpański, Bogna Otto-Wę-

grzyn, Współczesna Hiszpańska Ilustracja Książkowa, wystawa wydawnictwa Media Vaca
•  godz. 20.00 Prelekcja Bogny Otto-Węgrzyn, relekcja Javiera Manzanosa Garayoa’i z Centrum 

Sztuki Współczesnej w Huarte
•  godz. 21.00 Koncert live act
22.05. (czwartek)
•  godz. 10.00 – 13.00, godz. 15.00 – 18.00 Warsztaty typograficzne Vicente Ferrer
•  godz. 19.00 Bunt – wystawa towarzysząca, Galeria S, Mickiewicza 121, Maciej Pytlak i Piotr Paluch 
23.05. (piątek)
•  godz. 11.00 – 17.00 Konferencja: Corrida – kontrowersyjne projektowanie: Germán Úcar, 

Grzegorz Laszuk, Iñigo del Canto, Małgorzata Gurowska, Marek Piekarski, Piotr Młodożeniec, 
Ryszard Kajzer, Vicente Ferrer

24.05. (sobota)
•  godz. 12.00-14.00 Warsztaty animacji poklatkowej dla dzieci, Wydawnictwo TAKO

Audioskopia: Zoharum - Aquavoice, Bisclaveret, Ab Intra, 24.05. (sobota), godz. 20.00
Zoharum to polskie wydawnictwo muzyczne istniejące od 2007 r. Aquavoice - projekt muzyczny, 
za którym stoi Tadeusz Łuczejko - powstał w 1999 roku. W 2001 roku został laureatem złotej 

SGALERIE
dziesiątki plebiscytu radiowej „Trójki” na najlepsze nagranie muzyki elektronicznej. Bisclaveret - re-
prezentant sceny ambientowej. Zespół powraca z nowym krążkiem „Theu Anagnosis”. Ab Intra - pro-
jekt Radka Kamińskiego wyrażający się w około ambientowych i dronowych formach. Ideą projektu 
jest próba odnajdywania wewnętrznej jaźni poprzez dźwiękową eksplorację. Wstęp wolny

LABSEN
Zmysłoteka
•  6.05. Królik - Królik z marchewką! Sprawdzimy jak mocne mamy zęby, co lubią gryźć króliki,  

co bobry, a co ludziki. Zaprojektujemy królicze uszy, ogonki i norki, a potem zafarbujemy świat na 
kolor marchewkowy, przy użyciu soczysto-zielonej natki!

•  13.05. Ekoszmerek - Cichutko, pomaleńku zakradnie się do nas szmerek. Ekoszmerek. Poszepnie, 
jak zrobić coś z niczego: co w kartonach, korkach, szmatkach, sznurkach jest ciekawego. Zaskoczy 
nas drewnianymi pomysłami i utuli z papieru kołysankami.

•  20.05. Piknik - Na kocu w LabSenie drzemią… lenie! Ale przed drzemką czeka nas dużo pracy!  
Zajrzymy w kosze piknikowe: bogate w smaczne i farbujące eliksiry, bułeczki wypiekane na koloro-
wych blachach i majowe kwiaty. Pogramy w gry piknikowe i połaskoczemy paluchy pachnącą trawą.

•  27.05. Kokos - Zawirują w powietrzu wiórki kokosowe. Cudowny zapach i smak mleczka orzecho-
wego zaskoczy każdego małego degustatora. Pobawimy się kokosowymi łupinami. Wyruszymy 
w podroż na bezludne wyspy obrośnięte palmami i sami wskoczymy na liście jednej z nich.

EDUAKCJE
Majówka z „Grajfer” w CSW, 3.05. (sobota), godz. 16.00-20.00
Wejściówki: 5 zł (dzieci do lat 7 za darmo) do kupienia podczas imprezy. Wśród ponad 150 tytułów 
gier planszowych.
Wyprawa W Głąb Sztuki: warsztaty Smak słów, 21.05. godz. 12.00-14.00
Warsztaty animacji poklatkowej realizowanej techniką wycinankową. Zajęcia organizowane są przez 
wydawnictwo Tako. Dla dzieci w wieku: 8-12 lat.

CZYTELNIA
Kiermasz dubletów oraz książek wycofanych z zasobów Czytelni im. Sömmeringów, 8–15.05.
Z okazji tygodnia bibliotek kiermasz dubletów oraz książek i czasopism wycofanych z jej zbiorów. 
Płacisz 2 zł, bierzesz tyle, ile chcesz. Do wyczerpania zapasów.
Otwarte spotkanie Koła Naukowego Krytyków Artystycznych, 10.05., godz. 12.00–16.00
Zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi aktywności artystycznej w jej społecznym kontekście 
oraz badaniem relacji pomiędzy sztuką współczesną a filozofią zachęcamy do udziału w spotkaniu.

Z cyklu „WyOBRAZ sobie”
15.05., godz. 18.15 Obrazy na ciele
Spotkanie poświęcone obrazom na ciele. Tematowi, jakim są znaki na ciele ludzkim oraz zwierzęcym 
przyjrzą się: oczyma teoretyczki – Katarzyna Lewandowska, oczyma praktyczki – Martyna Majczuk.
29.05. godz. 18.30 Czy dobra sztuka może być zła?
Wraz z gośćmi, Jakubem Banasiakiem i dr hab. Marcinem Zdrenką, przyjrzymy się budzącemu wiele na-
pięć obszarowi pogranicza etyki i estetyki. Spróbujemy wspólnie odpowiedzieć m.in. na pytania, czy i dla-
czego wyróżniane przez te dyscypliny wartości tak często stają wobec siebie w opozycji, choć odnoszą się 
do tego samego dzieła sztuki, czy taki konflikt jest nieunikniony i jak wpływa on na ocenę prac?

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

Paweł Rubinowicz - Obrazy złożoności, do 11.05.
Premierowa odsłona, a jednocześnie kontynuacja wcześniejszych poszukiwań Pawła Rubinowicza 
dotyczących zastosowania matematycznej teorii chaosu deterministycznego w kreacji przestrzeni 
architektonicznej, podejmowanych w pracy naukowej oraz na gruncie artystycznym.

Dorota Chilińska – Otchłań, do 11.05.
Romuald Drzewiecki - Prace z lat 1957-2013, do 18.05.
VI Ogólnopolska Wystawa Rysunku Studenckiego RYSOWAĆ i tak, i tak, 
i tak… 23.05.–29.06. 
Tegoroczna edycja jest pierwszą w formule biennale, skierowana jest do studentów i absolwentów 
dwóch ostatnich lat wszystkich uczelni artystycznych w Polsce. Wzorem lat ubiegłych organizatorzy 
w równym stopniu przykładają wagę do tego, co stanowi ugruntowaną historycznie tradycję rysunko-
wą, jak i do współczesnych poszukiwań nowych terytoriów rysunkowych. Tegoroczna edycja spotka-
ła się z bardzo dużym zainteresowaniem młodych artystów, swoje propozycje na wystawę przysłało 
blisko 300 młodych twórców, z czego jury do wystawy zaprosiło blisko 90 osób. Na wystawie będzie 
można zobaczyć rysunek klasyczny, ilustrację, animację, instalacje, a także działania rysunkowe 
i performance. Specjalnym wydarzeniem towarzyszącym tegorocznej edycji będzie wystawa prac 
Ryszarda Wieteckiego. Zaprezentuje on cykl prac wykonanych autorską techniką, nazwaną printami, 



Prace dzieci z Mołdawii, 13.05.-16.06.
Wystawa jest pierwszą tak dużą zorganizowaną przez Galerię prezentacją prac dzieci i młodzieży 
z tego trochę mało znanego nam, a przecież nieodległego geograficznie, kraju. Większość po-
kazanych na wystawie rysunków, grafik i prac malarskich pochodzi z Kiszyniowa i miasta Kaguł.
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

Galernicy, do 4.05.
Katarzyna Stępień - Stany okołowodne, do 16.05.
Stany okołowodne to wycinki rzeczywistości, które (w mniej lub bardziej widoczny sposób) łączy 
woda. To fotografie oraz krótkie video, w których dominuje cisza, tajemnica, pustka. Uchwycone, 
pozornie zwyczajne, elementy miejskiej tkanki, odkrywają swoje drugie oblicze.
Katarzyna Stępień jest studentką IV-go roku Edukacji Artystycznej w Zakładzie Plastyki Interme-
dialnej UMK. Ciągle kształtuje swoją artystyczną postawę, próbując łączyć różne media i dziedzi-
ny. Zajmuje się miedzy innymi fotografią, video-performance’m oraz krawiectwem.

Jolanta Kuszaj - Malarstwo, 9.05. (piątek), godz. 18.00, do 9.06.
Jolanta Kuszaj urodzona w 1983, zajmuje się głównie malarstwem, rysunkiem, grafiką. Studio-
wała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu malarstwo pod kierunkiem prof. J. Pręgowskie-
go i w 2009 r. grafikę w pracowni prof. B. Pręgowskiej. W 2012 roku ukończyła studia dokto-
ranckie. Na swoim koncie ma kilkanaście wystaw indywidualnych. Ponadto prezentowała prace 
na kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (Niemcy, Belgia, Rumunia, USA, 
Słowacja, Serbia, Grecja, Francja), a także uczestniczyła w kilkunastu plenerach malarskich 
i rzeźbiarskich (2004-2012). W galerii Domu Muz zobaczymy realizacje doktorskie artystki, kre-
acje obrazu miasta, inspirowane obrazami miast z naszego regionu.

Stupa Trójwymiarowy Model Oświecenia, 20.05. (wtorek), godz. 17.00
Wystawa fotograficzna ramach spotkań „Przestrzeń Umysłu - Dni Buddyjskie w Toruniu”.
Na wystawy wstęp wolny.

AKADEMICKA PRZESTRZEŃ SZTUKI – HUMANISTICUM 
Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1

Ars – Principia, 13.05. (wtorek), godz. 13.00, Akademicka Przestrzeń 
Sztuki – Humanisticum, do 22.06.
Wystawa jest dedykowana Janowi Pawłowi II w roku kanonizacji oraz dla upamiętnienia  
15. rocznicy spotkania z polskim środowiskiem naukowym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
7 czerwca 1999 r.
Tematem wystawy są ponadczasowe wartości obecne w życiu i w sztuce, natomiast jej celem 
jest kultywowanie sztuki opartej na tradycjach humanistycznych oraz uniwersalnych, ponadcza-
sowych wartościach, takich jak: dobro, prawda i piękno. W wystawie biorą udział zaproszeni 
artyści z różnych ośrodków akademickich i środowisk twórczych w Polsce i z zagranicy, a także 
twórcy toruńscy, artyści pracujący na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, oraz młodzi artyści - ab-
solwenci uczelni artystycznych i studenci studiów doktoranckich. Autorka koncepcji wystawy 
i kurator wystawy: Mirosława Rochecka 
Wystawa jest organizacyjnie związana z międzynarodową konferencją organizowaną przez Wy-
dział Teologiczny „Wiara i kultura. Kulturowa hermeneutyka i rekonfiguracja. Fides, cultura et 
actio...” 15-16.05. 
Miejsca ekspozycji:
Akademicka Przestrzeń Sztuki – Humanisticum, Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1
Galeria Forum - Wydziału Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30/32
Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”, ul. Gagarina
Wydział Teologiczny, ul. Gagarina
Centrum Dialogu im. Jana Pawła II 
Galeria Wydziału Matematyki i Informatyki, ul. Chopina

ZAKŁAD PLASTYKI INTERMEDIALNEJ UMK

GiARTino - Ogród Sztuki
Wystawa, działania performance, pokazy wideo
Uczestnicy projektu: Mariana Klochko, Nataliia Reznikova, Yaryna Shums’ka, Arsen Bereza,  
Danylo Kovach, Vasyl Savchenko ze Lwowa; Marta Antoniak, Kamila Grzybowska – Sosnowska, 
Dominik Stanisławski z Krakowa, grupa studentów z Wydziału Sztuk Pięknych UMK oraz Danuta 
Nawrocka, Justyna Piotrowska i Natalia Reszka

jest to połączenie tradycji ze współczesnością. Printy są powiększoną wersją prac rysunkowych,  
do których dodano kolor.

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
Uwaga! 1, 4.05. godz. 12.00-18.00, 2 i 3.05. – nieczynna

Imprezy:
Sztuka Prostoty Szuka - Warsztaty dla dzieci i młodzieży: Kwadraty i koła, 14.05. (środa)
Warsztaty powiązane z wystawą Romualda Drzewieckiego, a ich uczestnicy skoncentrują się na 
pracach artysty, które nawiązują do osiągnięć pierwszych twórców sztuki abstrakcyjnej, takich jak:  
Piet Mondrian, Wasilij Kandinsky, Kazimierz Malewicz. Uczestnicy dowiedzą się, czym jest sztuka 
abstrakcyjna i poznają wybrane fragmenty jej historii. Mimo że prace abstrakcyjne nie przedstawiają 
rzeczywistości wprost, w różny sposób się do niej odnoszą. Zwieńczeniem warsztatów będzie wyko-
nanie abstrakcyjnych prac przez uczestników.
Laboratorium sztuki 2014: Artysta jako antropolog - spotkanie z Honoratą Martin
28.05. (środa), godz. 18.00
Joseph Kosuth w tekście „The Artist as Anthropologist” (1975) przewidział i trafnie scharakteryzo-
wał ekspansję sztuki w obszar antropologii kulturowej. Kosuth traktował sztukę  jako działalność 
praktyczną, która poprzez zanurzenie w świecie społecznych interakcji umożliwia dynamiczny, od-
mienny od naukowego opis rzeczywistości kulturowej. Tak określony cel działania artystycznego 
trafnie odnosi się do działań Honoraty Martin. Szczególnie ostatni projekt „Wyjście w Polskę” sta-
nowi bezkompromisowy przykład „zanurzenia w świecie społecznych interakcji”. Projekt zakładał 
pieszą wędrówkę bez wyraźnie określonego celu. Artystka przez blisko dwa miesiące przemierzała 
kraj piechotą, pokonując dziennie około 30 kilometrów. Posiadając jedynie zmianę odzieży, śpiwór 
i psa, prosiła o nocleg i pomoc w mijanych po drodze miejscowościach. Wędrówka znalazła swój 
finał we Wrocławiu. Artystka rejestrowała przebieg podróży poprzez filmy, zdjęcia, mapy i rysunki. 
Część z zebranych materiałów zostanie zaprezentowanych podczas spotkania. 

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

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

Jerzy Brzuskiewicz - obrazy z cyklu „Parawany”
Lech Wolski - Obrazy najnowsze, malarstwo, od 15.05.

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

Wystawa na urodziny, do 6.05.
Zorganizowana z okazji jubileuszu 50-lecia Galerii wystawa jest rodzajem laurki przygotowanej 
przez dzieci uczęszczające na popołudniowe zajęcia plastyczne. Przestrzeń Galerii wypełniona zo-
stała wielkoformatowymi kompozycjami, w których dominują rysunkowe i malarskie motywy zwią-
zane z obchodzącą swoje święto placówką.

65 lat polskiej animacji dla dzieci, do 7.05.
Wystawa plenerowa towarzysząca Ogólnopolskiemu Przeglądowi Filmów Animowanych Tworzonych 
przez Dzieci „Oko Kalejdoskopu”. W bieżącym roku GiOPTD jest gospodarzem i głównym organiza-
torem tego przeglądu. Miejsce: Rynek Nowomiejski (plener)

Pozostać artystą, 9.05.-9.06.
Wystawa swoim tytułem nawiązuje do stwierdzenia Pabla Picassa, że „wszystkie dzieci są artystami, 
sztuką jest pozostać artystą kiedy się dorośnie”, jest prezentacją osób, które przed laty uczęszcza-
ły na zajęcia plastyczne w Galerii, a później swoje życie zawodowe związały z wybraną dyscypliną 
sztuk plastycznych. Swoje grafiki, rysunki, fotografie i prace malarskie pokażą Justyna Dombrowska, 
Magdalena Gromadzka, Katarzyna Jastrzębska, Tomasz Kwiatkowski i Miłosława Mazur.

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

Laureaci, do 8.05.
Wystawa z okazji 50-lecia Galerii. Tytułowi laureaci to osoby nagrodzone i wyróżnione w organizowa-
nych przez nią międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach plastycznych.   

Z

•  8.05., godz. 18.00 Galeria Spotkań Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury
Wystawa fotografii Mariany Klochko , pokazy performance i spotkanie z artystami biorącymi 
udział w projekcie
•  9.05., godz. 18.00 Zakład Plastyki Intermedialnej UMK, ul. Mickiewicza 121
Obiekty i działania w przestrzeni otwartej ogrodu otaczającego budynek i pokazy wideo

GALERIA NAD WISŁĄ, ul. Przybyszewskiego 6

Szymon Zwoliński - Znajdź siebie / Find yourself
9.05. (piątek), godz. 16.00, do 25.05.
wystawa rzeźb

Bogna Morawska, 31.05. (sobota), godz. 16.00
działanie performance

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

Galeria 011

Za fasadą folkloru - wystawa fotografii, do 10.05
Akcja fotograficzna mająca na celu podkreślenie trwałości folkloru i tradycji w świadomości 
społeczności polskiej, lokalnie – śląskiej i międzynarodowej. Pomysłodawczynią i koordy-
natorką projektu jest Angelika Dobrzyńska, która do zdjęć zaprosiła ośmiu reprezentantów 
innych krajów. Na fotografiach przedstawiono przemieszanie teoretycznie przeciwstawnych 
prądów kulturowych. Zakładanym efektem zdjęć było zastanowienie się nad kategoryzowa-
niem „swój”, a „obcy”. 

Wystawa grafiki Macieja Korżela - Emonimalizm (minimalistycznie 
o emocjach), 12.05.-7.06
Maciej Korżel – rysownik, malarz, grafik oraz autor tekstów. Na wystawę składa się kilkadzie-
siąt grafik, które łączą sztukę z poezją. Pierwotnie termin „emonimalizm” oznaczał „minima-
listycznie o emocjach”. W procesie tworzenia jego konotacje nabrały szerszego kontekstu 
i obecnie odnoszą do minimalistycznych środków i form, użytych na potrzeby wyrażania bo-
gactwa stanów ducha (afekty, uczucia, intuicje, pragnienia etc.), wiążących się z własnymi 
doświadczeniami oraz międzyludzkimi relacjami. 

Galeria Dworzec Zachodni

Wystawa poplenerowa Żywioł morza – malarstwo studentów 
Wydziału Sztuk Pięknych UMK, do 5.05.
W plenerze uczestniczyło 9 studentów, prof. Mieczysław Ziomek oraz mgr Michał Głowac-
ki. Plener poświęcony był pamięci wybitnego angielskiego malarza Williama Turnera, który 
w swojej twórczości malarskiej uprawiał również akwarelę o tematyce morskiej. Głównym 
celem dydaktycznym było wykonanie akwareli jako szkicu, z którego następnie powstawał 
obraz w technice olejnej. Powstało wiele ciekawych szkiców akwarelowych a następnie obra-
zów olejnych o bardzo różnorodnych rozwiązaniach malarskich. 

Ars Principia, 13.05. (wtorek), godz. 16.30, do 22.06.
(opis przy Akademickiej Przestrzeni Sztuki)

Galerie czynne: poniedziałek – piątek w godz. 10:00 - 17:00;
w dniu wernisażu: 19:00-22:00
Na wystawy wstęp wolny

GALERIA RUSZ

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

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

Festyn średniowieczny „Zabawy plebejskie na zamku”
1.05. (czwartek), godz. 15.00-19.00 
wejście na zamek za ½ ceny
Festyn średniowieczny: pokazy walk rycerskich, scenki średniowieczne, turnieje: strzelania 
z łuku, rzutu podkową, rzutu podkową, zawody w przeciąganiu liny, konkursy: plastyczny, wie-
dzy o zamku, zwiedzanie lochów z przewodnikiem, gry i zabawy plebejskie, warsztaty projek-
towania z masy solnej, wystawa malarstwa Joanny Wróblewskiej, jarmark średniowieczny, śre-
dniowieczny tor przeszkód dla dzieci, centrum zabaw dla dzieci – zamki dmuchane, trampoliny, 
malowanie twarzy, zabawy dla dzieci.
Pokazy walk i scenki historyczne w wykonaniu czeskiej grupy wojów Bohemica Sanguis. Wojo-
wie w swoich przedstawieniach skoncentrowali się na gotyku, wojnie trzydziestoletniej, a także 
klimatach starego antyku. Swoje umiejętności pokazują nie tylko w Czechach, ale także w całej 
Unii Europejskiej. Oprócz występów organizują również wystawy, prezentacje wiosek rycer-
skich, zbroi oraz różnego rodzaju broni. Turnieje poprowadzi Rota Zbrojna Grodu Lubicz, zabawy 
dla dzieci Stowarzyszenie Flandria.

Obchody 10. rocznicy Polski w Unii Europejskiej
2.05. (piątek) - bezpłatne zwiedzanie ruin zamku oraz bezpłatny, wieczorny spektakl multime-
dialny „Komturia” o godz. 21.00. 2 i 7.05. Biuro Toruńskiego Centrum Miasta organizuje akcję 
Drzwi Otwartych w obiektach objętych projektem „Toruń – Hanza nad Wisłą”, w ramach wydarzeń 
związanych z 10-leciem Polski w Unii Europejskiej. W ramach akcji zaplanowano wstęp wolny do 
Ratusza Staromiejskiego, Domu Eskenów, zwiedzanie Zamku Krzyżackiego, prezentację efektów 
projektu w przestrzeni Zespołu Staromiejskiego oraz ofertę zajęciową dla odwiedzających. 

Majówka rycerska w barwach średniowiecza 
3.05. (sobota), godz. 14.00-19.00
Wejście na zamek ½ ceny, jarmark średniowieczny - wystawcy regionalni,  inscenizacje „Śre-
dniowieczne konflikty mieszczan z zakonem krzyżackim”, turnieje: strzelanie z łuku, rzut 
oszczepem, rzut toporem, turniej bojowy pieszych, turniej kuszniczy, pokazy tańca średnio-
wiecznego, gry i zabawy plebejskie. Turniej rycerskie, scenki historyczne, turniej bojowy pie-
szych poprowadzi Rota Zbrojna Grodu Lubicz, Drużyna Wojowników Sleipnir oraz czeska grupa 
wojów Bohemica Sanguis.

Dni Hanzy: Potyczki średniowieczne
18.05. (niedziela), godz. 14.00-19.00
Festyn średniowieczny, jarmark średniowieczny. Toruń jest członkiem Nowej Hanzy – między-
narodowego stowarzyszenia założonego w 1980 roku w holenderskim mieście Zwolle. Stowa-
rzyszenie to nawiązuje do tradycji średniowiecznego związku Miast Hanzeatyckich. Organizacja 
stawia sobie za cel promowanie turystyki i handlu w miastach członkowskich. Jednym z ważniej-
szych wydarzeń w kalendarzu stowarzyszenia jest Europejski Dzień Hanzy. W programie zapla-
nowano przeprowadzenie turnieju rycerskiego, warsztaty tańca średniowiecznego, gry i zabawy 
plebejskie, jarmark średniowieczny. Pokazy walk, scenki historyczne, turnieje poprowadzi Rota 
Zbrojna Grodu Lubicz i Drużyna Wojowników Sleipnir. Wstęp wolny

Plener rzeźbiarsko-malarski, 26.05.- 1.06., godz. 10.00-18.00
Zapoczątkowana w 2010 r. galeria monumentalnych rzeźb zlokalizowana na skwerze wzdłuż 
Toruńskiej Strugi, wręcz wymusiła potrzebę kontynuacji, a co szczególnie istotne z perspektywy 
trzech lat, konserwacji powstałych już obiektów. W tym roku zaproszeni są rzeźbiarze reprezen-
tujący twórczość ludową z kilku regionów kraju.

Majówka rodzinna na zamku krzyżackim 
31.05. (sobota), 14.00-19.00
Festyn i jarmark średniowieczny: zabawy plebejskie, pokazy walk, turnieje: strzelania z łuku, 
rzutu toporem, rzutu oszczepem, inscenizacje średniowieczne, jarmark wystawców regional-
nych.
Pokazy walk, scenki historyczne, turnieje poprowadzi Rota Zbrojna Grodu Lubicz i Drużyna  
Wojowników Sleipnir. Wstęp wolny



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

M. Kownacka „Szewczyk Dratewka” 
3.05 (sobota), godz. 12.00 

M. Parfieniuk-Białowicz, E. Soboczyńska, M. Wójtowicz „Przytulaki” 
4.05. (niedziela), godz. 12.00, 14.00
25.05. (niedziela), godz. 12.00

M. Pecko, Z. Lisowski „Po rozum do głowy”
5.05. (poniedziałek), godz. 12.00
6.05. (wtorek), godz. 9.30, 12.00 

wg Hansa Ch. Andersena „Słowik”
7.05. (środa), godz. 9.30, 11.30
8.05. (czwartek-piątek), godz. 9.30
27-28.05. (wtorek-środa), godz. 9.30, 11.30
29.05. (czwartek), godz. 9.30

W. Szekspir „Makbet” 
8.05. (czwartek), godz. 12.30
9.05. (piątek), godz. 12.00
10.05. (sobota), godz. 18.00

M. Guśniowska „Wąż”
11.05. (niedziela), godz. 12.00 
12.05. (poniedziałek), godz. 10.00, 12.00
13-14.05. (wtorek-środa), godz. 9.30, 12.00

J. Verne „Tajemniczy zamek w Karpatach”
15.05. (czwartek), godz. 9.30, 12.00 
16. (piątek), godz. 9.30, 12.00
18.05. (niedziela), godz. 12.00

 M. Prześluga „Najmniejszy bal świata” 
20.05. (wtorek-piątek), godz. 9.30, 12.00

M. Prześluga „Dziób w dziób” 
29.05. (czwartek), godz. 12.00
30.05. (piątek), godz. 9.30, 12.00

KUJAWSKO-POMORSKI IMPRESARYJNY TEATR MUZYCZNY
ul. Żeglarska 8, www.teatrmuzyczny.torun.pl

Cały Toruń Tańczy Tango 10.05 (sobota)
Koncert tradycyjnej muzyki tanga w wykonaniu trio Trinidad Arfó z Kijowa. Po koncercie milon-
ga do późnej nocy. W programie jest też niespodzianka. Wydarzenie przewidziane zostało jako 
wspólne; zarówno dla tańczących, jak i melomanów. Więcej informacji na stronie fundacji: 
www.cotango.pl

Noc Muzeów 17.05. (sobota), od godz. 20.00
Po raz pierwszy w historii Pałac Dąmbskich będzie otwarty dla zwiedzających, na których czekać 
będzie moc atrakcji. Noc Muzeów będzie bowiem nie tylko okazją do poznania bogatej historii 
Pałacu. Oprócz filmów o pałacu, będzie można zobaczyć prace profesorów Wydziału Sztuk Pięk-
nych, a także prace dyplomowe absolwentów tegoż wydziału. Wyjątkową atrakcją nocy będzie 
możliwość obejrzenia fragmentu sztuki „Siostry Parry”, czyli pierwszej produkcji Teatru. Przed-
premierowy pokaz odbędzie się w Sali Złotej Pałacu o godz. 22.30.

TEATR IMPRESARYJNY AFISZ
www.teatrafisz.pl

Eko-Spoko, czyli bomba ekologiczna
11.05. (niedziela), godz. 17.00
Miejsce: Hotel Bulwar
Rezerwacja: 56 690-43-47, 513-020-033, 513-058-619, www.teatrafisz.pl

T

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

DUŻA SCENA
Annibale Ruccello „Pięć róż dla Jennifer”
4.05. (niedziela), godz. 19.00, foyer II piętra

Molière „Mizantrop”
7-9.05. (środa-piątek), godz. 19.00), 11.05. (niedziela), godz. 19.30

Béla Pintér „Królowa ciast” 16-18.05. (piątek-niedziela), godz. 19.00

SCENA NA ZAPLECZU
Yasmina Reza „Bóg mordu”
10-11.05. (sobota-niedziela), godz. 19.00
13-15.05. (wtorek-czwartek), godz. 19.00

Lukas Bärfuss „Witaj, Dora” 21-23.05. (środa-piątek), godz. 19.00

Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Kontakt”
24.05. (sobota)
•  godz. 17.00 Meno Fortas (Wilno/Litwa), Dante Boska Komedia, reż.: Eimuntas Nekrošius (duża scena) 
•  godz. 19.00 Brokentalkers (Dublin / Irlandia), Gary Keegan i Feidlim Cannon The Blue Boy, reżyse-

ria: Gary Keegan i Feidlim Cannon (Olimpijczyk)
•  godz. 22.30 Teatr Titanick (Monachium/Niemcy), Ogniste ptaki, reżyseria: Uwe Köhler (poza kon-

kursem, plener, Rynek Staromiejski-Nowomiejski)
25.05. (niedziela)
•  godz. 16.00 Teatr Polski im. Hieronima Konieczki (Bydgoszcz/Polska), Elfride Jelinek Podróż zimo-

wa, reżyseria: Maja Kleczewska (Teatr im. Hieronima Konieczki, Bydgoszcz)
•  godz. 20.30 Brokentalkers, The Blue Boy, (Olimpijczyk)
26.05. (poniedziałek)
•  godz. 18.00 Teatr Prešeren (Kranj/Słowenia), projekt Olivera Frljicia 25.671, reż.: Oliver Frljić (Od Nowa)
•  godz. 20.00 Teatr Narodowy „Radu Stanca” (Sibiu/Rumunia), Gianina Cărbunariu Osamotnienie 

reżyseria: Gianina Cărbunariu (duża scena)
27.05. (wtorek)
•  godz. 17.30 Przedsiębiorstwo Żeglugowe Sputnik (Budapeszt/Węgry), Péter Závada, Refleks,  

reżyseria: Dániel D. Kovács (Od Nowa)
•  godz. 20.00 OKT/Wileński Teatr Miejski (Wilno/Litwa), Antoni Czechow Mewa, reżyseria: Oskaras 

Koršunovas (mała scena)
28.05. (środa)
•  godz. 18.00 Teatr Liepāja (Lipawa/Łotwa), Miasto Stavanger i okolice wg Mariny Krapiwiny, reżyse-

ria: Konstantin Bogomołow (Od Nowa)
•  godz. 20.00 OKT/Wileński Teatr Miejski (Wilno/Litwa), Antoni Czechow Mewa (mała scena)
•  godz. 20.30 The Heartefact Fund/ Teatr BITEF (Belgrad/ Serbia), Hipermnezja, reżyseria: Selma 

Spahić (Teatr Baj Pomorski)
29.05. (czwartek)
•  godz. 16.30 Teatr Polski (Wrocław/Polska), Paweł Demirski Courtney Love, reżyseria: Monika 

Strzępka (Olimpijczyk) 
•  godz. 20.45 Noord Nederlands Toneel (Groningen/Holandia), Ko van den Bosch Fellini, reżyseria: 

Ola Mafaalani (duża scena)
30.05. (piątek)
•  godz. 18.00 Sud Costa Occidental (Palermo/Włochy), Spektakl-koncert wg Eurypidesa W stronę 

Medei, tekst i reżyseria: Emma Dante (Od Nowa)
•  godz. 20.00 Teatr im. Wilama Horzycy (Toruń/Polska), Lukas Bärfuss Witaj, Dora, reżyseria: Krzysz-

tof Rekowski (mała scena)
Imprezy towarzyszące:
•  24-30.05. „Bez kurtyny” wystawa fotografii teatralnej Wojtka Szabelskiego (klub Wejściówka, TWH)
•  26.05. (poniedziałek), godz. 12.00 promocja książki „Młodzi Węgrzy online. Antologia sztuk teatral-

nych” połączona z prezentacją dramatu „Sklep intrnetowy” Ákosa Németha. (TWH, mała scena)
•  29.05. (czwartek), godz. 12.00 – „Dziób w dziób” Maliny Prześlugi w reżyserii Zbigniewa Lisow-

skiego – spektakl Teatru Baj Pomorski (Teatr Baj Pomorski)

TEATRY

B

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

Filia nr 1, ul. Jęczmienna 23

Pasja tworzenia, 5.05. (poniedziałek), godz. 12.00, do 16.05.
Wystawa prac członków toruńskiej grupy plastycznej Panoptikum 2. Obejrzymy prace 24 arty-
stów. Są to uczestnicy zajęć prowadzonych w ramach Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
przez prof. Marię Serwińską-Guttfeld. Na wystawie zaprezentują obrazy olejne, akwarele, linory-
ty i batik. Sekcja plastyczna TUTW dzieli się na trzy grupy. Słuchacze uczestniczą w zajęciach, 
które składają się z dwóch części. Pierwsza to przedstawienie i omówienie prac wykonanych 
w domu, wysłuchanie uwag i wskazówek. Druga - wykład teoretyczny prowadzony w oparciu 
o reprodukcje dzieł z różnych epok. Wykładowcami są toruńscy artyści. Dzięki nim członkowie 
TUTW w praktyce rozwijające swe plastyczne zainteresowania i pasje. Jednym z efektów jest ich 
udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Filia nr 2, ul. Kościuszki 47

Eugeniusz Królak - Moja przygoda z malarstwem, do 9.05. 
Artysta zaprezentuje wybrane dzieła z dziesięcioletniego dorobku twórczego. Torunianin zaczął 
malować po przejściu na emeryturę. Warsztat doskonalił w sekcji plastycznej Toruńskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku, najpierw pod okiem prof. Mariana Nicewicza, później Dariusza De-
lika i Edmunda Kłosowskiego, a obecnie prof. Marii Serwińskiej-Guttfeld. Jest członkiem grupy 
Panopticum II. W swoich pracach stara się zachować od zapomnienia zanikającą architekturę 
polskiej wsi, urodę pejzażu, zabytki oraz miejsca, w których żyje. Przyznaje, że w malarstwie 
najbardziej ceni myśl, kolor, formę i klimat. Wiele satysfakcji daje mu praca w plenerze.

Filia nr 14, ul. Łyskowskiego 29/35

Kiermasz taniej książki, 12-16.05.
Placówka wystawi na sprzedaż ponad 2500 tytułów wycofanych z bibliotecznego księgozbioru. 
Będą wśród nich książki dla dzieci (bajki i baśnie, lektury, opowiadania) i dla dorosłych (proza 
polska i obca). Nie zabraknie kryminałów i literatury sensacyjnej (m.in. 40 książek Joanny Chmie-
lewskiej!) a także wydawnictw o charakterze popularnonaukowym (medycyna, historia, języko-
znawstwo itp.). Na czytelników czekać będą również leksykony i słowniki (m.in. czterotomowy 
Słownik Języka Polskiego) i albumy. Za większość tytułów zapłacimy 1-2 zł, najdroższe będą 
wydawnictwa albumowe i słowniki - 5 zł. Ponadto w trakcie kiermaszu zostaną rozdane za darmo 
płyty VCD i DVD wycofane z bibliotecznego zasobu.

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

Tajemnica Watykanu i UFO, 5.05. (poniedziałek), godz. 10.00 
prelekcja Władysława Jurkiewicza

Dyskusja nad książką Krzysztofa Vargi „Trociny” 
12.05. (poniedziałek), godz. 10.00 
Dyskusyjny Klub Książki. Spotkanie poprowadzi Kamila Lisiecka

Czy mnie jeszcze pamiętasz – Czesław Niemen 
19.05. (poniedziałek), godz. 10.00 Prelekcja Katarzyny Kowalskiej 

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych – przeszłość – 
teraźniejszość – przyszłość, do 25.07.
Wystawa z okazji 30-lecia istnienia specjalistycznego działu Książnicy Kopernikańskiej w Toru-
niu, zajmującego się obsługą czytelniczo-informacyjną dzieci i dorosłych z różnymi rodzajami 

B

BIBLIOTEKI
niepełnosprawności, prezentująca dorobek Ośrodka, ofertę usług i materiałów biblio-
tecznych.

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
ul. Gagarina 13, tel. 56 611-47-03
www.bu.umk.pl

XI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek – program promocji 
czytelnictwa i bibliotek „Czytanie łączy pokolenia”
8.05. (czwartek)
•  godz. 10.00-16.00 Kiermasz książek; BU, hol na parterze
11.05. (niedziela)
•  godz. 12.00-14.00 Odjazdowy Bibliotekarz – rajd rowerowy, start sprzed wejścia 

głównego do Biblioteki Uniwersyteckiej (Gagarina 13).
Wyjazd spod Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13
przejazd ulicami: Reja, Krasińskiego, Matejki, Słowackiego
mijamy Książnicę Kopernikańską przy ul. Słowackiego 8
przejazd ulicami: Słowackiego, Tujakowskiego, Planty, pl. Rapackiego, Łuk Cezara, 
Szeroka, Królowej Jadwigi, Rynek Nowomiejski, Browarna, Piernikarska, św. Jakuba, 
Wola Zamkowa
mijamy tymczasową wypożyczalnię książek Książnicy Kopernikańskiej przy ul. War-
szawskiej 11
przejazd ulicami: plac św. Katarzyny, Dąbrowskiego
mijamy Bibliotekę Pedagogiczną przy ul. Dąbrowskiego 4
przejazd ulicami: Dąbrowskiego, PCK, Grudziądzka, Rejtana, Dekerta
mijamy Wyższą Szkołę Bankową przy ul. Młodzieżowej
przejazd ulicami: Dekerta, Legionów, Podgórna, Bema, Matejki, Mickiewicza, Klono-
wica
Meta: Park Bydgoski
13.05. (wtorek)
•  godz. 12.00-16.00 Prezentacja książek Wydawnictwa UMK; BU, hol na parterze
•  godz. 13.00-15.00 Dwugłos Podlaski – dyskusja dr hab. Doroty Michaluk (Wydział 

Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK) i prof. Krzysztofa Mikulskiego (Wy-
dział Nauk Historycznych UMK); BU, sala nr 8

14.05. (środa)
•  godz. 13.00 Otwarcie wystawy „Hobby Bibliotekarzy BU UMK”; BU, II piętro
15.05. (czwartek)
•  godz. 13.00 Szkolenie Filmoteki Narodowej nt. własnych zasobów dostępnych onli-

ne oraz ich wykorzystania w edukacji; BU, sala nr 8

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

70. rocznica bitwy pod Monte Cassino (1944-2014) : pamiątki 
żołnierzy 2 Korpusu Polskiego 
15.05 (czwartek), godz. 14.00, do 30.05.
Wystawa pamiątek historycznych związanych z bitwą pod Monte Cassino. Prezentuje 
ordery, odznaczenia, odznaki, oznaki specjalne i rozpoznawcze oraz wiele unikato-
wych dokumentów, zdjęć i pamiątek osobistych żołnierzy 2 Korpusu Polskiego.
Eksponaty zostały pogrupowane na planszach, które pozwalają poznać strukturę or-
ganizacyjną poszczególnych jednostek oraz ich symbolikę i barwę. Obok eksponatów 
noszonych na mundurach można zobaczyć pamiątkowe medale rocznicowe i druki 
okolicznościowe.
Zgromadzone eksponaty pochodzą z prywatnej kolekcji Tadeusza Wańskiego.



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:
•  Pejzaż z miłosiernym Samarytaninem Rembrandta. Skarby Fundacji Książąt Czartoryskich,  

do 28.12.
•  Przedmioty pożądania. Handel, wymiana i grabież u schyłku starożytności na ziemiach pol-

skich, do 22.06. (Piwnica Gdańska) 
•  Honorowi Obywatele Torunia – zasłużeni i kontrowersyjni, do 3.08. (Mała Galeria)
•  Torunianie u Ojca Świętego Jana Pawła II, do 17.08. 
Przez ponad dwa miesiące torunianie przynosili fotografie upamiętniające swoje spotkania z Oj-
cem Świętym: w Watykanie, Castel Gandolfo, Toruniu i wielu innych miejscach. Muzeum otrzy-
mało kilkaset zdjęć z różnych okresów pontyfikatu Jana Pawła II. Widać na nich wiele osób, na 
których twarzach malują się ogromne emocje i wzruszenia, wynikające ze spotkania z wybitnym 
Polakiem. Te fotografie, w dużych powiększeniach, pozwolą stworzyć ekspozycję muzealną opo-
wiadającą historię spotkań torunian z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. 
•  Obraz prehistorii w brązie. Sztuka situl Novego Mesta, 1.05. godz. 12.00, do 18.05.
Zwiedzający będą mieli wyjątkową okazję podziwiania najwspanialszych zabytków z czasów na-
rodzin europejskiej cywilizacji, pochodzących ze zbiorów Dolenskiego Muzeum z Novego Mesta 
w Słowenii. Jedynie niektóre z tych oryginalnych wytworów, a i to z rzadka, docierały na północ, 
w tym i na terytorium obecnej Polski. Wystawa ta daje więc możliwość zapoznania się z dziełami 
sztuki użytkowej jedynie sporadycznie spotykanymi na obszarach tak bardzo odległych od cen-
trów ich wytwarzania, a co za tym idzie prawie nieobecnymi w polskich muzeach.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: 10.00-16.00, bilety: normalny 11 zł, ulgowy 7 zł

Wieża Ratuszowa
Ratusz Staromiejski w Toruniu – arcydzieło architektury europejskiej

czynna codziennie w godz. 10.00-16.00, bilety: normalny 11 zł, ulgowy 7 zł

Kamienica pod Gwiazdą, Rynek Staromiejski 35
Świat Orientu

Wystawa czasowa:
•  Blask tysięcy barw – dalekowschodnie wyroby emaliowane ze zbiorów Muzeum Okręgowego 

w Toruniu, do 5.10.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: 10.00-16.00, bilety: normalny 8 zł, ulgowy 5 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 14.09.
•  Propozycje dla Torunia. Kopernikański plener rzeźbiarski, do 14.09.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-16.00
Bilety: 
Dom Mikołaja Kopernika
na sale ekspozycyjne za wyjątkiem wystawy Świat toruńskiego piernika: 11 zł, ulgowy 8 zł
na makietę Torunia: 13 zł, ulgowy 8 zł
na wystawę Świat toruńskiego piernika: 11 zł, ulgowy 7 zł
na sale ekspozycyjne i na makietę, na sale ekspozycyjne i na wystawę Świat toruńskiego piernika, 
na makietę i na wystawę Świat toruńskiego piernika: 20 zł, 13 zł 
na sale ekspozycyjne, na makietę Torunia i na wystawę Świat Toruńskiego Piernika: 22 zł, 
ulgowy 17 zł
 

Dom Eskenów, ul. Łazienna 16
Toruń i jego historia:
część I Pradzieje i wieki średnie
część II Nowożytność 
Księga Toruń 3D – pokazy makiety historycznej Torunia 

Wystawa czasowa:
•  Dzieła sztuki rusznikarskiej ze zbiorów polskich, do 19.10. 
•  Henryk Sienkiewicz i wpływ Jego Twórczości na postawy patriotyczne młodzieży w czasie II woj-

ny światowej, do 4.05.

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.
Bilety: 
na sale ekspozycyjne 7 zł, ulgowy 4 zł
na pokaz w technice 3D pt. „Księga Toruń”: 10 zł, ulgowy 6 zł
na sale ekspozycyjne i pokaz w technice 3D pt. „Księga Toruń”: 14 zł, ulgowy 7 zł

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

Pasja podróżowania 

Wystawa czasowa:
•  Zagubione dusze – ukryty świat animizmu w fotografiach Arkadiusza Podniesińskiego, do 8.06.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-16.00, Bilety: 8 zł, ulgowy 5 zł

W każdą środę wstęp na wystawy stałe w: Ratuszu, Domu Eskenów, Domu Kopernika, Muzeum 
Podróżników, Kamienicy pod Gwiazdą jest bezpłatny. 
Opłata za wstęp na wystawy czasowe w Ratuszu Staromiejskim w środy wynosi:
bilet normalny: 7 zł; ulgowy: 4 zł

IMPREZY:
Majówka w Muzeum, do 2.05.
2.05. (piątek) 
•  godz. 11.00 Kamienica pod Gwiazdą (Rynek Staromiejski 35)
„Papierowe fantazje. Origami dla niewtajemniczonych” – spotkanie poprzedzone prezentacją mul-
timedialną przybliżającą dzieje origami w Japonii i na świecie. Zwieńczeniem spotkania będzie 
samodzielna praca polegająca na tworzeniu figurek z arkuszy kolorowego papieru.
Dodatkowo: kącik origami – instrukcje do samodzielnego składania papieru w proste wzory, kącik 
plastyczny – kolorowanki o tematyce orientalnej
•  godz. 15.00 Scena Letnia (Rynek Staromiejski)
„W pogoni za modą – o strojach mieszczańskich od XV do XVIII w.” – warsztat kostiumologiczny 
nie tylko dla najmłodszych. Podczas spotkania będzie można przymierzyć stroje wzorowane na 
tych sprzed kilkuset lat, a przede wszystkim dowiedzieć się z jakich tkanin szyto stroje, co należało 
nosić, aby być modnym i jak zmieniała się moda na przestrzeni wieków.

Dni otwarte Funduszy Europejskich z okazji 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej 
7.05. (środa)
Dzień otwarty w Ratuszu Staromiejskim i Domu Eskenów
•  godz. 10.00-18.00 (wstęp bezpłatny; przygotowany specjalny program edukacyjny obejmujący 

m.in. prelekcje, spotkania, pokazy i warsztaty) 

16.05. (piątek), godz. 10.00 (edycja dla dzieci od 21 m-cy do 3 lat).
Zajęcia z cyklu Etnowyprawka Malucha adresowanego do małych dzieci i ich opiekunów. W maju 
ruszymy tropem dawnych dziecięcych zabaw. Odwiedzimy wiejskie chaty w poszukiwaniu 
wątków związanych z dziećmi. Dowiemy się jakie gry i zabawy dla najmłodszych były dawniej 
na topie. Sprawdzimy też jak wyglądały tradycyjne wiejskie zabawki, a także czy umiemy się 
nimi bawić. Nie zabraknie elementów wokalnych. Prowadzenie: dr Olga Kwiatkowska. Zajęcia 
odbywają się w niewielkich grupach, warto zabrać odzież dla dziecka i dorosłego na przebra-
nie. Park etnograficzny i pawilon wystawowy. Opłata: 20 zł/1,5 godz. (dziecko + 1 opiekun), 
obowiązują wcześniejsze zapisy (czekamy od 5 do 13 maja, e-mail: edukacja@etnomuzeum.pl,  
tel. 56 6228943).

Europejska Noc Muzeów, 17.05. (sobota)

O dobrych i złych drzewach, 20.05. (wtorek), godz. 12.00 
29. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób z grupy wiekowej 55+. W programie spotka-
nie z dr Justyną Słomską, która opowie o ludowych wierzeniach związanych z drzewami, o tym, 
które z drzew były bardziej przychylne człowiekowi, a które mniej i dlaczego tak uważano. Pod-
czas wędrówki po skansenie, będziemy tropić ciekawe detale drewnianej architektury. Zapre-
zentowane zostaną też wiejskie gry i zabawy z użyciem kopii dawnych drewnianych zabawek. 
Prowadzenie: Maria Pokrzywnicka. Wstęp: 3 zł.

Gdy Najświętsza Panienka po świecie chodziła, 28.05. (środa), godz. 18.00
19. spotkanie z cyklu Żywot pieśni, pieśni żywota. W programie: wspólne śpiewanie tradycyj-
nych pieśni z wykorzystaniem nagrań archiwalnych. Podsumowując miesiąc maj sięgniemy do 
ludowego zbioru pieśni maryjnych i apokryficznych. Prowadzenie: Marta Domachowska. Teksty 
zapewnia organizator. Wstęp wolny.

Od grzecznej pensjonarki do dzikuski i chłopczycy. O powieściach dla dziewcząt w dwudziesto-
leciu międzywojennym, 31.05. (sobota), godz. 17.00.
2. Spotkanie z cyklu Kultura okolic – okolice kultury, w programie wykład ze slajdami dr Elżbiety 
Kruszyńskiej z UMK w Toruniu. Wstęp wolny. 
 

EDUKACJA
Dla przedszkoli:
Tradycja w małym paluszku 
Warsztaty dla przedszkolaków pow. 4 lat. W programie elementy kultury ludowej w zabawach 
i działaniach plastyczno-muzycznych. Materiały zapewnia organizator. Bilety: 9 zł/os. Jednora-
zowo grupa może liczyć do 25 os. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie re-
gulaminu zwiedzania wystaw i Parku Etnograficznego przez podopiecznych. Informacje i zapisy 
(z dwutygodniowym wyprzedzeniem): Dział Edukacji, tel. 56 622 89 43. 

Dla szkół i dorosłych:
Chłopek-roztropek czy biznesmen? 
Zajęcia dla dowolnych grup odbiorców (powyżej 12 os.) z wykorzystaniem gry ekonomicznej 
Chłopska szkoła biznesu (wyd. Małopolski Instytut Kultury). Uczestnicy poznają działanie me-
chanizmów rynkowych oraz elementy przedsiębiorczości poprzez aktywne uczestnictwo w sy-
mulacji działalności gospodarczej. Wstęp – 5 zł, ze zwiedzaniem Parku Etnograficznego – 7 zł. 
W to mi graj! 
Zajęcia umuzykalniające w oparciu o elementy polskiej tradycyjnej muzyki, tańca i śpiewu; ćwi-
czenia rytmiczne, zabawy ruchowe, próba gry na instrumentach ludowych. Formy działań i reper-
tuar dostosowywane są do potrzeb uczniów na każdym poziomie edukacji. Wstęp – 5 zł.
Ecie, pecie, gdzie jedziecie 
Zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych. W programie opowieści o życiu dzieci wiej-
skich przed 100 laty oraz o ich zabawach. Zajęcia z pokazem i użyciem kopii dawnych zabawek. 
Wstęp – 5 zł.
Jak to na Kujawach ładnie 
Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w chałupie kujawskiej. W programie po-
znawanie i praktyczne wykonanie niektórych elementów zdobnictwa ludowego: firanki z papieru, 
kwiaty z bibuły, sypanie wzorów piaskiem, malowanki na papierze, strój ludowy, haft. 
Wstęp – 5 zł.
Bajki dla odważnych
Zajęcia dla uczniów od kl. IV szkół podstawowych (polecane także dla osób z dysfunkcją wzroku). 
Uczestnicy poznają bajki „dla tych, co się lubią bać” zarejestrowane na Kujawach w latach 50.  
XX wieku. W programie działania twórcze z wykorzystaniem książki i audiobooka Bajki dla od-
ważnych. Pierwsze 10 klas otrzyma egzemplarz wydawnictwa w prezencie. Wstęp – 5 zł.
Oskar Kolberg – kolekcjoner folkloru
Zajęcia z okazji Roku Oskara Kolberga dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych poświęco-
ne słynnemu ludoznawcy i jego unikalnemu na skalę światową dziełu Lud, a także pracy et-
nografa dawniej i dziś. Uczniowie poznają podstawowe pojęcia dot. kultury ludowej i folkloru 
muzycznego, biorąc udział w „badaniach terenowych” na wystawie Tajemnice codzienności.  

Ratusz Staromiejski 
•  godz. 10.00  Dekoracyjność architektury miast hanzeatyckich – prelekcja z pokazem (wystawa 
„Dawny Toruń. Historia i rzemiosło artystyczne 1233-1793”) 
•  godz. 10.00 Królowie polscy w hanzeatyckim Toruniu – spotkanie interaktywne (Sala Królewska, 

Galeria Malarstwa Historycznego) 
•  godz. 10.30 Paciorki, wisiorki, kolie – spotkanie interaktywne (Piwnica Gdańska) 
godz. 11.00, 14.00 Panoramy Torunia – miasta hanzeatyckiego – prelekcja z pokazem (Sala 
Królewska) 
•  godz. godz. 12.00 Rzemieślnicy w dawnym Toruniu – warsztat plastyczny (wystawa „Dawny To-

ruń. 
Historia i rzemiosło artystyczne 1233-1793”) 
•  godz. 13.00 Życie w średniowiecznym Toruniu – spotkanie interaktywne (parter) 
•  godz. 13.30 Szlak bursztynowy – prelekcja z pokazem (Piwnica Gdańska) 
•  godz. 14.00 Nie od razu Toruń zbudowano – warsztat (dziedziniec lub Sala Mieszczańska) 
Dom Eskenów 
•  godz. 10.00, 13.00 Średniowieczny mistrz budowlany – warsztat (sala edukacyjna) 
•  godz. 11.00, 14.00 Zanim powstała Hanza – prelekcja z pokazem (wystawa, cz. Prehistoryczna) 
•  godz. 11.00, 14.00, 16.00 „Księga Toruń” 3D – pokazy multimedialne; dla grup maksimum 

30-  osobowych, możliwa wcześniejsza rezerwacja wejścia. W przypadku wolnych miejsc będzie 
możliwość wejścia bez rezerwacji 

•  godz. 12.00, 14.30 – Kupcy toruńscy a Hanza – prelekcja przy wystawie (wystawa „Toruń i jego 
historia”)  
Ponadto: punkty interaktywne 

Problematyka konserwatorska zabytkowych mebli - warsztat tematyczny
15-16.05.  Ratusz Staromiejski (Sala kinowa) 
Wśród wyrobów stolarskich meble stanowią ważną cześć składową wnętrz, a dzięki swoim walo-
rom użytkowym wywierają duży wpływ na życie człowieka. Meble towarzyszyły człowiekowi od naj-
dawniejszych czasów. Każda z epok pozostawiła nam w spuściźnie swe własne oryginalne dzieła, 
które podlegają takiemu samemu procesowi niszczenia jak zabytki z innych dziedzin sztuki. Celem 
proponowanych przez nas warsztatów jest przedstawienie złożoności procesu konserwatorskiego 
oraz zwrócenie uwagi na problemy występujące w trakcie prac konserwatorsko - restauratorskich.

I Toruńska Noc Muzealna - Europejska Noc Muzeów, 17.05. (sobota), godz. 18.00-24.00

Dzień Matki z Orientem w tle, 25.05. (niedziela), godz.13.00 
Kamienica pod Gwiazdą (Rynek Staromiejski 35)
Podczas spotkania uczestnicy będą mogli wykonać bukiet kwiatów dla Mamy w technice origami. 
Wstęp 4 zł. Ilość miejsc ograniczona. Wcześniejsze zapisy w Dziale Edukacji, tel. 56 660-56-32.

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
Salonik Prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej – Arsenał

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

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:
•  Koncert jubileuszowy Zespołu Pieśni i Tańca „Młody Toruń”, 1.05. (czwartek), godz. 17.00 

Koncert z okazji 50-lecia istnienia zespołu. Amfiteatr. Wstęp wolny.
•  Jarmark żywności ekologicznej, 10.05. (sobota), godz. 10.00-14.00 Wstęp wolny
•  Etnowyprawka Malucha: Dziecięce uciechy!  

15.05. (czwartek), godz. 10.00 (edycja dla dzieci od 6 do 20 m-cy); 



Dzięki różnorodnym zadaniom odkryją realia życia naszych przodków na Kujawach i Pomorzu ok. 100 
lat temu. Wstęp – 5 zł.
Technika na wsi 100 lat temu
Zwiedzanie wystawy stałej ścieżką udogodnień technicznych w dawnym życiu codziennym przed po-
wszechną elektryfikacją, wyszukiwanie pomysłowych rozwiązań, sporządzanie przez uczniów notatek 
rysunkowych i fotograficznych. Wstęp – 5 zł.

Jednorazowo grupa może liczyć ok. 25 osób. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie 
regulaminu zwiedzania wystaw i Parku Etnograficznego przez podopiecznych. Informacje i zapisy (z dwu-
tygodniowym wyprzedzeniem): Dział Edukacji, tel. 56 622-89-43.

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

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

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 europejskiego od XVI do XVIII w., po dzieła kultur 
pozaeuropejskich z XVII-XIX w. 
Sala Rektorska z ekspozycją srebrnych insygniów JM Rektora oraz galerią portretów Rektorów UMK.

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 zdrowasiek.
Bilety: 7.50 zł – dzieci i młodzież ucząca się, 9.50 – dorośli, 11 zł – pokazy w języku obcym
Czynne codziennie w godz. 9.00-18.00

MUZEUM 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 pamiątkowy certyekat. W te-
matykę warsztatów wpleciona jest ciekawa historia regionu, w której w XVII wieku znajdowała się naj-
nowocześniejsza papiernia w Polsce. Sięgamy również do historii drukarstwa torunskiego i atmosfery 
średniowiecznych klasztornych skryptoriów. Opowiemy o tym, że nie zawsze pisało się na klawiaturach 
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

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

(wystawy w dziale Galerie)

Tydzień Weganizmu, 5-12.05.
W programie wykłady i projekcje filmów związane z tematyką prozwierzęcą, weganu-
stacja (degustacja potraw wegańskich) oraz warsztaty kulinarne. 

Przestrzeń Umysłu - Dni Buddyjskie w Toruniu
20.05. (wtorek)
•  godz. 17.00 „Stupa Trójwymiarowy Model Oświecenia” - wernisaż wystawy foto-

graficznej, krótka opowieść o Stupach ich budowie i symbolice, poczęstunek.
•  godz. 18.00 „Emocje w buddyzmie i psychologii” - wykład (panel). Ofelia Grzeliń-

ska - nauczycielka buddyzmu. Jagoda Bukowiecka - psycholog, psychoterapeutka
22.05. (czwartek)
•  godz. 17.30 „Buddyzm na Zachodzie” - wykład Marka Witka
23.05. (piątek) 
•  godz. 17.30 Relaksacyjny koncert gongów i mis dźwiękowych
•  godz. 18.30 „Wintertour” - projekcja filmu. Wprowadzenie do filmu Marek Witek.

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

Majówka na Rudaku, 2.05. (piątek), godz. 11.00
W programie gry, konkursy i zabawy plastyczne dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat na 
terenie zielonym przy Domu Muz. Wstęp wolny
Biżuteria dla Mamy, 20.05. (wtorek), godz. 15.30
Warsztaty dla dzieci w wieku od 7-13 lat, na których wykonamy prezenty na Dzień Matki – 
biżuterię ze szklanych koralików, metalowych elementów i żyłki jubilerskiej. Wstęp wolny
Kobieca Manufaktura – szydełkowa biżuteria, 22.05. (czwartek), godz. 17.30
Nauczymy się wykonywać kolczyki na szydełku. Obowiązują zapisy. Wstęp: 10 zł
Dzień Matki w świetlicy środowiskowej, 26.05. (poniedziałek), godz. 15.30
Uczestnicy zajęć wykonają laurki dla mam z okazji Dnia Matki. Wstęp wolny

DOM MUZ, ul. Poznańska 52, tel. 56 664-49-12
Piknik rowerowy, 1.05. (czwartek), godz. 11.00
Park stanie się przestrzenią rowerową, na której będą odbywały się różnego rodza-
ju działania i warsztaty. Uczestnicy będą mieli możliwość przemalowania swojego 
roweru, ozdobienia go w ciekawe wzory. Odbędą się liczne warsztaty i pokazy, pod-
czas których można będzie nauczyć się między innymi: jak poradzić sobie w trud-
nych sytuacjach podczas podróży rowerowych, jak  wymienić dętkę,  przykręcić 
odpadający pedał itp. Dowiemy się, co każdy rowerzysta powinien przed podróżą 
przygotować itd. Przeprowadzimy również zawody i quizy oraz liczne „rowerowe” 
zabawy. Dla dzieci zostaną przygotowane specjalne konkursy. Wstęp wolny
Muzyczna dorożka – tajniki gitary, 8.05. (czwartek), godz. 11.00
Na spotkaniu dzieci poznają historię gitary, dowiedzą się o równicach pomiędzy 
gitarą klasyczną, akustyczną i elektryczną. Będą mogły osobiście zapoznać się z in-
strumentami, posłuchać ich brzmień i wziąć udział w konkursie. Na scenie zaprezen-
tują się uczniowie z zajęć w Dom Muz. Wstęp wolny
Spotkania ze sztuką - kolorowe kartki na Dzień Matki
12.05. (poniedziałek), godz. 10.00
Podczas warsztatów wykonamy kolorowe kartki ze zdjęciami uczestników metodą 
scrapbookingu. Wstęp 5 zł. Tylko dla grup zorganizowanych
Wiosenna Inspiratornia - warsztaty florystyczne, 13.05. (wtorek), godz. 18.00
Zapoznamy się z tajnikami układania kompozycji kwiatowych ze świeżych kwiatów. Do-
wiemy się, jakie są zasady kompozycji i w jaki sposób ułożyć bukiet nie tylko w wazonie. 
Uczestniczki zobowiązane są do przyniesienia co najmniej 7 kwiatów. Wstęp: 10 zł
Święto Rodziny połączone ze Świętem Niezapominajki, 14.05. (środa), godz. 17.30
Dla wszystkich, którym bliskie są wartości takie jak: rodzina, przyjaźń, solidarność, 
praca nad dobrą komunikacją, etc. W programie także warsztaty dobrego dialogu oraz 
warsztaty plastyczne polegające na tworzeniu kartek-niezapominajek. Wstęp wolny

DOM MUZ, MDK, WOAK

K
TAK

Rodzinne warsztaty ceramiczne, 17.05. (sobota), godz. 11.00, Wstęp: 15 zł
Podgórskie świętowanie…. Dnia Matki oraz Dnia Dziecka, 24.05. (sobota), godz.11.00
W programie m.in. mądrości bajek połączone z warsztatami plastycznymi, konkursy z nagroda-
mi, wspólne zabawy oraz możliwość stworzenia prezentu dla adresatów tego święta.
Rodzinne warsztaty ceramiczne, 31.05. (sobota), godz. 11.00, Wstęp: 15 zł

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

Zespół Pieśni i Tańca „Młody Toruń”, 1.05. (czwartek), godz. 17.00
Koncert  w Muzeum Etnograficznym. Wstęp wolny

Zespół  tańca towarzyskiego „Corta Jaca”, 9.05. (piątek), godz. 17.30

Nowa Scena Muzyczna  MDK - Chór Copernicus, 11.05. (niedziela), godz. 18.00

Finał Konkursu „Wiersze, które lubimy”, 13.05. (wtorek), godz. 18.00
Imprezie towarzyszyć będzie koncert poezji i piosenek aktorskich Sceny Młodych Studio P

Konkurs recytatorski „Wierszoklepka” szkół podstawowych klas  I-III,
14.05. (środa), godz.10.00 I etap 
21.05. (środa), godz.11.00 II etap - Finał

Otwarcie wystawy pracowni fotograficznej Tadeusza Misiaszka, 19.05. (poniedziałek)

Koncert ZPiT „Młody Toruń” z okazji Dnia Matki, 22.05. (czwartek), godz. 17.00

Spektakl „Atrapa” grupy teatralnej Bezimienni 
27.05. (wtorek), godz. 18.00, 30.05. (piątek), godz. 18.00

Targi zainteresowań, 30.05. (piątek), od godz. 10.00

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

Fotografie Maryany Klochko, 8.05. (czwartek), godz. 18.00, do 25.05.
Otwarcie wystawy studentki Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki i prezentacje performance-
’ów artystów z Polski i Ukrainy – w ramach projektu GiARTino – Ogród Sztuki przygotowanego  
we współpracy z Zakładem Plastyki Intermedialnej UMK. Wstęp wolny.

Warsztaty Polskie tradycje towarzyskie i rodzinne w animacji czasu wolnego seniorów 
10-11.05.
Zajęcia prowadzi Renata Repińska; informacje dot. zgłoszeń na www
Warsztaty z cyklu Pedagogika cyrku dziecięcego (spotkanie IV), 10-11.04.
Wideoklip. Warsztaty filmowo-telewizyjne na planie teledysku grupy Elektryczne Gitary
16-18.05. Zajęcia prowadzą: Yach Paszkiewicz i Wojtek Budny. Termin zgłoszeń: 2.05.
Warsztaty Teatr improwizowany, 17-18.05.
Zajęcia prowadzi Katarzyna Chmara. Termin zgłoszeń 2.05.
Spektakl „impro” teatru WymyWammy z Bydgoszczy, 17.05. (sobota), godz. 17.30, 
Wstęp wolny.
Pokaz „impro” uczestników warsztatów Teatr improwizowany, 18.05. (niedziela), godz. 17.30
Wstęp wolny
Warsztaty Film dokumentalny, 23-25.05.
Zajęcia prowadzi Jerzy Włodzimierz Afanasjew. Termin zgłoszeń: 9.05.

Otwarcie wystawy słuchaczy Sekcji Plastycznej Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
31.05. (sobota), godz. 12.00 Wernisaż połączony z wykładem dr. Dariusza Delika „Kilka uwag 
o malowaniu”. Wstęp wolny.

WOAK organizuje konkurs literacki dla uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego pod ha-
słem „My, Europejczycy. 10-lecie Polski w Unii Europejskiej”. Regulamin: www.woak.torun.pl 
oraz www.mojregion.eu.

Trwają Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie tańca. Do 9.05. 
przyjmowane są zgłoszenia zespołów, grup tanecznych, teatrów tańca i indywidualnych twór-
ców. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie nagrania prezentacji wraz z wypełnioną kartą 
zgłoszenia. Regulamin oraz warunki uczestnictwa: www.woak.torun.pl.

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

Majówka w Toruniu
•  do 4.05. biało–czerwone podświetlenie elewacji Harmonijki, wieży ratusza oraz hali na Bema
1.05. (czwartek) 10. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
•  godz. 9.00 Turniej Dzikich Drużyn w Stawie Komtura
•  godz. 11.00 Europejskie Dni Sportu - Rynek Nowomiejski: gry i zabawy sportowe, m.in. mini 

kort tenisowy, Street Ball, mini bieżnia lekkoatletyczna, pokaz karate i walk bokserskich,  
gry i zabawy, piłkarskie maluszki – zabawy z piłką oraz atrakcje przygotowane przez Radio Zet 
Gold

•  godz. 11.00 Rynek Staromiejski - uroczyste odśpiewanie Ody do radości, rozpoczęcie gry miej-
skiej o tematyce Unii Europejskiej

•  godz. 13.00 spektakl „Szewczyk Dratewka” w wykonaniu teatru Baj Pomorski - scena
•  godz. 15.00 majowy koncert życzeń – prowadzenie Dwór Artusa
•  godz. 18.00 inauguracja Festiwalu Probaltica w Dworze Artusa
2.05. (piątek) Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
•  godz. 11.00 uroczystość wojskowa na Skwerze im. Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej
•  godz. 12.00 defilada wojskowa na Bulwarze Filadelfijskim
•  godz. 12.30 poczęstunek grochówką - Bulwar Filadelfijski 
•  godz. 14.00 Rynek Staromiejski:  wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych w wykonaniu Teatru Afisz
•  godz. 15.00 „W pogodni za modą”- pokaz strojów mieszczańskich - Rynek Staromiejski
•  godz. 18.00 opera Stanisława Moniuszki „Flis” Rynek Staromiejski
•  godz. 21.00 Spektakl „Basculoscopia” autorstwa Compagnie Pipototal na placu cyrkowym Na 

Skarpie. Widowisko łączące elementy cyrku, muzyki, teatru i maszynerii, inspirowane świa-
tem snów i artystycznym potencjałem maszyn. Centralnym elementem scenografii spektaklu 
jest Wielka Arka stworzona z metalu. Fabuła opiera się na historii mieszkańców ocalonych 
z rozpadu świata, którzy muszą utrzymać maszynę w idealnym stanie gotowym do działania. 
Każdy z mieszkańców łączy się z maszynerią — opętani jej cenną i zbyt rzadką energią — z wy-
jątkiem ostatniego z przybyłych, stanowiącego małe nasienie zwątpienia. W miarę rozwoju 
historii, maszyna będzie coraz bardziej eksponowana, staje się coraz bardziej mobilna i peł-
na niespodzianek. Francuska grupa „Pipototal” tworzy przedstawienia uliczne, nawiązujące  
do twórczości Leonarda da Vinci. Wstęp wolny.

3.05. (sobota) 223. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
•  godz. 12.00 Spektakl „Szewczyk Dratewka” (biletowany) Teatr Baj Pomorski 
•  godz. 12.00 msza św. na Rynku Staromiejskim w intencji Ojczyzny
•  godz. 13.30 uroczystość wojskowa
•  godz. 14.00-19.00 Majówka na Zamku Krzyżackim
•  godz. 15.00 koncert Tomasz Glanc Missa Jubilate Orkiestra, soliści i chór - Katedra śś. Janów
„Missa Jubilate”, utwór skomponowany w roku 2003 przez Tomasza Glanca. Uświetnił uroczy-
stości związane z przystąpieniem Polski do UE. Utwór wykonany został po raz pierwszy na 25-le-
cie Pontyfikatu Papieża JP II w Watykanie w 2003 r.  Wykonawcy koncertu: Gdańska Orkiestra 
Kameralna, Chór Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu & Europejski Chór „Benedictus” 
Niemcy-Polska, Danuta Bernolak – sopran, Ewa Kluza – mezzosopran, Róża Frąckiewicz – alt, 
Victoria Künstler – sopran, Piotr Wnukowski – tenor, Benedykt Frąckiewicz – klarnet, Bogdan 
Dmowski – recytacje. Wstep wolny
•  godz. 16.00 - 20.00 Graj w gry - rodzinne granie w gry planszowe, CSW 
•  godz. 17.00 koncert młodych flisaków przy Flisaku
•  godz. 18.00 koncert Baltic Band Vadim Brodski - Rynek Staromiejski
•  godz. 21.00 Spektakl „Basculoscopia” autorstwa Compagnie Pipototal na placu cyrkowym
4.05. (niedziela)
•  godz. 11.00-13.00 Pokazy naukowe Centrum Nowoczesności, Rynek Staromiejski
•  godz. 11.00-12.00 Run to Run - bieg na 10 km, Centrum Handlowe Plaza, meta Rynek Nowomiejski
•  godz. 12.00 oraz 14.00 Spektakl „Przytulaki” (biletowany) Teatr Baj Pomorski
•  godz. 12.00-17.00 Meridia Mazowia MTB Maraton Motoarena i okolice
•  godz. 13.00-15.00 Warsztaty zapowiadające Festiwal Architektury i Wzornictwa TORMIAR Ry-

nek Staromiejski
•  godz. 14.00-19.00 Europejskie Dni Sportu Camping Tramp
•  godz. 15.30-17.00 Koncert „Piwnica Pod Baranami” w wykonaniu aktorów z Baja Pomorskiego 

Rynek Staromiejski
•  godz. 17.30-18.30 Koncert - Kwartet Dęty Rynek Staromiejski
•  godz. 19.00-20.00 Koncert - Agnieszka Powłoka z zespołem Midnight Band Rynek Staromiejski



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

(program Kina Niebieski Kocyk w dziale Kina, Galerii 011 i Dworzec Zachodni w dziale Galerie)

Artclub: spotkanie z Grzegorzem Klamanem
5.05. (poniedziałek), godz. 20.00, mała scena
Grzegorz Klaman to polski artysta współczesny. Tworzy instalacje, zajmuje się działaniami 
w przestrzeni publicznej. Profesor ASP w Gdańsku. Od 1984 r. prowadził Galerię Rotacyjną w róż-
nych miejscach Gdańska. Na ASP prowadzi Pracownię Intermedialną. Założyciel i lider Galerii 
Wyspa, współautor koncepcji Otwartego Atelier i Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” w daw-
nej Łaźni Miejskiej oraz prezes Fundacji Wyspa Progress. Obecnie założył i prowadzi Modelarnie 
i Instytut Sztuki Wyspa razem z Anetą Szyłak na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej. Wstęp wolny

Dekada Przełomu – Bunt Pokolenia Transformacji
7.05. (środa), godz. 13.00, mała scena
Spotkania z artystami, prezentacje, koncert. Prowadzenie: dr hab. Marek Jeziński, prof. UMK
Krzysztof Grabowski (Dezerter), Waldemar „Major” Fydrych (Pomarańczowa Alternatywa).W dys-
kusji weźmie też udział Mirosław Maurycy Męczekalski – dyrektor ACKiS „Od Nowa” i lider blu-
esowego zespołu Tortilla. Koncert: Michał Wilgocki i Judyta Gąsior – duet gitarowo wiolonczelo-
wy. Gra piosenki z repertuaru Jacka Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego. Wstęp wolny

Juwenalia w Od Nowie – Trochę kultury
8.05. (czwartek), od godz. 17.00
Turniej lotów z dyskietki, Kino na procentowym pledziku, Dzwonek Do Drzwi
9.05.(piątek), od godz. 17.00
„Living Room” – spektakl Grupy Improwizacyjnej „Teraz”, kino na procentowym pledziku, Slever/ 
Jimi Birchwood, Parassol, Zabili Mi Zółwia
10.05. (sobota), od godz. 17.00
Wirtualny spływ pontonowy, kino na procentowym pledziku, Żyranci, Tortilla, Akurat
Po koncertach zabawa do bladego świtu, imprezę rozkręca Inżynier Grabek
Wstęp wolny

XV Majowy Buum Poetycki 
12.05. (poniedziałek)
•  godz. 20.00, Galeria 011 - Wernisaż wystawy grafiki Macieja Korżela „Emonimalizm”
•  godz. 20.00 Wielki Buumowy Slam Poetycki. Zgłosić może się każdy na adres: buumpoet@

umk.pl. Zwycięzca jest tylko jeden i to on zgarnia 1000 zł. Wstęp wolny
13.05. (wtorek), godz. 19.00 „Shirley – wizje rzeczywistości”, reż. Gustav Deutsch, Austria, Bilety: 5 zł
14.05. (środa), godz. 20.00
•  Poezja: Grzegorz Kaźmierczak, Martyna Buliżańska, Szymon Szwarc, Rafał Różewicz. 
•  Spotkanie: Urszula Kozioł – prowadzenie Paweł Tański
•  Dyskusja: „Kobiecość” i „męskość” literatury – Justyna Bargielska, Jacek Podsiadło, Martyna 

Buliżańska – prowadzenie Tomasz Dalasiński
•  Poezja: Jacek Podsiadło, Justyna Bargielska, Mariusz Grzebalski, Paweł Tański
•  Koncert: Variete 
15.05. (czwartek), godz. 20.00
•  Odczyt dźwięku: Adam Kaczanowski - odczyt / Hubert Wińczyk – dźwięk 
•  Poezja: Adam Wiedemann, Joanna Dziwak, Grzegorz Giedrys
•  Akcja: Paweł Konjo Konnak – Szymborska zlewu polskiego
•  Koncert: Kazik Staszewski & Kwartet Proforma. Bilety: 30 zł, 40 zł w dniu koncertu
•  Film: „Konjo – 30 lat w kosmosie”

Otwarta Scena Od Nowy: Moherhead, 16.05. (piątek), godz. 20.00
Zespół powstał w 2011 roku. Od początku proponuje dźwięki AC/DC połączonych z ojczystą wer-
sją ich tekstów. Wstęp wolny.

Od Nowa Na Obcasach: Maria Ka, 17.05. (sobota), godz. 20.00
Muzyka oscyluje wokół dźwięków z kręgu punk-bluesa, psychodelii, nowej fali i rock’n’rolla. 
Bilety: 10 zł, 15 zł w dniu koncertu

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

Gravelroad (Seattle – USA), support: Kissi (Pl), 12.05. (poniedziałek)
Marcin Treichel - otwarcie wystawy „Toruńscy muzycy w karykaturze”
18.05. (niedziela)
Zagrają zespoły: Aberdeen oraz Absurd. Prowadzący: Tomasz Bielicki i Marcin Pulkowski

Warsztaty Muzyczne
•  5-6.05. Warsztaty perkusyjne + Jam Session (prowadzący warsztaty: Grzegorz Minicz oraz Jose 

Torres, jam session poprowadzi zespół Open Blues)
•  25.05. Warsztaty gitarowe, prowadzący: Marek Raduli, Janusz Niekrasz, pARTyzant (Krzysztof 

Toczko). Po warsztatach jam session prowadzone przez zespół  Blues Power.
•  26.05. Warsztaty gitarowe, prowadzący: Jennifer Batten, Łukasz Gorczyca, pARTyzant (Krzysztof 

Toczko) Po warsztatach koncert zespołów: Marek Raduli & Blues Power (zespół będzie realizował 
materiał na płytę koncertową), jako gwiazda wieczoru Jennifer Batten Band.

KLUB NIEBO
Rynek Staromiejski 1

Schody do Nieba: koncert jazzowy, 26.05. (poniedziałek), godz. 19.00

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

Gramy dla Michała, 25.05. (niedziela), godz. 19.00
Michał urodził się z dziecięcym porażeniem mózgowym. Mając 18 lat wygrał walkę z nowotworem, 
co przypłacił amputacją nogi. Gdy ukończył 28 lat przeszedł udar mózgu. Dzięki wsparciu sponsorów 
i przyjaciół udało mu się uzbierać kwotę konieczną do zakupu protezy. Koszty utrzymania protezy 
oraz dalszej rehabilitacji przewyższają jego możliwości finansowe. 
W koncercie wystąpią: Oksana Predko - wokalistka swoje pierwsze kroki na scenie stawiała w To-
runiu z grupą Strusie 4. Później dołączyła do zespołu Toronto. Po rozpadzie Toronto skupiła się na 
solowej karierze. Jest finalistką III edycji „The Voice of Poland”. MGM - Weterani toruńskiej sceny 
muzycznej. Wydany w 2002 roku album „Akustycznie” oraz „New Heads” z 2011 roku, rozpoczął  
ściśle rockowy etap w ich historii. Trzecia płyta koncertowa ukaże się w połowie bieżącego roku. 
Groove Gravity - muzycy z toruńskiego zespołu postawili na fuzję hip-hopu z jazzem. Całą muzykę 
tworzą wykorzystując żywe instrumentarium. Bilety: 15 zł

TORUŃSKA PIWNICA ARTYSTYCZNA 
ul. Łazienna 30, tel. 56 658-11-22, www.tpart.pl

Konkurs Talent Show Karaoke Live Show 
każda środa i czwartek. Wstęp wolny 

HANZA CAFE, ul. Piekary 28

Spotkanie podróżnicze „Spojrzeć na Świat z wnętrza jurty”
7.05. (środa), godz. 19.00 
Relacja podróżnicza Agnieszki Siejki z pobytu w Kirgistanie. Prowadzenie Bartek Arkuszewski.
Wstęp wolny

KLUB DWA ŚWIATY
ul. Ducha Św. 10/12
www.facebook.com/DwaSwiatyKLUB

Koncert: S.N.K. + Niesamowita Sprawa, 2.05. (piątek)
Koncert Life on Stage: Heroes Get Remembered + PLAN + Killed By Car, 7.05. (środa)
Follow the White RabBIT: Techno kolektyw charytatywnie, 17.05. (sobota)
Koncert: Earl Jacob + MadMajk + after party: Tisztelet Sound, 23.05. (piątek)
Finał Ligi Mistrzów, 24.05. (sobota)
Neurotic: Tylko mocny Drum’n’Bass, 30.05. (piątek)
Koncert: Podwórkowi Chuligani, 31.05. (sobota)

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

„Mój kumpel Niko” (dla młodych widzów)
Seans opowiada o przygodach młodego Mikołaja Kopernika z okresu jego dzieciństwa i mło-
dości w Toruniu. To zadziorny rozrabiaka z bystrym spojrzeniem. Już od pierwszej minuty spo-
tkania z nim można śmiało orzec, że wygląda na takiego, który dokona przewrotu w Kosmosie! 
Jak zatem prezentuje się młody Mikołaj i skąd ten pseudonim w tytule? Czy urodził się w Domu 
Towarowym? Jak radził sobie w szkole, czy był grzecznym uczniem, a może zasypiał na lek-
cjach? Gdzie lubił spędzać czas i jak doszło do tego, że zafascynował się niebem i astronomią?

„Osiem planet?”
Najważniejsze informacje o planetach Układu Słonecznego, począwszy od Merkurego aż po 
... No właśnie, Neptuna czy Plutona? Znak zapytania w tytule to nie przypadek. Zgodnie z de-
cyzją Unii Astronomicznej z 2006 r. Pluton nie jest już dziewiątą planetą, a jedynie planetą 
karłowatą. Nowa definicja planet jest prosta i oczywista, ale wywołuje kontrowersje nie tylko 
wśród astronomów. Dlatego też spróbujemy poznać głosy w tej dyskusji. W seansie dowiemy 
się także, jak narodził się Układ Słoneczny i jak postrzegano jego wielkość w Starożytności 
oraz w czasach Kopernika.

Pozostałe seanse w ofercie: dla dzieci „Barwy kosmosu” i „Cudowna podróż”, a także „Makro-
kosmos”, „Ziemia – planeta Kopernika” i „Znaki na niebie”.

Godziny prezentacji:  od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 o każdej pełnej 
godzinie;  w soboty o godz. 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.15 i 17.30;  w niedziele 
o godz. 12.00, 13.30, 15.00, 16.30.

Bilety: grupowy szkolny 9 zł, ulgowy 10 zł;  normalny 12 zł
na wersję angielską: 15 zł, w weekendy dla wszystkich bilet ulgowy

wystawa interaktywna ORBITARIUM
W Orbitarium można sterować okazałym modelem sondy kosmicznej Cassini, uruchamiając ka-
mery wizyjne, 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 kosmosie, 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 poniedziałku do piątku wejścia w godz. od 9.30 do 16.30;  w soboty wejścia 
o godz. 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.30 i 16.45;  w niedziele wejścia o godz. 11.15, 12.45, 
14.15, 15.45.

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

wystawa interaktywna GEODIUM
Wystawa poświęcona Ziemi jako planecie. Jej centralnym elementem jest obracający się i od-
powiednio oświetlony model kuli ziemskiej o średnicy 2,15 m. Dzięki grze świateł w łatwy spo-
sób 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 odnawialnej. Są tu też 2 stanowiska z kolekcją skał i mi-
nerałów. 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 cywili-
zacji człowieka. 

Godziny wejść:  od poniedziałku do piątku wejścia w godz. od 9.30 do 16.30;  w soboty wejścia 
o godz. 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 i 17.15;  w niedziele wejścia o godz. 11.15, 13.00, 
14.30 i 16.00.

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

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

Z Nowego Świata, 16.05. (piątek), godz. 19.00
Najsłynniejsze  dzieło  Dvoraka – IX Symfonia e-moll op.95 –  powstało w USA, pod wpływem 
fascynacji przyrodą, kulturą rdzennych mieszkańców i atmosferą wielomilionowego miasta. 
Całe to bogactwo przeżyć i wrażeń doskonale odzwierciedlają poszczególne części Symfonii, 
przez samego kompozytora nazwanej „Z Nowego Świata”. Sam Dworzak pisał o swoim utwo-
rze: „Sprawia mi ogromnie dużo radości i będzie się zasadniczo różnić od moich poprzednich 
symfonii. Ano, każdy kto ma nosa, musi wyczuć wpływ Ameryki. Z Nowego Świata – to znaczy 
wrażenia i pozdrowienia z Nowego Świata…”
Ewelina Nowicka (skrzypce)
Zygmunt Rychert (dyrygent)
Toruńska Orkiestra Symfoniczna
W programie:
S. Moniuszko - Uwertura do opery Flis, A. Szeluto - Koncert A-dur na skrzypce i orkiestrę symfo-
niczną, A. Dworzak - IX Symfonia „Z Nowego Świata”
Bilety: 30/20 zł

Czas Dla Nas: Ach śpij, kochanie
17.05. (sobota), godz. 16.00 i 17.00
Majowy koncert opanują bohaterowie bajek: Pat i Mat, Tomek i przyjaciele, Delfin Um oraz zna-
komici artyści muzycy. W ich wykonaniu zabrzmią muzyczne tematy znane z małego ekranu. 
Wspólnie zaśpiewamy kołysankę z filmu „Paweł i Gaweł” – „Ach śpij, kochanie”.
Bilety: 5 zł dzieci, 20 zł dorośli

Młodzi artyści z okazji Dnia Matki
23.05. (piątek), godz. 19.00
Koncert z najlepszymi uczniami ZSM w Toruniu stanowi doskonałą możliwość, by uzdolnieni 
młodzi artyści obyli się z większą estradą, zdobywając szlify pod kierunkiem wybitnego dy-
rygenta i przy akompaniamencie zespołu artystycznego Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. 
Uczniowie toruńskiej szkoły muzycznej, wyłonieni w trakcie specjalnych przesłuchań, będą 
mieli okazję zaprezentować się w repertuarze specjalnie przygotowanym na tę okazję. 
Soliści:
Daria  Barszczyk, Daria Domagalska, Martyna  Walczak, Michał Bomastyk, Damian Szczepań-
ski, Sylwia  Salamońska – śpiew, Jan  Szymeczko – ksylofon, Kinga  Politowska – skrzypce, 
Aleksandra Perfikowska – wiolonczela, Natalia Kujawska – flet, Leszek Sojka – dyrygent,  
Toruńska Orkiestra Symfoniczna 
Bilety: 20/10 zł

Dzień Dziecka - Magiczny świat bajek
31.05. (sobota), godz. 16.00
Wszystkim dzieciom wraz z opiekunami proponujemy niezwykłą podróż w świat ponadczaso-
wej muzyki z polskich i zagranicznych bajek. Muzyczne fragmenty przedzielane będą słowem 
narratora - Jacka Pietruskiego - na co dzień aktora Baja Pomorskiego, który opowie historie 
z tych właśnie bajek. 
Jacek Pietruski (narrator)
Tomasz Chmiel (dyrygent)
Toruńska Orkiestra Symfoniczna
W programie:
Fragmenty muzyki do bajek m.in: „Shrek”, „Bolek i Lolek”, „Zaczarowany ołówek”, w aranża-
cjach na orkiestrę symfoniczną, przygotowanych przez Tomasza Chmiela.
Bilety: 25 zł dorośli,15 zł dziecko, pakiet rodzinny 45 zł
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CINEMA CITY
Czerwona Droga 1-6, tel. 56 664-64-64
Toruń Plaza, ul. Broniewskiego 90, www.cinema-city.pl

Diabelskie nasienie, premiera: 2.05.
horror USA 2014
reż.: Matt Bettinelli- Olpin, Tyler Gillett, występują: Allison Miller, Zach Gilford, Sam Anderson

Jan Paweł II – Santo Subito. Świadectwa Świętości, premiera: 3.05.
Dokumentalny, Polska, Włochy 2013, reżyseria: Piotr Dziubak

Transcendencja, premiera: 9.05.
dramat, Si-FI, Chiny, USA, Wielka Brytania 2014
reż.: Wally Pfister, występują: John Depp, Rebecca Hall, Kate Mara

Powstanie Warszawskie, premiera: 9.05.
dokumentalny, wojenny, Polska 2014, reżyseria: Jan Komasa

Sąsiedzi, premiera: 9.05.
komedia, USA 2014, reżyseria: Nicholas Stoller, występują: Zac Efron, Rose Byrne, Seth Rogen

Violetta - Koncert, premiera: 9.05.
muzyczny, dokumentalny USA 2014

Czarnoksiężnik z Oz: Powrót Dorotki, premiera: 25.05.
Animacja, familijny, musical USA 2014, reżyseria: Dan St. Pierre, Will Finn

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

Kinodanie
•  6.05. godz.20.30 Nimfomanka, cz. 2 reż. Lars von Trier, Dania, Niemcy, Francja 2013, Belgia
•  13.05.  

godz.18.30 Duże, złe wilki, reż. Aharon Keshales, Navot Papushado, Izrael 2013 
godz. 20.30 Pozycja dziecka, reż. Calin Peter Netzer, Rumunia, 2013

•  20.05. godz. 20.30 Tylko kochankowie przeżyją reż. Jim Jarmusch, USA/ Wlk Brytania/ Niemcy/ 
Francja 2013

•  27.05. godz. 20.30 Borgman reż. Alex van Warmerdam, Holandia 2013

Kino dla seniora
6.05., godz. 13.00 Powstanie Warszawskie. Bilet 12 zł

Premiery:
Szukając Vivian Meier reż. John Maloof, Charlie Siskel, USA 2013
Film przedstawiający niewiarygodną, ale prawdziwą historię życia Vivian Maier, wybitnie uzdolnio-
nej, a zarazem bardzo tajemniczej kobiety, która skrywała przed światem swój wielki talent. Całe 
życie pracowała jako skromna niania. Nikt nie zwracał uwagi na to, że robiła zdjęcia, których nigdy 
nikomu nie pokazała, a większości nawet nie wywołała. Kilka lat temu, niedługo po śmierci Maier, 
przypadkowo odkryto kontener, w którym przechowywała swoje prace. Znaleziono w nim ponad 
100 000 negatywów, które wkrótce wywołały furorę na całym świecie.
Powstanie Warszawskie reż. Jan Komasa, Polska 2014.

Wydarzenia: 
Pokaz przedpremierowy - Teorie wszystkiego reż. Terry Gilliam, 
USA/Rumunia 2013, 22.05.
Najnowszy film Terry’ego Gilliama, jednego z twórców legendarnej grupy Monty Python i reżysera 
tak kultowych filmów, jak „Monthy Pyton i Święty Graal”, „12 małp”, „Parnassus” czy „Brazil”. 
Czarna - jak czarna dziura - komedia w gwiazdorskiej obsadzie.

Planete doc+
16.05. (piątek)
•  godz. 15.00 Był sobie las reż. Luc Jacquet, Francja 2013
•  godz. 21.30 #chicagoGirl. Facebookowa rewolucja reż. Joe Piscatella, USA, Syria 2013

KINA
17.05. (sobota)
•  godz. 18.00 Alfabet reż. Erwin Wagenhofer, Austria, Niemcy 2013, dyskusja po filmie
18.05. (niedziela)
•  godz. 15.00 Brakujące zdjęcie reż. Kambodża, Francja 2013
•  godz. 20.45 Podejrzany: Ai Weiwei reż. Andreas Johnsen, Dania 2013

Toruńska premiera filmu dokumentalnego „Bydgoszcz od świtu do 
zmierzchu”, 29.05. (czwartek)
Fundacja Dokument i Świat zaprosiła w roku 2013 miasto Bydgoszcz do udziału w międzyna-
rodowym projekcie filmowym pt. „Świat od świtu do zmierzchu“. Wybitni polscy dokumenta-
liści prowadzą warsztaty filmowe w różnych metropoliach świata. W wyniku tych warsztatów 
powstają dokumentalne portrety miast prezentowane później w cyklu specjalnych pokazów 
w kinach, na festiwalach i emitowane w różnych stacjach telewizyjnych w wielu krajach.  
Na przełomie października i listopada 2013, w procesie 21-dniowego warsztatu łącznie 
ponad 30 osób podzielonych na dwu-, trzyosobowe zespoły nakręciło materiały do ponad 
20-tu kilkuminutowych etiud, z których zmontowany został 50-minutowy film dokumentalny 
opisujący współczesną Bydgoszcz „od świtu do zmierzchu”. Po filmie spotkanie z twórcami

22 Europejski Festiwal Filmowy Euroshorts, 30.05.
Euroshorts to najciekawsze krótkie filmy z całego świata.
•  godz. 18.30 Blok filmów animowanych
•  godz. 20.30 Blok amerykańskich filmów reklamowych
Najlepsze amerykańskie reklamy ostatniego roku włączone do zbiorów Muzeum Sztuki No-
woczesnej w Nowym Jorku. Wśród reżyserów: Wes Anderson, Alejandro González Iñárritu, 
Ringan Ledwidge, Lance Acord, BUCK, Noam Murro, Tim Godsall i John Hillcoat. 
Bilety: ulgowy 12 zł, normalny 14 zł

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

„Nauka spadania” reż. Pascal Chaumeil, Niemcy, Wielka Brytania, 
2014, 5.05. (poniedziałek), godz. 19.00
Sylwester na szczycie londyńskiego wieżowca. Martin stoi na krawędzi. Kiedyś był sławnym 
prezenterem TV, dzisiaj chce skoczyć z dachu – nie on jeden. Samotna matka Maureen, py-
skata nastolatka Jess i były muzyk, a teraz dostawca pizzy JJ, mają na ten wieczór taki sam 
plan. Choć są sobie zupełnie obcy, zawierają pakt – obiecują się wzajemnie wspierać i prze-
żyć... przynajmniej do Walentynek.

„Obietnica”, reż. Anna Kazejak, Polska, Dania, 2014
6.05. (wtorek), godz. 19.00
Lila i Janek, uczniowie wielkomiejskiego liceum, należą do generacji, która komunikuje się 
głównie przez Skype’a i Facebooka. Wraz z przyjaciółmi korzystają z życia na całego. Impre-
zują, eksperymentują z alkoholem i marihuaną. Jednak pewnego dnia Lila nieoczekiwanie 
zrywa z Jankiem, oskarżając go o zdradę. Zakochany chłopak będzie musiał zapłacić wysoką 
cenę za niewinny błąd.

„Witaj w klubie”, reż. Jean-Marc Vallée, USA, 2013
19.05. (poniedziałek), godz. 19.00
Pełna humoru, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia człowieka, który nie zamie-
rza żegnać się z życiem. Ron żyje z dnia na dzień. Pali jak smok, lubi bourbon, kobiety i rodeo. 
Wiadomość o tym, że jest nosicielem wirusa HIV to dla niego szokujący wyrok, z którym nie 
chce się pogodzić. Jedzie do Meksyku, z którego zamierza szmuglować zakazane w USA leki. 
Po powrocie niespodziewanie zdobywa sojusznika w osobie queerowego transseksualisty 
Rayona. Ten pozornie niedobrany duet wspólnie zaczyna prowadzić klub, w którym inni szu-
kają ratunku.

„Hardkor disko”, reż. Krzysztof Skonieczny, Polska, 2014
20.05. (wtorek), godz. 19:00
Współczesna, pełna kontrastów metropolia. Nowobogaccy rodzice i ich pochłonięte hedo-
nizmem, żyjące chwilą dzieci, a wokół nich rzeczywistość, w której wzbiera gniew i napięcie 
bliskie eksplozji. W takiej scenerii poznajemy Marcina, młodego chłopaka, który zaraz po 
przyjeździe do miasta spotyka trochę młodszą od siebie Olę. Zafascynowana nim dziewczyna 
zaprasza go do swojego świata, w którym królują mocne używki, niekończące się imprezy 
artystycznej bohemy i nielegalne wyścigi samochodów. Marcin przyjechał jednak z głęboko 
skrywaną tajemnicą i dokładnym planem zemsty, o którym ani dziewczyna, ani jej najbliżsi 
nie mają pojęcia…

Bilety: 10 zł studenci, 12 zł – pozostałe osoby

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

Wahadło Foucalta
O obrotach
Tematem wystawy są koło i ruch obrotowy – w tym także jego zastosowania praktyczne. Rzeka
Centralny punkt wystawy stanowi model rzeki - zaprezentowany od źródeł po ujście. 

Wystawy czasowe:

Życie
Interaktywna biologiczna ekspozycja, której tematem jest anatomia człowieka, ale obejmuje tak-
że zagadnienia z szerzej pojętej biologii. Podróż przez świat anatomii jest jednocześnie wędrów-
ką przez najnowocześniejsze dokonania nauki i techniki. Korzystając z modeli i mikroskopów 
zwiedzający dowiedzą się, co dzieje się wewnątrz ludzkiego ciała. Rozpoznając rośliny i zwierzę-
ta, zobaczymy jak przystosowały się do życia na Ziemi.

Fenomeny elektryczności 
Interaktywna ekspozycja w całości poświęcona elektryczności. Zawiera wszystkie kluczowe ele-
menty do przeprowadzania samodzielnych doświadczeń i eksperymentów. Korzystając z 12 sta-
nowisk, zwiedzający dowiedzą się, czy człowiek może być baterią, na czym polegają odnawialne 
źródła energii w tym energia słoneczna i wiatrowa, zbadają różne natężenia oporu oraz dowiedzą 
się czym jest obwód zamknięty.

 Niemożliwe
Tajemnice iluzji optycznych. Interaktywna wystawa składa się ze stanowisk, ilustrujących zjawi-
ska optyczne wykorzystywane przez iluzjonistów i nie tylko. Wystawa zawiera wszystkie elemen-
ty konieczne do przeprowadzania samodzielnych obserwacji i eksperymentów.

W ciągłym ruchu
Na ekspozycji będzie można zapoznać się z właściwościami niektórych substancji, tworzyw i ma-
teriałów. Kilkanaście eksponatów umożliwi zwiedzającym przeprowadzenie szeregu doświad-
czeń, ukazujących cechy charakterystyczne poszczególnych substancji i pomagających zrozu-
mieć zawiłe prawa fizyki towarzyszące nam w życiu codziennym. 

Kalejdoskop – przewrotne OKO
To przede wszystkim niezwykły świat luster. Razem z ekspozycją „Barwy ze Słońca” tworzą naj-
większą wystawę optyczną w Polsce. Odwiedzający ekspozycję spojrzą w – największy w Polsce 
kalejdoskop – umożliwiający wykonywanie zdjęć powstających w nim obrazów, zobaczą znika-
jącą rękę, zamienią się twarzą z przyjacielem, dotkną czegoś co nie istnieje, a nawet nawiną pro-
mienie światła na szpulkę. Pokazujemy działanie lunety, camera obscura, aparatu fotograficzne-
go czy światłowodów. Warto poświęcić czas na próbę rysunku z natury przy pomocy specjalnego 
urządzenia mistrzów z minionych wieków. Dla miłośników gier zręcznościowych przygotowano 
specjalne labirynty, w których można zmierzyć się z sytuacją, w której mózg wyraźnie nie radzi 
sobie z kierowaniem naszą ręką.

Barwy ze słońca
Świat kolorów połączony z efektami filmowymi i stroboskopowymi. Odwiedzający między in-
nymi: zobaczą taniec kolorów, stworzą własny trójwymiarowy obraz, zobaczą jak z trzech barw 
powstaje kolorowa fotografia, zbadają dlaczego to samo koło obraca się jednocześnie w przeciw-
nych kierunkach czy poszukają tęczy w szklanym deszczu.

Centrum czynne: wtorek-czwartek w godz. 10.00-16.00
piątek w godz. 11.00-20.00, sobota i niedziela 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: 30 zł / osobę (grupa max. 10 osobowa), 25zł / osobę 
(grupa max. 20 osobowa)

Edukacja/warsztaty:
•  1.05., godz. 10.00-13.00, 13.00-16.00, 2.05., godz. 11.00-14.00, 14.00-17.00 „Mały Leonar-

do” - „1+2”: godzinny warsztat + 2 godz. zwiedzania Centrum

IINNI ORGANIZATORZY
•  3, 4.05., godz. 12.00-15.00, 15.00-18.00 „Wiem co jem z grilla” w ofercie „1+2”: godzinny 

warsztat + 2 godz. zwiedzania Centrum
•  6, 13, 20, 27.05., godz. 10.00-11.00, 12.00-13.00 „Wiem, co jem” - szkoła podstawowa: 

kl. 4-6. 
•  7, 14, 21, 28.05., godz. 10.00-11.00 12.00-13.00 „Mydlane królestwo” - szkoła podstawowa: 

kl. 1-3 60 min.
•  8, 15, 22, 29.05., godz. 10.00-12.00 oferta „Czwartki dla przedszkoli”: 45 min. warsztat 

„Razem ze Słonkiem – Wiosna” + 1.15 godzina zwiedzania Centrum 10.00-12.00; warsztat: 
10.00-10.45; godz. 13.00-14.00 „Siła przyciągania” szkoła podstawowa: kl. 4-6 lub 1-2 klasa 
gimnazjum

•  9, 16, 23, 30.05., godz. 10.00 -12.00 Oferta „Piątki dla przedszkoli”: 45 min. warsztat „Razem 
ze Słonkiem – Wiosna” + 1.15 godzina zwiedzania Centrum 10.00-12.00; warsztat:

•  10.00-10.45; godz. 14.00-15.00 „Siła przyciągania” szkoła podstawowa: kl. 4-6, lub 1-2 kla-
sa gimnazjum

•  10.05., godz. 12.00-13.00 „Mały Leonardo” 60 min., godz. 15.00-16.00 „Mały Leonardo” 
w ofercie „1+2”: godzinny warsztat + 2 godz. zwiedzania Centrum 15.00-18.00, warsztat: 
15.00-16.00 

•  17.05. 12.00-15.00, 15.00-18.00 Science show „Jajem w naukę” + 2 godz. zwiedzania Cen-
trum; godz. rozpoczęcia show: 12.00 i 15.00

•  24.05. godz. 12.00-13.00 „Mama w Centrum eksperymentuje” 60 min., godz. 15.00-16.00 
„Mama w Centrum eksperymentuje” w ofercie „1+2”: godzinny warsztat + 2 godz. zwiedzania

•  31.05. Dzień Dziecka w Młynie Wiedzy - Eksperymenty i sporo niespodzianek 
•  DODATKOWO: 6-8, 13-15, 20-22, 27-29.05. godz. 10.00-13.00, 13.00-16.00 oraz 9, 16, 23, 

30.05. godz. 11.00-14.00 Ścieżka tematyczna do wyboru na wystawie: „Barwy ze Słońca” 
lub „Kalejdoskop – przewrotne oko”. Do wyboru poziom edukacyjny: I, II, III, IV + zwiedzanie 
pozostałych wystaw 

FUNDACJA PROBALTICA
www.probaltica.art.pl

XXI Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich Probaltica
1.05. (czwartek), godz. 18.00 Dwór Artusa
Koncert z okazji 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej: Litewska Narodowa Orkiestra 
Symfoniczna, dyrygent Juozas Domarkas, solista Vilhelmas Cepinskis – skrzypce 
W programie: Vytautas V. Barkauskas  „Dotknięcie” na orkiestrę symfoniczną, Max Bruch 
(1838-1920) – 1 koncert skrzypcowy g-moll op. 26 ,Piotr Czajkowski (1840-1893) - Symfonia 
nr 6 h-moll Patetyczna op.74
2.05. (piątek), godz. 18.00, scena na Rynku Staromiejskim w Toruniu 
Chór i Kapela Flisacza pod dyrekcją Łukasza Wódeckiego 
W programie: Stanisław Moniuszko „Flis”
3.05. (sobota) Rynek Staromiejski
Obchody 100. rocznicy odsłonięcia pomnika toruńskiego Flisaka
•  godz. 17.00 przemarsz flisaków (uczniów szkół muzycznych w Toruniu, Brodnicy, Chełmnie, 

Inowrocławiu, Grudziądzu i Włocławku) z Rynku Nowomiejskiego 
•  godz. 17.30 koncert młodych Flisaków i Vadima Brodskiego 

W programie min. : Uwertura Flisacza na Stulecie Pomnika Flisaka w Toruniu Magdaleny Cynk 
•  godz. 18.00 koncert Baltic Band Vadim Brodski
4.05. (niedziela), godz. 18.00 Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego 
Leipziger Quartett (Niemcy), Stefan Arzberger skrzypce, Tilman Büning skrzypce, Ivo Bauer 
altówka, Matthias Moosdorf wiolonczela
W programie: W. A. Mozart - Kwartet c-moll K 465, Ludwig van Beethoven - Wielka Fuga B-dur op. 
133, Johannes Brahms (1833-1897) – Kwartet a-moll op. 51 nr 2
5.05. (poniedziałek), godz. 19.00 Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego 
Subtilu - Z (Litwa): Laurynas Vaitkus birbyne, Dmitrijs Mihailovs akordeon, Povilas Velikis akor-
deon, Vytautas Švažas bębny instrument perkusyjne
W programie: Duke Ellington Caravan, Astor Piazzolla Winter, Preparance, Terem Quartet Sho-
otkabacha, Povilas Velikis Come back home, Insertion, Richard Rodgers Blue Moon, Billy Taylor 
I wish, Richard Rodgers Blue Moon
6.05. (wtorek), godz. 19.00 Sala Mała Dwór Artusa 
Nikolai Grabovskiy skrzypce, Dmitry Serebrennikov skrzypce (Rosja)
W programie: Eugene Eyseye, Sergiusz Prokofiev, Eugene Ysaÿe, I. Lento assai, Cezar Franck
7.05. (środa), godz. 19.00 Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego 
Gotlands Blasarkvintett (Szwecja) i Multicamerata (Polska)
W programie: Andrzej Panufnik, Mordechai Rechtman, Carl Nielsen, Peter van Tour
8.05. (czwartek), godz. 19.00 Katedra św. Janów 
Aleksandra Jakowlewa flet. Wladimir Slobodian klawesyn (Rosja), Multicamerata (Polska)
W programie: Andrzej Koszewski, J.S. Bach (1685 – 1750) Koncert Brandenburski Nr 5, 
Suita nr 2
9.05. (piątek), godz. 19.00 Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego 
Rigas Saksofonu Kvartets (Łotwa)
W programie: Johann Sebastian Bach, Alvils Altmanis, Astor Piazzolla, Gullermo Lago 



•  godz. 19.15 Siedem źdźbeł trawy. Spektakl słowno-muzyczny na podstawie utworów Awroma 
Suckewera w wykonaniu: Anny Rozenfeld, Adrianny Janoty i DJ Lenera. Aula WSFH

11.05. (niedziela), godz. 19.00 Kołysanki na wieczny sen - koncert Leny Piękniewskiej. Dwór 
Artusa. Bilety 10 zł
Zapisy na warsztaty: dnidialogu@wsfh.edu.pl

TOWARZYSTWO BACHOWSKIE, www.js-bach.pl

Festiwal Cichej Muzyki: Viola Leonarda, 18.05. (niedz.), godz. 17.00
Niecodzienny koncert Sławomira Zubrzyckiego na instrumencie, którego ideę naszkicował nie-
zawodny Leonardo da Vinci, aby dać potomnym szansę na zbudowanie go. Udało się to arty-
ście, który zagra własne transkrypcje dzieł barokowych na instrument smyczkowy obsługiwany 
... klawiaturą. To tzw. viola organista. Sławomir Zubrzycki, muzyk i budowniczy instrumentów 
zyskał światowy rozgłos nie tylko stworzeniem tego instrumentu, ale i swoją sztuką, która udo-
wodniła artystyczne walory pomysłu geniusza renesansu.
Repertuar: kompozycje różnych autorów epoki baroku.
Miejsce: Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego w Toruniu. Wstęp wolny

FUNDACJA COTANGO, www.cotango.pl

Koncert z milongą: Trinidad Arfó z Kijowa, 10.05.
Koncert tradycyjnej muzyki tanga. Trinidad Arfó (Kijów, Ukraina) – tańczący muzycy. Bando-
neon – Yegor Fomin, fortepian – Nataliya Garna, wiolonczela i skrzypce – Evgeniy Pechnikov. 
Doskonale rozumieją specyficzny charakter muzyki, ponieważ dwóch z członków zespołu tań-
czy tango. Grając, czują jakby tańczyli i przedkładają to uczucie na muzykę. Trinidad Arfó gra 
„para bailar” – do tańca, z repertuaru orkiestr złotego wieku (Di Sarli, D `Arienzo, Troilo, Biagi, 
Pugliese). Po koncercie milonga do późnej nocy. DJ Jakub Ciczkowski (Olsztyn). W programie 
niespodzianka. Miejsce: Pałac Dąmbskich. Bilety: 33 zł

Warsztaty bandoniczne, 10-11.05.
Pierwsze w Polsce warsztaty gry na bandoneonie. Na zajęcia złoży się kilka godzin poświęco-
nych historii tego instrumentu, jego konstrukcji i sposobowi wydobywania dźwięku. Zaprasza-
my nie tylko muzyków, ale też osoby, które chciałyby zacząć uczyć się grać. Fundacja wypożyczy 
kilka bandoneonów, więc ćwiczenia będą wykonywanie na zmianę. Możliwy jest jam session na 
zakończenie warsztatu.
Miejsce: Społeczne Ognisko Artystyczne Wrzosy, szosa Chełmińska 239/241.
Koszt: pakiet zajęć - 6 godz. 180 zł, 3 godz. 100 zł, 1 godz. (pojedyncza lekcja) 50 zł. Przewi-
dziano rabat rodzinny 25 %. Zgłoszenia: tango@cotango.pl 

POMORSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE

Koncert muzyki współczesnej, 10.05. (sobota), godz. 18. 00 
Koncert muzyki współczesnej z udziałem kompozytorów toruńskich, którzy związani byli 
z toruńską szkołą muzyczną. Kompozytorzy obecnie są absolwentami Akademii Muzycznych 
i z dużymi sukcesami prężnie działają w różnych ośrodkach muzycznych w Polsce. Większość 
utworów podczas koncertu będzie prawykonywana. 
Program:
Ewa Fabiańska - Jelińska, Concertino na puzon i orkiestrę smyczkową
Rafał Kłoczko, 5 pieśni na mezzosopran i orkiestrę 
Jędrzej Rochecki, Gniewna Rapsodia
Mateusz Ryczek, Fuga sprzed stu laty na orkiestrę smyczkową
Tomasz Cywiński, Panneaux na smyczki 
Magdalena Cynk, Scherzo na wiolonczelę i orkiestrę 
Wykonawcy: Magdalena Lewandowska – mezzosopran, Alicja Różycka – wiolonczela, Wojciech 
Jeliński – puzon, Orkiestra Tutta Forza, dyrygent Rafał Kłoczko
Orkiestra Tutta Forza założona w roku 2011 przez Rafała Kłoczko. Orkiestra skupia wokół siebie 
młodych instrumentalistów środowiska pomorskiego. Funkcjonuje zarówno jako zespół sym-
foniczny, jak i kameralny. Specjalizuje się w wykonywaniu muzyki operowej i współczesnej. 
Miejsce: Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego

OŚRODEK CHOPINOWSKI W SZAFARNI

Inauguracja 22. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego 
im. F. Chopina dla Dzieci i Młodzieży
15.05. (czwartek), godz. 18.00
Ewa Pobłocka - recital fortepianowy
W programie: W. A. Mozart - Fantazja d-moll; F. Schubert - 4 Impromptus op. 90 - c-moll, B-dur, 
Ges-dur, As-dur, F. Chopin - 2 Nokturny op. 27, Impromptu As-dur op. 29, Ballada As-dur op. 
47, Polonez As-dur op. 53

10.05. (sobota), godz. 19.00 Dwór Artusa 
Koncert Muzyki Współczesnej 
Wykonawcy: Magdalena Lewandowska – mezzosopran, Alicja Różycka – wiolonczela, Wojciech Jeliń-
ski – puzon, Orkiestra Tutta Forza pod dyrekcją Rafała Kłoczko 
16.05. (piątek), godz. 19.00, Dwór Artusa
Toruńska Orkiestra Symfoniczna, dyrygent Rychert, solistka Ewelina Nowicka skrzypce 
W programie: Apolinary Szeluto Koncert A-dur na skrzypce i orkiestrę symfoniczną, Stanisław Mo-
niuszko – Uwertura od opery Flis, Antonin Dworzak – IX Symfonia „Z Nowego Świata” 

WYŻSZA SZKOŁA FILOLOGII HEBRAJSKIEJ
FUNDACJA HODOS
www.wsfh.edu.pl

Toruńskie Dni Dialogu „Bliżej siebie”
IV Tydzień Kultury Żydowskiej
•  1-14.05 Wystawa: Jan Karski. Człowiek wolności (Muzeum Historii Polski), Patio WSFH
•  30.04-30.06 Wystawa: Z narażeniem życia - Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady (Muzeum       

Historii Żydów Polskich), WSFH
2.05. (piątek) 
•  godz. 19.00 Projekcja filmu: Hannah Arendt, reż. Margarethe vonTrotta, Francja, Luksemburg, 

Niemcy, Izrael, 2012, Kino Tumult, wstęp wolny
4.05. (niedziela), godz. 16.00 Projekcja filmów nagrodzonych na Międzynarodowym Festiwalu Filmo-
wym „Żydowskie Motywy”, Kino Tumult, wstęp wolny
•  Dzieci Hitlera, reż. Chanoch Ze’evi, Izrael, Niemcy, 2011 (godz. 16.00)
•  Tonia i jej dzieci, reż. Marcel Łoziński, Polska, 2011 (godz. 17.30)
•  Batman na przejściu granicznym, reż. Rafael Balulu, Niemcy, 2012 (godz. 18.45)
•  Szukając gwiazd, reż. Filip Luft, Polska, 2012 (godz. 19.00)
•  Jak odbudować imperium wódki, reż. Daniel Edelstyn, Wielka Brytania, Ukraina, 2012 (godz. 19.30)
5.05. (poniedziałek)
•  godz. 11.00 W służbie człowiekowi: Jan Paweł II, Jan Karski, s. Rosa - Warsztaty dla gimnazjalistów 

Prowadzenie: Dr Rivka Halperin (USA, WSFH Toruń), WSFH
•  godz. 18.00 Wykłady otwarte - Pamięć a duchowe uzdrowienie: od przeżytej traumy do wewnętrz-

nego pojednania i ukojenia, Dr David Senesh (Izrael); Obraz Boga u Mojżesza Majmonidesa, Rabin 
Dr Gil Nativ, Aula WSFH

6.05. (wtorek)
•  godz. 18.00 Wykłady otwarte - Kehilla – wspólnota chrześcijan języka hebrajskiego w Izraelu,  

O. prof. Celestyn Paczkowski OFM (UMK)
•  godz. 19.00 Poezja na pograniczu kultur - Shoshana Weig (Izrael):  Spotkanie z poezją hebrajską
7.05. (środa) Jan Karski – sprawiedliwy człowiek
•  godz. 17.30 Wernisaż wystawy: Jan Karski. Człowiek wolności
•  godz. 18.00 Projekcja filmu: Jan Karski o sobie samym
•  godz. 19.00 Czy misja Jana Karskiego była daremna? Świadectwo i wyzwania dla współczesności  

Panel dyskusyjny z udziałem: Bogdan Białek, (Prezes Stow. im. Jana Karskiego w Kielcach); Prof. 
Marian Marek Drozdowski (PAN) Prof. Sławomir Jacek Żurek (KUL); Prof. Marian Marek Drozdowski 
(PAN). Prowadzenie: Dr Tomasz Ceran (IPN Bydgoszcz). Aula WSFH

8.05. (czwartek) 
•  godz. 9.00-14.00 Jan Karski i jego czasy - Warsztaty edukacyjne dla młodzieży, przegląd filmów: 

Wysłannik, reż.  Martin Smith, Emisariusze, reż. Andrzej Wolski, fragmenty wywiadu C. Lanzmanna 
z Janem Karskim powstałe podczas tworzenia filmu Shoah. Aula WSFH

•  godz. 17.00-18.30 Co może człowiek? Warsztaty literacko – plastyczne dla młodzieży i dorosłych. 
Prowadzenie: Halina Niewiadomska. Czytelnia biblioteki WSFH

•  godz. 19:00 Uczeń Jezusa rozmawia z rabinem. Rozmowa red. Mirosława Ruckiego z rabinem Sta-
sem Wojciechowiczem. Aula WSFH

9.05. (piątek)
•  godz. 12.00-13.30 Co może człowiek? Warsztaty literacko – plastyczne dla licealistów. Prowadze-

nie: Halina Niewiadomska. Czytelnia biblioteki WSFH
•  godz. 19.00 Spotkanie z reżyserem Irkiem Dobrowolskim. Prowadzenie: Dr Aleksandra Markiewicz. 

Pokaz filmów: Portrecista, Rachunek szczęścia. Aula WSFH
10.05. (sobota)
Wykłady otwarte
•  godz. 13.45-15.15 Malarstwo żydowskie w Polsce w XIX w. i tematyka żydowska w malarstwie 

polskim, Prof. dr hab. Jerzy Malinowski
•  godz. 15.30-17.00 Żydowska awangarda artystyczna ok. 1920 (grupa Jung Idysz), Prof. dr hab. 

Jerzy Malinowski,
•  godz. 17.15-18.45 Malarze i rzeźbiarze żydowscy z Polski w kręgu Ecole de Paris, Prof. dr hab. 

Jerzy Malinowski 
Aula WSFH

Ewa Pobłocka należy do najwybitniejszych pianistów swego pokolenia. Występowała niemal we
wszystkich krajach Europy, a także obu Amerykach, Singapurze, Korei, Japonii i Australii, koncer-
tując z najsłynniejszymi orkiestrami w najbardziej prestiżowych salach. Wielokrotnie odbywała 
tourneé po krajach europejskich jako solistka Filharmonii Narodowej. Jest pianistką wszech-
stronną o rozległym repertuarze. Wykonuje zarówno recitale, koncerty z orkiestrą jak i muzykę 
kameralną, chętnie współpracując ze śpiewakami.
Miejsce: Dwór Artusa
Wstęp wolny

MIESZKAŃCY BYDGOSKIEGO PRZEDMIEŚCIA
www.bydgoskie.org

Bydgoskie to... V Święto Bydgoskiego Przedmieścia
24.05. (sobota)
Już po raz piaty odbędzie się Święto dzielnicy. Połączone siły wielu osób prywatnych, a także 
zrzeszonych w kilkudziesięciu organizacjach, wspólnotach i grupach nieformalnych, od samego 
rana zapraszają na Bydgoskie to... Inicjatorami Święta są sami mieszkańcy, którzy w ten sposób 
chcą podkreślić charakter, wyjątkową i społeczną wartość tego zabytkowego kawałka Torunia. 
Święto przygotowane zostało jako oddolna inicjatywa twórców i organizacji pozarządowych. 
To nieformalne wydarzenie poprzez które chcemy przywrócić tradycję wspólnego świętowania 
w tej najbardziej rodzinnej dzielnicy Torunia. Przygotowujemy koncerty, instalacje artystyczne, 
warsztaty, pokazy studenckich filmów, gry miejskie oraz spacery w poszukiwaniu zaginionych 
tajemnic.
W programie m.in.: 
pierwszy pchli targ na Bydgoskim Przedmieściu - Szkoła Podstawowa nr 13
koncerty i pokazy filmów studenckich 
oprowadzania po Bydgoskim: Bydgoskie Nieznane, Duchy Bydgoskiego
Kawiarenki organizowane przez mieszkańców
pierwsza Opera na Bydgoskim, 
zajęcia i warsztaty dla dzieci 
na finał zapraszamy na koncert
Wśród organizatorów: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, wspólnoty mieszkaniowe, 
MOPR, dziennik Nowości, Książnica Kopernikańska

JESTEM - STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM 
NIEPEŁNOSPRAWNYM I OSOBOM 
POTRZEBUJĄCYM WSPARCIA

Jestem zaprasza osoby niepełnosprawne oraz młodzież z Bydgoskiego Przedmieścia do udziału 
w bezpłatnych warsztatach z następujących dziedzin:
„Złomowa orkiestra”  16 godz., „Interaktywne słuchowisko”- 16. godz., Warsztat Dj ingu-40 
godz., Warsztat Beatboxu- 40 godz., Warsztat teatru rysunkowego - 104 godz., Warsztaty teatral-
ne - 203 godz., Rzeźbienia w glinie - 48 godz., Warsztat street art. - 32 godz., Warsztat plastyczny 
- 92 godz., Warsztat fotograficzny - 98 godz., Warsztat filmowy - 98 godz., Warsztat hip hop - 60 
godz., Warsztat „Ekspresja ciała”- 24 godz.
Zajęcia realizowane będą do końca grudnia 2014 r., więcej informacji: Weronika Droszcz,  
tel. 666-266-493, e-mail: w.droszcz@gmail.com
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona

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 to-
ruńskich pierników. Ale to nie wszystkie ciekawe podania związane z miastem. Dom Legend  
Toruńskich 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. 

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

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

Szlak cysterski Koronowo-Bysewo oraz cmentarz ofiar II wojny 
światowej w Potulicach, 15.05. (czwartek)
Wycieczka autokarowa. Odpłatność 35 zł. Informacje: 698-194-471

Królowej anielskiej śpiewajmy, 22.05. (czwartek), godz. 16.00
Wspólne śpiewanie pieśni maryjnych

Obory. Klasztor oo. Karmelitów – Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej
31.05. (sobota)
Wyjazd na uroczystość Święta Nawiedzenia NMP. Odpłatność 25 zł. Informacje: 698-194-471

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

Długi WEEKend majowy
1.05. (czwartek)
•  godz. 14.00 zwiedzanie Fortu z przewodnikiem i prezentacja („Twierdza Toruń w przededniu  

I. wojny światowej” część 1.) oraz warsztaty wypieku piernika w Fortecznej Piernikarni – 15/os
•  godz. 21.00 zwiedzanie Fortu z przewodnikiem i prezentacja („Twierdza Toruń w przededniu  

I. wojny światowej” część 1.) oraz ognisko z kiełbaskami - 15 z/os
2.05. (piątek)
•  godz. 14.00 zwiedzanie Fortu z przewodnikiem i prezentacja („Twierdza Toruń w przededniu  

I. wojny światowej” część 2.) oraz zabawa z doświadczeniami: Fizyka od kuchni - 24 zł/os
•  godz. 21.00 zwiedzanie Fortu z przewodnikiem i prezentacja („Twierdza Toruń w przededniu  

I. wojny światowej” część 2.) oraz nocne podchody – 10 zł/os 
3.05. (sobota)
•  godz. 14.00 zwiedzanie Fortu z przewodnikiem i prezentacja („Jednostki Wojska Polskiego 

Garnizonu Toruń w okresie II RP 1920-1939) oraz turniej strzelania z łuku, bule,dart i rzut pod-
kową - 10 zł/os 

•  godz. 21.00 fabularyzowane zwiedzanie Fortu „z duchami” - 15 zł/os
4.05. (niedziela)
•  godz. 14.00 – zwiedzanie Fortu IV połączone z obiadem w Fortecznej Restauracji - dzieci 22 zł/

os i dorośli 28 zł/os
Specjalna oferta rodzinna – rodzice z dziećmi: drugie i kolejne dziecko gratis (3 bilety płatne) 
Można dokonywać wcześniejszej rezerwacji: biuro@fort.torun.pl lub 56 655-82-36

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 200kg kopułą. Bilety 8zł. Warto zabrać z sobą latarki lub zakupić na miejscu pochodnie 
(5zł/szt.)

Zwiedzanie indywidualne: 5zł dzieci (4 zł grupa powyżej 15 osób) , 8 zł dorośli (7 zł grupa po-
wyżej 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: 35zł, grupa 10-45 osób: 60 zł
Zwiedzanie Fortu nocą z pochodniami (z przewodnikiem): 60 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 
fortyfikacji na życie miasta” (liceum), „Toruń, miasto Twierdza” (gimnazjum), „Toruń, jako Twier-
dza pierścieniowa” (gimnazjum), „Żywa historia, czyli jak zdobyć twierdzę” (szkoła podstawo-
wa), „Lekcja o nietoperzach” - w programie: prezentacja multimedialna i część interaktywna na 
temat życia nietoperzy. Omówienie ochrony nietoperzy - obszary Natura 2000.



1.05. (czwartek)
  godz. 9.00  Turniej Dzikich Drużyn,  Staw Komtura
  godz. 11.00  Piknik rowerowy,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 11.00  Europejskie Dni Sportu,  Rynek Nowomiejski
  godz. 11.00  odśpiewanie Ody do radości, gra miejska,  Rynek Staromiejski 
  godz. 12.00  Obraz prehistorii w brązie, do 18.05.,  Ratusz Staromiejski
  godz. 13.00  spektakl „Szewczyk Dratewka”,  Rynek Staromiejski
  godz. 15.00-19.00  Festyn „Zabawy plebejskie na zamku”,  Zamek Krzyżacki
  godz. 15.00  Majowy koncert życzeń,  Dwór Artusa, plener
  godz. 17.00  Zespół Pieśni i Tańca „Młody Toruń”,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 18.00  XXI Festiwal Probaltica, do 16.05.,  Dwór Artusa i inne miejsca
   Długi WEEKend majowy, do 4.05.,  Fort IV
   Majówka w Muzeum, do 2.05.,  Kamienica pod Gwiazdą, Rynek Staromiejski

2.05. (piątek)
  godz. 11.00  uroczystość wojskowa,  Skwer im. Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej
  godz. 11.00  Majówka na Rudaku,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 12.00  defilada wojskowa,  Bulwar Filadelfijski 
  godz. 14.00  śpiewanie pieśni patriotycznych,  Rynek Staromiejski
  godz. 15.00-21.30  Euro - Art: inauguracja Artus Art Cinema,  Dwór Artusa
  godz. 15.00  „W pogodni za modą”- pokaz strojów mieszczańskich,  Rynek Staromiejski
  godz. 18.00  opera Stanisława Moniuszki „Flis”  Rynek Staromiejski
  godz. 19.00  Toruńskie Dni Dialogu, do 10.05.,  Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej
  godz. 21.00  Spektakl „Basculoscopia” - Compagnie Pipototal,  plac cyrkowy Na Skarpie
   Koncert: S.N.K. + Niesamowita Sprawa,  Klub Dwa Światy

3.05. (sobota)
  godz. 13.30  uroczystość wojskowa,  Rynek Staromiejski
  godz. 14.00-19.00  Majówka rycerska w barwach średniowiecza,  Zamek Krzyżacki
  godz. 15.00  Tomasz Glanc Missa Jubilate Orkiestra, soliści i chór,  Katedra śś. Janów
  godz. 16.00 - 20.00  Graj w gry - rodzinne granie w gry planszowe,  CSW 
  godz. 17.00  koncert młodych flisaków przy  Flisaku
  godz. 18.00  koncert Baltic Band Vadim Brodski,  Rynek Staromiejski
  godz. 21.00  Spektakl „Basculoscopia”,  plac cyrkowy Na Skarpie

4.05. (niedziela)
  godz. 11.00-13.00  Pokazy naukowe Centrum Nowoczesności,  Rynek Staromiejski
  godz. 11.00-12.00  Run to Run - bieg sportowy na 10 km start -  Centrum Handlowe 
Plaza meta - Rynek Nowomiejski
  godz. 12.00-17.00  Meridia Mazowia MTB Maraton,  Motoarena i okolice
  godz. 13.00-15.00  Warsztaty zapowiadające Festiwal Architektury i Wzornictwa  
TORMIAR,  Rynek Staromiejski
  godz. 14.00-19.00  Europejskie Dni Sportu,  Camping Tramp
  godz. 15.30-17.00  Koncert „Piwnica Pod Baranami”,  Rynek Staromiejski
  godz. 17.30-18.30  Koncert - Kwartet Dęty,  Rynek Staromiejski
  godz. 19.00-20.00  Agnieszka Powłoka z zespołem Midnight Band,  Rynek Staromiejski

5.05. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Tajemnica Watykanu i UFO,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
  godz. 12.00  Pasja tworzenia, do 16.05.,  Filia nr 1 Książnicy, ul. Jęczmienna
  godz. 20.00  Artclub: spotkanie z Grzegorzem Klamanem,  Od Nowa
   Tydzień Weganizmu, do 12.05.,  Dom Muz, ul. Podmurna

6.05. (wtorek)
  godz. 18.30  Post-apo / Początek - prace Jakuba Jaszewskiego, do 28.05., 
 Dwór Artusa 

7.05. (środa)
  od godz. 10.00  Dni otwarte w  Ratuszu Staromiejskim i Domu Eskenów
  godz. 13.00  Dekada Przełomu – Bunt Pokolenia Transformacji,  Od Nowa
  godz. 19.00  Spojrzeć na Świat z wnętrza jurty,  Hanza Cafe
   Koncert Life on Stage,  Klub Dwa Światy

8.05. (czwartek)
  godz. 17.00  Juwenalia w Od Nowie – Trochę kultury, do 10.05.,  Od Nowa
  godz. 18.00  Ogród Sztuki: Fotografie Maryany Klochko, do 25.05.,  WOAK
   XI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, do 15.05.,  Biblioteka Uniwersytecka
   Kiermasz dubletów oraz książek, do 15.05.,  CSW

9.05. (piątek)
  godz. 16.00  Szymon Zwoliński - Znajdź siebie, do 25.05.,  Galeria Nad Wisłą
  godz. 17.30  Zespół  tańca towarzyskiego „Corta Jaca”,  MDK
  godz. 18.00  Jolanta Kuszaj - Malarstwo, do 9.06.,  Dom Muz
  godz. 18.00 Ogród Sztuki,  Zakład Plastyki Intermedialnej UMK,  
ul. Mickiewicza
  godz. 19.00  Monodram „Brel raz jeszcze” – Janusz Zbiegieł,  Dwór Artusa
   Pozostać artystą, do 9.06.,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości 
Dziecka

10.05. (sobota)
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muz. Etnograficzne 
  godz. 12.00–16.00  Spotkanie Koła Naukowego Krytyków Artystycznych,  CSW
  godz. 18.00  Koncert muzyki współczesnej,  Ratusz Staromiejski
  godz. 19.00  „Bóg mordu” – premiera,  Teatr im. Wilama Horzycy
   Koncert z milongą: Trinidad Arfó z Kijowa,  Pałac Dąmbskich

11.05. (niedziela)
  godz. 17.00  Eko-Spoko, czyli bomba ekologiczna,  Hotel Bulwar
  godz. 18.00  Nowa Scena Muzyczna  MDK - Chór Copernicus,  MDK
  godz. 19.00  „Kołysanki na wieczny sen” - koncert,  Dwór Artusa

12.05. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Dyskusja nad książką Krzysztofa Vargi „Trociny”,  Ośrodek 
Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
  godz. 20.00  XV Majowy Buum Poetycki, do 15.05.,  Od Nowa
   Kiermasz taniej książki,  Filia nr 14 Książnicy Kopernikańskiej,  
do 16.05., ul. Łyskowskiego
   Wystawa grafiki Macieja Korżela - Emonimalizm, do 7.06,  Od Nowa
   Gravelroad (Seattle – USA), support: Kissi (Pl),  HRP Pamela

13.05. (wtorek)
  godz. 13.00  Ars-Principia, do 22.06.,  Akademicka Przestrzeń Sztuki - 
Humanisticum i inne miejsca
  godz. 18.30  XX Koncert Kompozytorski Szkolna Partytura,  Dwór Artusa
   Prace dzieci z Mołdawii,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziec-
ka, do 16.06., ul. Kościuszki

DZIEŃ PO DNIU 5MAJ 2014
14.05. (środa)

  godz. 17.30  Święto Rodziny i Święto Niezapominajki,  Dom Muz, ul. Poznańska

15.05. (czwartek)
  godz. 14.00  70. rocznica bitwy pod Monte Cassino, do 30.05.,  Biblioteka Pe-
dagogiczna
  godz. 18.00  Ewa Pobłocka - recital fortepianowy,  Dwór Artusa
  godz. 18.15  WyOBRAZ sobie: Obrazy na ciele,  CSW

16.05. (piątek)
  godz. 15.00  Planete doc+, do 18.05.,  Kino Centrum
  godz. 19.00  Z Nowego Świata – koncert,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  otwarcie wystawy Andrzeja Wasilewskiego, Les fleurs du mal,  CSW
  godz. 20.00  Otwarta Scena Od Nowy: Moherhead,  Od Nowa

17.05. (sobota)
  godz. 16.00 i 17.00  Czas Dla Nas: Ach śpij, kochanie – koncert,  Dwór Artusa
  godz. 17.30  Spektakl „impro” teatru WymyWammy z Bydgoszczy,  WOAK
  godz. 17.30  Adelita Husni-Bay, Pocztówki z samotnej wyspy,  CSW
  godz. 18.00-24.00  I Toruńska Noc Muzealna,  Muzeum Okręgowe 
  godz. 19.00  pokaz filmowy/panel – Jude Anogwih, Sergio Edelsztein,  CSW
  do 24.00  Noc Muzeów,  CSW
  godz. 20.00  Od Nowa Na Obcasach: Maria Ka,  Od Nowa
  od godz. 20.00  Noc Muzeów,  Pałac Dąmbskich
   Follow the White RabBIT: Techno kolektyw charytatywnie,  Klub Dwa Światy
   Europejska Noc Muzeów,  Muzeum Etnograficzne

18.05. (niedziela)
  godz. 14.00-19.00  Dni Hanzy: Potyczki średniowieczne,  Zamek Krzyżacki
  godz. 17.00  Festiwal Cichej Muzyki: Viola Leonarda,  Ratusz Staromiejski
  godz. 17.30  Pokaz uczestników warsztatów Teatr improwizowany,  WOAK
   Marcin Treichel - wystawa „Toruńscy muzycy w karykaturze”,  HPR Pamela

19.05. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Czy mnie jeszcze pamiętasz – Czesław Niemen, prelekcja,  Ośrodek 
Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych 

   Otwarcie wystawy pracowni fotograficznej Tadeusza Misiaszka,  MDK 

20.05. (wtorek)
  godz. 12.00  O dobrych i złych drzewach,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 17.00  Dni Buddyjskie w Toruniu, do 23.05.,  Dom Muz, ul. Podmurna

21.05. (środa)
   Międzynarodowy Festiwal Plakatu i Typografii Plaster, do 24.05.,  CSW

22.05. (czwartek)
  godz. 16.00  Królowej anielskiej śpiewajmy,  Klub Seniora „Zacisze”
  godz. 17.00  Koncert ZPiT „Młody Toruń” z okazji Dnia Matki,  MDK
  godz. 18.30  Czwartki z filozofią - Specyfika humanistyki,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  pokaz filmowy/wykład – Katerina Gregos,  CSW
   Pokaz przedpremierowy - Teorie wszystkiego,  Kino Centrum

23.05. (piątek)
  godz. 18.00  VI Ogólnopolska Wystawa Rysunku Studenckiego RYSOWAĆ i tak, 
i tak, i tak…, do 29.06.,  Galeria Wozownia
  godz. 19.00  Młodzi artyści z okazji Dnia Matki – koncert,  Dwór Artusa
   Koncert: Earl Jacob + MadMajk + after party: Tisztelet Sound,  Klub Dwa Światy

24.05. (sobota)
  godz.11.00  Podgórskie świętowanie…,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 17.00  Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Kontakt”, do 29.05,  Teatr im. 
Wilama Horzycy i inne miejsca
  godz. 18.00  „Old Spice Girls”, czyli Babski Kabaret,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Audioskopia: Zoharum - Aquavoice, Bisclaveret, Ab Intra,  CSW
   Bydgoskie to... V Święto Bydgoskiego Przedmieścia,  różne miejsca osiedla

25.05. (niedziela)
  godz.13.00  Dzień Matki z Orientem w tle,  Kamienica pod Gwiazdą
  godz. 19.00  Gramy dla Michała,  Lizard King

26.05. (poniedziałek)
  godz. 15.30  Dzień Matki w świetlicy środowiskowej,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 19.00  Schody do Nieba: koncert jazzowy,  Klub Niebo
  godz. 20.00  Janusz Radek z okazji Dnia Matki,  Dwór Artusa

27.05. (wtorek)
  godz. 16.30  Oprowadzanie po  Dworze Artusa
  godz. 18.00  Spektakl „Atrapa” grupy teatralnej Bezimienni, także 30.05.,  MDK

28.05. (środa)
  godz. 18.00  Spotkanie z Honoratą Martin,  Galeria Wozownia
  godz. 18.00  Gdy Najświętsza Panienka po świecie chodziła,  Muz. Etnograficzne

29.05. (czwartek)
  godz. 18.30  WyOBRAZ sobie: Czy dobra sztuka może być zła?,  CSW
  godz. 18.30  10 lat Fundacji „Dr Clown” w Toruniu, wystawa do 8.06.,  Dwór Artusa
   Film dokumentalny „Bydgoszcz od świtu do zmierzchu”,  Kino Centrum 

30.05. (piątek)
  od godz. 10.00  Targi zainteresowań, MDK
  godz. 19.00-00.00  Dzień Dziecka – Noc z Harrym Potterem,  Dwór Artusa
   22. Europejski Festiwal Filmowy Euroshorts w Toruniu,  Kino Centrum
   Neurotic: Tylko mocny Drum’n’Bass,  Klub Dwa Światy

31.05. (sobota)
  godz. 12.00  Otwarcie wystawy słuchaczy Sekcji Plastycznej Toruńskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku,  WOAK 
  godz. 14.00-19.00  Majówka rodzinna,  Zamek Krzyżacki
  godz. 16.00  Dzień Dziecka - Magiczny świat bajek – koncert,  Dwór Artusa
  godz. 16.00  Bogna Morawska - działanie performance,  Galeria Nad Wisłą
  godz. 17.00  Od grzecznej pensjonarki do dzikuski i chłopczycy,  Muz. Etnograficzne 
   Koncert: Podwórkowi Chuligani,  Klub Dwa Światy



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


