
KALENDARIUM IMPREZ TORUŃSKICH

GRUDZIEŃ/2014

12



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

Mikołajki Jazzowe – Marcin Wasilewski Trio ft. Joakim Milder
1.12. (poniedziałek), godz. 19.00, Sala Wielka
Marcin Wasilewski Trio wraz ze specjalnym udziałem Joakim Mildera to niezwykły mikołajkowy koncert 
jedynego polskiego zespołu nagrywającego dla ECM Records z Monachium, najlepszej jazzowej wytwórni 
świata. Koncert promować będzie najnowszą płytę zespołu – Spark Of Life. Usłyszymy między innymi 
magiczne kompozycje Krzysztofa Komedy, Herbiego Hanckocka, Grażyny Bacewicz i oczywiście lidera 
tria – Marcina Wasilewskiego.
Wystąpią: Marcin Wasilewski – fortepian, Sławomir Kurkiewicz – kontrabas, Michał Miśkiewicz – perku-
sja, Joakim Milder – saksofon 
Bilety: 40 zł, 35 zł ulgowy

Toruński Festiwal Książki – suplement, 2.12. (wtorek), godz. 19.00
Promocja książki Zbigniewa Branacha „Zlecenie na Popiełuszkę. Czar hipotez - Mit „nowej prawdy” – 
Chrostowski”
Prowadzenie: Urszula Guźlecka. Fragmenty książki czyta: Dariusz Bereski
ks. dr Karol Dąbrowski CSMA, geneza pieśni „Ojczyzno ma…”
Zbigniew Branach: ks. Popiełuszko – „wróg systemu”
ks. prof. Dariusz Zagórski: Hipotezy, to nie fakty
Wstęp wolny

Saxmania 2014 - Fascynacje, 8.12. (poniedziałek), godz. 19.00, Sala Mała
Kolejny koncert saksofonowy Dariusza Zaleśnego pod tytułem Fascynacje. Znajdziemy tu standardy mu-
zyki jazzowej oraz kompozycje wielkich saksofonistów, których gra od lat inspiruje i fascynuje Zaleśnego. 
Poprzez dobór stylistycznie zróżnicowanego materiału muzycznego ukazane zostaje bogactwo literatury 
saksofonowej. Będzie to muzyczna podróż przez historię rozwoju saksofonu oraz muzycznych inspiracji 
tym instrumentem.
Wystąpią: Dariusz Zaleśny – saksofony, Adam Lemańczyk – fortepian
Kwartet smyczkowy w składzie: Justyna Cieślak – skrzypce, Wiktoria Gołębiewska – skrzypce, Martyna 
Kowzan – altówka, Natalia Kowalska – wiolonczela 
Bilety: 10/15 zł

Oprowadzanie po Dworze Artusa, 10.12. (środa), godz. 16.30
Dwór Artusa to siedziba dwóch instytucji kultury, ale także zabytek historyczny i architektoniczny. Raz 
w miesiącu, pod okiem przewodnika, wszyscy chętni mogą obejrzeć niedostępne 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

Dni Grzegorza Ciechowskiego
12.12. (piątek)
•   godz. 19.00 Artus Cinema: Siódma pieczęć Grzegorza Ciechowskiego – projekcja filmu
W filmie o Grzegorzu Ciechowskim – kompozytorze, poecie, muzyku, wokaliście, producencie muzycz-
nym i... człowieku opowiadają obecni i byli członkowie zespołu Republika, żona Anka, matka, współpra-
cownicy i przyjaciele. O śmierci i przemijaniu mówi sam Grzegorz Ciechowski. Oprócz fragmentów kon-
certów, teledysków, w programie znajdą się materiały amatorskie z różnych okresów twórczości artysty.
Wstęp wolny, bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie DA pół godziny przed projekcją filmu
•  godz. 20.00 Kafeteria Struna światła: Wolny Rynek Poetycki – pamięci GC
Specjalne wydanie Wolnego Rynku Poetyckiego będzie składało się z kilku modułów. Każdy z poetów 
zaprezentuje  utwory poetyckie nawiązujące do poezji lidera Republiki. Dodatkowo toruńscy aktorzy 
przeczytają fragmenty tekstów muzyka-poety. Nie zabraknie też przerywnika muzycznego, o który zadba 
Agnieszka Filipiak. Wokalistka zespołu Hulajdusza przedstawi swoje wersje utworów Republiki. Wol-
ny Rynek Poetycki tradycyjnie zakończy się wsłuchaniem w poezję miasta, czyli oddaniem mikrofonu  
każdemu chętnemu. Wstęp wolny

TDWÓR ARTUSA

Repertuar

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

Dni Grzegorza Ciechowskiego
11.12. (czwartek)
Otwarcie wystawy plenerowej „Z dyskografii Grzegorza Ciechowskiego”, przestrzeń 
przed Dworem Artusa jako dawną siedzibą Klubu Od Nowa
Oflagowanie Rynku Staromiejskiego, w tym udekorowanie pomnika Mikołaja  
Kopernika
12. 12. (piątek)
godz. 19.00 Projekcja filmu „Siódma pieczęć Grzegorza Ciechowskiego” w reż.  
Jędrzeja Dutkiewicza, Dwór Artusa, Artus Art Cinema
godz. 20.00 Wolny Rynek Poetycki, w ramach którego będą czytać aktorzy Teatru 
im. W. Horzycy, Dwór Artusa, Kafeteria Struna światła
13.12. (sobota)
godz. 19.30 złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą pamięci Grzegorza Ciechow-
skiego przy Klubie Od Nowa
godz. 20.00 – Koncert Specjalny Pamięci Grzegorza Ciechowskiego połączony 
z wręczeniem Nagrody Artystycznej Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego, 
Klub Od Nowa
Ponadto 11-13.12.
Prezentacja prac wykonanych przez Galerię Rusz, billboardy przy Centrum Sztuki 
Współczesnej oraz przy ul. Chełmińskiej
godz. 16.00-21.00 Prezentacja multimedialna na budynku: wideoklipy Republiki 
i Obywatela GC – kamienica na rogu ul. Żeglarskiej i Szerokiej, Rynek Staromiejski

Jarmark Bożonarodzeniowy - niebieski namiotu TAK-u
12-23.12., poniedziałek-piątek: godz. 15.00-17.00, sobota-
niedziela: godz. 11.00-14.00
Oprawa artystyczna przygotowana przez Toruńską Agendę Kulturalną obejmie 
warsztaty plastyczne, kulinarne oraz animacje. Najmłodsi wykonają m.in. ozdoby 
choinkowe z nietypowych materiałów, a ci nieco starsi wyślą pocztówkę z okolicz-
nościową pieczątką. Tematem przewodnim będą tradycje i obrzędy świąteczne 
z różnych części świata. Czemu w Chinach jako prezent wręczane są jabłka? Jakie 
warzywo można znaleźć na amerykańskiej choince, a w jakim kraju wiszą na niej... 
pająki? Miejsce: Miejsce: Rynek Staromiejski 
Wstęp wolny
 

Wigilia Miejska, 20.12. (sobota), godz. 17.00-20.00
Jak co roku, tuż przed Bożym Narodzeniem mieszkańcy Torunia spotkają się przy 
wspólnym stole. W ramach atrakcji zaplanowano szereg konkursów z nagrodami, 
wspólne śpiewanie kolęd oraz występ artystyczny. Dzieci będą miały okazję poznać 
wesołego renifera i zasiąść w saniach Świętego Mikołaja. Kto wie, być może pojawi 
się on, aby osobiście wręczyć prezenty?
Miejsce: Rynek Nowomiejski 
Wstęp wolny
 

Kolędowanie przy Szopce Bożonarodzeniowej
22.12.-6.01.2015, godz. 16.00
TAK tradycyjnie zaprasza do wspólnego kolędowania. Kolędy zabrzmią w języku 
polskim, angielskim, pojawią się również melodie tradycyjne i największe świątecz-
ne hity w wykonaniu lokalnych artystów i zespołów muzycznych.
Miejsce: Rynek Nowomiejski

Sylwester miejski, 31.12. (środa), godz. 22.30-1.30
W tym roku stanie scena, na której odbędą się sylwestrowe koncerty. Wystąpią dwa 
zespoły: Trubadurzy i Brathanki. O północy odbędzie się pokaz fajerwerków. Scena 
będzie umiejscowiona na tyle Hotelu Trzy Korony.
Miejsce: Rynek Staromiejski 

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

Alfredo Jaar - Brzmienie ciszy, do 22.02.
„Brzmienie ciszy”, jedna z najsłynniejszych, monumentalnych i poruszających instalacji słynne-
go chilijskiego artysty Alfredo Jaara, jest głównym punktem jego pierwszej wystawy indywidual-
nej w Polsce. Alfredo Jaar zdobył międzynarodowy rozgłos dzięki swoim zaangażowanym poli-
tycznie pracom, w których skupia się na takich wydarzeniach jak wojna, korupcja na najwyższych 
szczeblach władzy i niesprawiedliwość społeczna, wywołana brakiem ekonomicznej równowagi 
pomiędzy krajami rozwijającymi się i zindustrializowanymi. W swojej sztuce koncentruje się na 
problemach, o których wolelibyśmy nie pamiętać – jego instalacje, fotografie, filmy i projekty 
społeczne odwołują się do wrażliwości widzów, uodpornionej poprzez massmedia na obrazy 
ludzkiego nieszczęścia: ludobójstwa, globalnych klęsk i epidemii.
Alfredo Jaar urodził się w Santiago w Chile w 1956. W czasach militarnej dyktatury Pinocheta 
w Chile studiował architekturę i film, po czym w 1982 roku wyemigrował do Nowego Jorku, gdzie 
nadal pracuje i mieszka. Alfredo Jaar uczestniczył w największych wystawach sztuki, takich jak 
biennale w Wenecji (1986, 2007, 2009), Sao Paulo (1985, 1987, 2010) a także w Documenta 
(1987, 2002) w Kassel. Reprezentował Chile na 55. Biennale Weneckim w 2013 r. Jego twórczość 
prezentowana jest szeroko na całym świecie.

Enter Quickly as I Am Affraid of My Happiness, do 18.01.2015
artyści: Seamus Nolan, Phoebe Dick, Emma Houlihan, Liliana Piskorska, Dagmara Pochyła
Prace prezentowane w ramach projektu LOCIS powstały na bazie założenia, że zmiana jest zara-
zem możliwa, jak i potrzebna; prace mają przekształcać i przekraczać podziały między pojęciem 
artysty/artystki i aktywisty/aktywistki, widza i performerki/performera, protagonistki/protago-
nisty i podmiotu. Aby sprowokować i zasugerować alternatywne narracje w ramach owych relacji, 
prace artystek/artystów badają przestrzenie zbiorowych zachowań. Galeria staje się miejscem 
aktywności i zaangażowanie, jednym z wielu kolejnych miejsc – prace są bowiem rozmieszczone 
zarówno w przestrzeni publicznej, wspólnej, jak i prywatnej, osobistej.
Liliana Piskorska (Polska) zachęca zespół CSW i publiczność do ponownego przemyślenia misji 
placówki kulturalnej, inicjując dialog wokół obecności zagadnień związanych z kształtowaniem 
płci kulturowej i upolitycznianiem tożsamości w założeniach programowych instytucji kultury. 
Dagmara Pochyła (Polska) poddaje refleksji zbiorowość, wprowadzając do przestrzeni galerii co-
dzienne publiczne struktury w roli obiektów o charakterze monumentalnym. Te pomniki, kształ-
tujące pamięć i zbiorową tożsamość, podważają istnienie wspólnych znaczeń w obszarze historii 
i ideologii, te krnąbrne obiekty nie mogą być zawłaszczone; oferują widzowi szansę zrewidowa-
nia własnej pamięci. Emma Houlihan (Irlandia/Szwecja) waha się pomiędzy rolą protagonistki 
i antagonistki, odczytując miasto i jego transformacyjny potencjał. Seria działań w przestrzeni 
miejskiej i w galerii, interakcje i interwencje, które krystalizują przypadkowy moment w rozwi-
jającym się procesie badania. Seamus Nolan (Irlandia) inicjuje projekt odtworzenia zdemonto-
wanych reliefów autorstwa 2 mało znanych polskich artystów – Józefa Mulewskiego i Czesława 
Woźniaka, umieszczonych we wnętrzach tzw. Domu Dziecka w Toruniu. Dekoracje zniszczono 
ostatnio podczas remontu wnętrza na potrzeby nowego najemcy, Pizza Hut, mimo że zewnętrzna 
elewacja budynku objęta jest opieką konserwatorską jako część zabudowy toruńskiej Starówki.

Karol Radziszewski - The Prince and Queens. Ciało jako archiwum
do 25.01.2015
Najobszerniejsza jak dotąd wystawa poświęcona prowokacyjnym pracom Karola Radziszew-
skiego. Ma ona na celu zaprezentowanie jego wieloaspektowych i lekceważących ustalone 
hierarchie poszukiwań, a także charakterystycznej, bazującej na pracy z archiwum metodologii 
artysty, w której przecinają się różne kulturowe, historyczne, religijne, społeczne i genderowe 
odniesienia. Tytuł wystawy ironicznie określa trzy obszary graniczne tego projektu, opierającego 
się na pracach Jerzego Grotowskiego, Natalii LL i grupy artystycznej General Idea – postaciach 
wybranych przez artystę w celu przeanalizowania koncepcji związanych z ciałem i tożsamością: 
tematami centralnymi w twórczości Radziszewskiego. Karol Radziszewski wykorzystuje szereg 
różnych mediów: od fotografii po wideo, od malarstwa po rysunek, od filmu po performans. 
Odwołując się do różnorodnych źródeł, przeplata osobiste historie ze społecznymi napięciami, 
historię sztuki i podejście queerowe, wschodnioeuropejską i amerykańską popkulturę.
Karol Radziszewski (ur. 1980) mieszka i pracuje w Warszawie, gdzie w 2004 roku uzyskał tytuł 
magistra na Akademii Sztuk Pięknych. Od 2005 roku jest wydawcą i redaktorem naczelnym DIK 
Fagazine. W 2009 roku otrzymał Paszport Polityki.

Grand Press Photo – Wystawa Polskiej Fotografii Prasowej
5.12. (piątek), godz. 19.00, do 4.01.2015

SGALERIE
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:

Zmysłoteka
2-3 lata: godz. 16.00-17.00
3-4 lata: godz. 17.15-18.15
•  2.12. (wtorek) Buty, czapy, nauszniki
Czapy z dzwoneczkami, nauszniki puchowe, malowanie butem i butów. W puchu zanurzymy nosy 
i uszy. Szalikiem faktur otulimy szyję. Bosą stopą dotkniemy zimy!
•  9.12. (wtorek) Płatki śniegu
Małe śnieżne puzzle ułożymy w zimowy krajobraz. Przyjrzymy się refleksom śnieżnych płatków 
w wieczornym grudniowym świetle. Pędzle zatańczą na biało, biało, biało. Srebrnym brokatem 
dmuchniemy prosto w roziskrzone oczy.
•  16.12. (wtorek) Piernikowe-love
Sypniemy cynamonem, goździkami i gwiazdami anyżu. Aromat pomarańczowy i świerkowy przysią-
dzie nam na nosie. Przygotujemy piernikowe serce i srebrną gwiazdę. Poszukamy gałązki świerkowej 
na śniegu...

Język Sztuki, 4.12. (czwartek), godz. 15.30-17.30
Wykłady dla nauczycieli z zakresu języka wizualnego i analizy dzieła sztuki. Spotkanie III: Ruch – 
sposoby wyrażania iluzji ruchu na płaszczyźnie. Prowadzenie: dr Bernadeta Didkowska (Zakład Edu-
kacji Artystycznej UMK). Koszt: 60 zł / 6 spotkań, 10 zł / 1 spotkanie. Obowiązują zapisy: 
56 610-97-16, eduakcje@csw.torun.pl

Oprowadzanie po aktualnych wystawach 4.12. (czwartek), godz. 16.30
przewodnik : Mateusz Promiński. Wstęp bezpłatny, bez zapisów

Spotkanie z Moniką Małkowską, 4.12. (czwartek), godz. 18.00
Monika Małkowska - krytyczka sztuki, publicystka i popularyzatorka kultury, zainteresowana róż-
nymi obliczami kultury wysokiej i popularnej oraz wzajemnymi relacjami pomiędzy nimi. Od czasu 
polskiej transformacji zajmuje się pisaniem i mówieniem o sztuce i szeroko ujętej kulturze. Autorka 
programów edukacyjnych, wykładowczyni. Absolwentka warszawskiej ASP. Wykładała na Europej-
skiej Akademii Sztuk i w Wyższej Szkole Dziennikarstwa im. Melchiora Wańkowicza. Stale współpra-
cuje z radiem i tv. Pisze do prasy codziennej (od 1994 związana z „Rzeczpospolitą”) i branżowych 
miesięczników (m.in. do „Sztuki.pl”, „Werandy”, „Wróżki”, „Notesu Wydawniczego”, „Nowych Ksią-
żek”). Autorka książek o modzie, kulturze i jedzeniu.

Mikołajki Foto-Optyczne, 6.12. (sobota), godz. 12.00-14.00
W tym roku na Mikołajkach czekają na Was: samoobsługowa fotobudka, zabawy z optyką, fotogra-
fia cyfrowa i klasyczna, konstruowanie Camery Obscura, specjalnie zaaranżowane atelier, w którym 
będzie można wykonać foto pamiątkę – prezent mikołajkowy, konstruowanie kalejdoskopów, oku-
larów 3D oraz zabawek do animacji obrazków, zdjęcia „ świetlne” oraz wiele innych niespodzianek.  
Przygotowaliśmy również specjalne miejsce dla najmłodszych „Kącik Malucha”.
Prosimy o przyjście z własnymi aparatami fotograficznymi! Koszt: 5 zł / rodzinę, bez zapisów

XmasKram, 7.12. (niedziela), godz. 12.00-18.00
Świąteczne targi unikalnego designu! Zaprosiliśmy kilkudziesięciu wystawców z całej Polski, two-
rzących jedyne w swoim rodzaju zabawki, autorskie akcesoria dla małych i dużych, designerskie 
ciuchy, pięknie wykonaną biżuterię i oryginalne, nowoczesne gadżety, które wymykają się sklepo-
wym definicjom. Wstęp wolny!

Dzień Na Plus 
•  9.12. (wtorek), godz. 12.00-13.30 Bezpieczny Internet krok po kroku
Podczas prelekcji poznamy tajniki Internetu, mechanizmy działania mediów społecznościowych oraz 
nauczymy się korzystać w bezpieczny sposób z sieci. Prowadzi: Monika Nowakowska
•  16.12. (wtorek), godz. 12.00-14.00 Filozofia Sztuki: Psychoanaliza
Ma zaciętych wrogów i gorących zwolenników. Mimo że jej wartość naukowa bywa podważana, wciąż 
stanowi jedno z podstawowych narzędzi interpretacji, a bez jej praktycznego wymiaru – psychote-
rapii - wielu nie wyobraża sobie życia. Psychoanaliza oraz Zygmunt Freud będą tematem kolejnego 
spotkania. Zobaczymy jak z nią oraz osobą jej twórcy łączą się pojęcia buntu i skandalu. Zapytamy, dla-
czego psychoanaliza oskarżana jest o rozkład moralny społeczeństw, co kultura ma wspólnego z przy-
musem oraz jak psychoanaliza wpłynęła na ruch surrealistów. Prowadzenie: Malina Barcikowska.
Wstęp bezpłatny, bez zapisów

Spotkanie z Piotrem Sarzyńskim, 11.12. (czwartek), godz. 18.00

VIII Festiwal Performance „Koło Czasu - Dramat Wolności”.
•  12-13.12. (piątek-sobota), godz. 16.00
•  14.12. (niedziela), godz. 13.00
Jedyna w Toruniu inicjatywa w pełni poświęcona działaniom performatywnym i wideo performan-
ce. Inicjatywa ma charakter spotkania głównie młodych twórców - absolwentów i studentów pol-
skich uczelni artystycznych. Nie brakuje również obecności artystów uznanych i docenionych,  



Małgorzata Wielek-Mandrela - Warstwy
12.12. (piątek), godz. 18.00, do 11.01.2015
Małgorzata Wielek-Mandrela w swoich obrazach kreuje fantastyczne, baśniowe światy bliskie 
też poetyce surrealizmu. Artystkę interesuje człowiek ze swą złożonością i jego relacje z otocze-
niem. Głównie tajemnice ludzkiego wewnętrznego życia, jego podświadomość właśnie, niełatwo 
dające się zwerbalizować uczucia, emocje, impulsy, instynkty. Dlatego jej sztuka zawiera od-
niesienia do archetypów, symboli i motywów zakorzenionych w mitach i baśniach, marzeniach 
sennych, interpretowanych przez psychoanalizę jako rezerwuar pierwotnych form wyobrażeń 
„gatunkowych” człowieka, determinujących jego zachowanie. Małgorzata Wielek-Mandrela 
dyplom uzyskała w 2002 roku w pracowni malarstwa prof. Adama Brinckena na Wydziale Malar-
stwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie; w 2009 stopień doktora. Zajmuje się malarstwem, 
video,  instalacją. W Wozowni można było oglądać prace artystki na ogólnopolskiej wystawie 
Triennale Małych Form Malarskich w 2010 (I nagroda) i 2013 roku.

Laboratorium Sztuki 2014 / Artysta jako antropolog
Przemek Czepurko - Andowie. Artyści Nieznanych Dyscyplin
12.12. (piątek), godz. 18.00, do 11.01.2015
Projekt to próba powrotu do Rzeszowa lat 90. i jego mieszkańców. Przemek Czepurko poszu-
kuje nieokreślonych, nienazwanych ludzkich aktywności, terenów będących fragmentami 
zatartej geografii miejskiej, śladów zapomnianych zdarzeń. Artysta uprawia antropologię 
pamięci w oparciu o własną metodę, inspirowaną m.in. literaturą – Tomasem Bernhardem,  
W.G. Sebaldem.
„Do miasta R. zacząłem podróżować w 2012 roku. Wcześniej przez wiele lat nie podróżowałem 
a wracałem do R. Prawdopodobnie wynikało to z przekonania, że takie powroty są możliwe, jak 
gdyby jakiekolwiek powroty były możliwe. Wszystkie te tak zwane powroty do miasta R. okupo-
wane były przeze mnie raz po raz nietracącym nic ze swojej siły rozczarowaniem. Czasami zdaje 
mi się, że owo rozczarowanie stanowiło dla mnie obiekt fascynacji, i ta jego, wydawałoby się, 
niewyczerpana moc biorąca się nie wiadomo z czego.”(P. Czepurko)
Przemek Czepurko – Urodzony w 1978 roku w Rzeszowie. W 2005 roku uzyskał dyplom w pra-
cowni malarstwa (ASP Kraków). W latach 2008-2009 studia na Krakowskiej Szkole Scenariu-
szowej. W roku 2014 obronił pracę doktorską. Od 2008 prowadzi pracownię multimediów na 
Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w  Krakowie. Twórca obiektów, wideo, instalacji, 
projektów site-specific, malarz i rysownik.

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
Bilety: 5 zł, ulgowy 3 zł, grupowy (5-15 osób) 15 zł, wtorek, niedziela - wstęp wolny

Imprezy:

Sztuka Prostoty Szuka / Warsztaty dla dzieci i młodzieży
Po nitce do bryły, 3.12. (środa), godz. 13.00
Początek zajęć stanowić będzie krótka wycieczka po galerii, podczas której uczestnicy będą 
mieli okazję obejrzeć „LSC – przestrzeń nieograniczona”, która ukazuje linearność i realizacje 
oparte na układach linearnych oraz formy otwarte. Uczestnicy warsztatów poznają rzeźbiarzy, 
którzy w różny sposób posługiwali się linią i płaszczyzną w pracach przestrzennych. Podczas za-
jęć zostaną wykonane rzeźby przy użyciu materiałów pozwalających wprowadzić linearne formy 
i ażurowe płaszczyzny. Celem warsztatów jest twórcze wykorzystanie kontrastu pomiędzy bryłą, 
linią i płaszczyzną. Zajęcia adresowane są dla grup zorganizowanych jak i osób indywidualnych. 
Wstęp na podstawie biletu do galerii – ulgowy 3 zł, grupowy 15 zł. Prosimy o wcześniejsze zapisy,  
gdyż ilość miejsc jest ograniczona 56 622-63-39, 791-358-555.

KINO-GALERIA TUMULT
Rynek Nowomiejski 28, tel. 56 621-00-19
www.tumult.pl

Bob Dylan – Malarstwo i rysunek, do 14.12.
Twórczość muzyczna Boba Dylana rozgrzewa serca milionów wielbicieli na całym świecie. Tym-
czasem jego rysunki, obrazy czy instalacje zna jedynie garstka najwierniejszych fanów, znaw-
ców współczesnej sztuki, bywalców nowojorskich czy londyńskich galerii. Dzięki uporczywym 
staraniom organizatorów Festiwalu Filmowego Camerimage, niezwykle rzadko pokazywane na 
świecie obrazy Dylana będzie można po raz pierwszy zobaczyć w Polsce.
Swoją pasję do rysowania Dylan ujawnił w pełni dopiero w 1994 roku, prezentując serię szkiców, 
które powstawały podczas tras koncertowych w Europie, Ameryce i Azji w latach 1989-1992. 
Drawn Blank – tak nazwał cykl swoich rysunków, wykonanych głównie  węglem lub ołówkiem. 
W efekcie korzystania z różnych technik i materiałów powstały serie obrazów Drawn Blank w od-
miennych kolorystycznie odsłonach. W 2010 roku artysta sięgnął po akryl na płótnie i stworzył 
pięćdziesiąt obrazów pod wspólną nazwą The Brazil Series. Rok później zaprezentował The Asia 
Series, który nie tylko odzwierciedlał jego osobiste obserwacje życia i ludzi podczas podróży  

których twórczość może być powodem do przemyśleń oraz inspiracją dla młodszych pokoleń.  
Tegorocznym „dodatkiem” będzie występ młodych adeptów sztuki performance. W tym roku tytuł 
festiwalu „Koło Czasu” dopełnia hasło „Dramat Wolności”. Wiąże się to z ogłoszeniem przez Pre-
zydenta RP roku 2014, Rokiem Ludzi Wolności. Tak więc impreza będzie odnosiła się bezpośrednio 
do problematyki wolności 25 lat po przemianach ustrojowych w Polsce. Artyści będą zmagać się 
z problemami jakie stwarzają rozważania na jej temat. 
Uczestnicy Festiwalu z Polski, USA, Portugalii i Ukrainy: Gagik Aroutiunian, Mateusz Bautembach, 
Marta Bosowska, Grzegorz Bożek, Patricia Correa, Ludomir Franczak, Magda Franczak, Iaroslav 
Futymskyi, Olga Dziubak, Katarzyna Gołębiewska, Alexandra Hołownia, Filip Ignatowicz, Piotr Ko-
łakowski, Stefan Kornacki, Danya Kovach, Wojciech Kowalczyk, Michał Kowalski, Jakub Pieleszek, 
Agata Polny, Natalia Reszka, Yaryna Shums’ka, Marcin Stachoń, Dominik Stanisławski, Wolodymyr 
Topiy, Wiesław Wachowski, Volodymyr Vorobiov oraz toruńska Grupa Teatru Tańca w składzie: Irena 
Gierszewska, Dominika Miękus, Małgorzata Skusa, Natalia Szałkowska, Daria Szczecińska, Adrian 
Wilk i Marta Zawadzka. Młodzi adepci sztuki performance: Emil Franczak, Franciszek Karasiewicz, 
Abraham Macioszek i Natalia Macioszek.
Wystawa „Dramat Wolności”
•  13.12. (sobota)
godz. 9.30 – otwarcie wystawy, godz. 10.00-13.00 pokaz filmów w Kinie Centrum 
Prof. Zbigniew Bajek z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie zaprosił kuratora Festiwalu prof. Maria-
na Stępaka do udziału w projekcie „Dramat Wolności”, w którym bierze udział około stu uczestników 
z ośrodków akademickich w Polsce, Niemczech i Słowacji. Niezwykle ważnym aspektem projektu 
jest próba podjęcia odpowiedzi na podstawowe pytania: czym jest wolność, czy wolność da się opi-
sać i wyrazić w sztuce, czy wolność zyskuje się raz na zawsze, czy wolność jest sprzymierzeńcem 
czy przeszkodą dla artysty? Istotną cechą projektu jest korespondencyjna wymiana doświadczeń 
artystów - pedagogów i studentów. Każdy uczestnik projektu zrealizował po dwie prace – krótki film 
i baner jako pracę artystyczną. Filmy zawierają wypowiedzi osób, które autorzy wybrali jako swoich 
bohaterów zadając mu trzy pytania: co to znaczy „wolność”; czy czujesz się wolnym – czy wolnym 
jesteś, czy bywasz; czy korzystasz – czy umiesz korzystać – z „bycia wolnym”? Profesorowi Zbignie-
wowi Bajkowi zależało na tym, aby bohaterami filmów byli przedstawiciel wybrani z następujących 
grup: tych, którzy specyficznie demonstrują swoją wolność - przedstawiciele subkultur, kibice, skini, 
hippisi itd.; tych, którzy o wolność walczą lub walczyli; tych, którzy wolności są pozbawieni: osa-
dzeni w ośrodkach odosobnienia (więźniowie), czy inni przebywających w miejscach zamkniętych 
(zakonnicy, żołnierze, itp.)

Sztuka z wielu stron: Spotkanie Koła Krytyków Artystycznych
13.12. (sobota)
Wszystkich zainteresowanych najnowszą literaturą dotyczącą współczesnej myśli o sztuce, zapra-
szamy na drugie w tym roku akademickim otwarte spotkanie dyskusyjne. Przedstawimy książkę 
„Obrazy mimo wszystko” G. Didi- Hubermana. Huberman jest jednym z najważniejszych żyjących 
francuskich myślicieli. Wykłada w słynnej paryskiej École des Hautes Études en Sciences Sociales 
.W swych pracach, obwieszcza koniec historii sztuki. Główny przedmiot jego badań stanowi teoria 
obrazów. Punktem wyjścia dla rozważań prowadzonych w tej książce są fotografie dokumentujące 
proces zagłady w Auschwitz, a rodzące się z namysłu nad tym zagadnienia podejmują pytania o za-
ufanie obrazom, ich sens i prawomocność. 

Literaci Po Godzinach – spotkanie z Rafałem Bryndalem, redaktorem 
naczelnym „Chimery”, 16.12. (wtorek), godz. 18.00
„Chimera” to magazyn, jakiego nie potrafiliśmy znaleźć na półkach kiosków czy też księgarni w Pol-
sce. Autentyczny, intensywny, wielotematyczny magazyn piszący o literaturze, kulturze, sztuce i ży-
ciu w tych przestrzeniach. Redaktor naczelny magazynu – Rafał Bryndal – zaprosił do współpracy 
najlepszych polskich pisarzy, poetów oraz publicystów.

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

Maciej Olekszy - Konterfekt - podobieństwa w czasie i pamięci
Katarzyna Tretyn-Zečević - Sekretnik
do 7.12.
LSC - przestrzeń nieograniczona, do 28.12.
Wystawa pracowników kierunku Rzeźby na Wydziale Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku w za-
myśle kuratorki ma być nie tylko dokumentacją sporego dorobku, ale również prezentacją różnych 
sposobów odniesienia artystów do tematu samego pokazu. Wśród wybranych prac znajdą się te 
historyczne, jak i powstałe specjalnie na tę okazję, związane bardziej lub mniej bezpośrednio z ty-
tułem, znaczeniem jego słów. Nie chodzi jednak o dosłowne ilustrowanie teorii Linearnego Systemu 
Ciągłego Oskara Hansena - tematu przewodniego wystawy, ile o rozumienie tego pojęcia w katego-
riach eksperymentu urbanistycznego, a tym samym eksperymentu na ludziach. Na ekspozycję złożą 
się prace: Sylwii Jakubowskiej, Katarzyny Józefowicz, Roberta Kaji, Małgorzaty Kręckiej-Rozenkranz, 
Adriany Majdzińskiej, Janiny Rudnickiej, Tomasza Skórki, Tomasza Sobisza, Marka Targońskiego, 
Małgorzaty Wiśniewskiej.

po Chinach, Japonii, Wietnamie i Korei, ale zawierał także cytaty z dzieł takich artystów, jak Edu-
ard Manet, Paul Gaugin i Henri Cartier-Bresson.  W 2013 roku Dylan zaprezentował cykl dwudzie-
stu trzech płócien dedykowanych Nowemu Orleanowi. W tym samym roku National Portrait Gal-
lery w Londynie pokazała trzynaście pastelowych portretów jego autorstwa, na których uwiecznił 
zarówno znajomych, jak i fikcyjne postaci. Jego ostatnimi realizacjami jest siedem żelaznych 
bram, wykonanych ze starych metalowych przedmiotów, zespawanych ze sobą. Toruńska wysta-
wa pokazuje jedynie fragment jego bogatej i różnorodnej twórczości plastycznej. Prezentowane 
są obrazy i grafiki, które powstały w 2008 i 2013 roku, a także jedną z żelaznych bram. 

godziny otwarcia wystawy: wtorek-niedziela: 12.00-18.00, poniedziałek: nieczynne

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

Joanna Dąbkiewicz-Luścińska – Obrazy, cały grudzień
Prace malarskie

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

Wystawa malarstwa artystów zrzeszonych w Towarzystwie Polskich 
Plastyków przy Związku Polaków na Białorusi. 5.12.– 17.01.2015
Już po raz trzeci w Galerii Kujawsko-Pomorski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” pre-
zentuje wystawę twórczości polskich malarzy z Białorusi. Towarzystwo powstało w 1992 r. i zrze-
sza ponad 40 artystów polskiego pochodzenia z Grodna, Witebska, Brześcia, Bobrujska, Mińska, 
a także z Ukrainy i Rosji. Członkowie Towarzystwa są w przeważającej większości absolwentami 
wyższych uczelni: Akademii Sztuk Pięknych w Sant Petersburgu i Mińsku, Wydziału Malarsko-
-Graficznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Witebsku i Grodnie oraz Wydziału Sztuk Pięknych 
UMK w Toruniu. Towarzystwo prowadzi ożywioną działalność artystyczną i wystawienniczą na 
Białorusi, w Polsce i innych krajach. Wystawa liczy ponad 60 obrazów dwudziestu twórców. 

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

Słoneczna wystawa, 4.12.– 14.01.2015
Do początku astronomicznej zimy zostało już kilka tygodni, a to oznacza, że mamy obecnie najkrót-
sze dni w roku. Słońce późno wschodzi, wcześnie zachodzi, wznosi się nad horyzont na niewielką 
wysokość. Wszyscy odczuwamy jego niedobór. Małą rekompensatą tego deficytu niech będzie wy-
stawa pochodzących z różnych stron świata prac, których głównym bohaterem jest słońce. 

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

Michał Träger - Kolekcja (malarstwo), do 5.12. 
Dolina Dolnej Wisły, 4.12. (czwartek), godz. 18.00, do 15.01.2015 
Wystawa poplenerowa w ramach VII Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej 
„Sztuka Natury”. Plener odbył się na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego 
i Nadwiślańskiego od 19 do 21 września 2014 r. Autorzy prac: Liliana Cieszyńska, Anna Zwoliń-
ska, Jarosław Jeleński, Michał Ludwiczak , Dariusz Sarnowski, Daniel Siewert, Andrzej Skowroń-
ski, Piotr Szumigaj, Piotr Tamborek, Marek Trzeciak, Adam Adamski.

Dwa Oblicza Grafiki, 12.12. (piątek), godz. 18.00, do 12.01.2015
Wystawa studentów 3. roku Pracowni Wklęsłodruku i Pracowni Projektowania Graficznego. 
Pretekstem do stworzenia wystawy jest chęć pokazania różnorodnych środków wyrazu, które 
studenci poznają w trakcie projektowania graficznego (cele użytkowe) i grafiki warsztatowej 
(cele artystyczne). Pomimo wszystkich różnic młodzi twórcy wzajemnie się od siebie uczą, po-
znając nowe techniki i dzieląc się swoim doświadczeniem. W wystawie udział biorą: Pracownia 
Projektowania Graficznego pod kierunkiem prof. art. graf. Sławomira Janiaka i ad. dr Nikode-
ma Pręgowskiego: Aleksandra Gołębiewska, Aleksandra Dymkowska, Karol Szczepankiewicz,  
Arkadiusz Tumanów, Adrian Gruszecki. Pracownia Wklęsłodruku pod kierunkiem prof. Bogumiły 
Pręgowskiej i dr hab. Marka Zajko: Oksana Budna, Daria Murawska, Monika Róża Wiśniewska.

Na wystawy wstęp wolny.

GALERIA 011 I DWORZEC ZACHODNI
Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” 
ul. Gagarina 37a, tel. 56 611-22-66, www.odnowa.umk.pl

Galeria 011
Fotografie Michała Kłosowskiego, do 11.12.
Wystawa będzie towarzyszyła festiwalowi Toruń Blues Meeting. Na wystawie zostaną zaprezento-
wane fotografie wykonywane podczas różnych edycji tego festiwalu. Fotografie Michała Kłosow-
skiego to przede wszystkim próba uchwycenia koncertowych emocji i różnorodnych relacji pomię-
dzy muzyką i jej odbiorcami. 

Wystawa fotografii towarzysząca Koncertowi Specjalnemu 
Poświęconemu Pamięci Grzegorza Ciechowskiego
13.12.– 11.01.2015
Na wystawie znajdą się fotografie z kilku ostatnich edycji koncertu oraz pamiątki związane  
z zespołem Republika. 

Galeria Dworzec Zachodni
Wystawa malarstwa prof. Gintarasa Palemonasa Janonisa, do 3.12.
Gintaras Palemonas Janonis - urodzony w 1962 r. w Trakai, Litwa. Mieszka i pracuje w Wilnie. Od 
2001 roku wykłada w Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. W latach 2007 – 2013 był kierownikiem 
Zakładu Sztuki Monumentalnej. Jego prace są w zbiorach: Litewskiego Muzeum Sztuki, Muzeum 
im. M. K. Czurlonisa w Kownie, Muzeum Sztuki im. Jane Voorhees Zimerli (Rutgers, U.S.A.) i inn., 
także w zbiorach prywatnych. Prawie corocznie organizuje wystawy personalne, bierze udział 
w plenerach na Litwie i za granicą, uczestniczy w wystawach zbiorowych.

Fotografie Miłosza Kowalewskiego - Kadry kreślone piórem
6.12. (sobota), godz. 12.00, do 10.01.
Miedzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej „Sztuka Natury”. Tematem wystawy są ptaki, 
ukochany temat autora. Wszystkie zdjęcia powstały w warunkach terenowych i przedstawiają ptaki 
dzikie, żyjące na wolności. Miłosz Kowalewski, rocznik 1975, urodzony i zamieszkały w Kołobrze-
gu. Z wykształcenia i wykonywanego zawodu architekt, a z zamiłowania żeglarz i fotograf przyrody 
- ornitolog. Obiektami jego fotograficznych wypraw są ptaki i to im poświęca całe swoje zaanga-
żowanie. Laureat wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów fotografii przyrodniczej. 
Autor albumów fotograficznych i kalendarzy. 

Na wystawy wstęp wolny
Galerie czynne: poniedziałek – piątek w godz. 10.00 – 17.00, w dniu wernisażu: 19.00-22.00

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

Bilbordy inspirowane twórczością Grzegorza Ciechowskiego
cały grudzień

Galeria Rusz to grupa artystyczna (w składzie Joanna Górska i Rafał Góralski), która od 15 lat zaj-
muje się sztuką, którą można by uznać za artystyczną, alternatywną reklamę. Grupa wykorzystuje 
bilbordy, by „reklamować” wolne myślenie wśród szerokich rzesz społeczeństwa.

GALERIA NAD WISŁĄ
ul. Przybyszewskiego 6

Edyta Kasperkiewicz - Dosłowne, 17.12. (środa), godz. 18.00, do 31.12.

GALERIA FORUM 
ul. Sienkiewicza 30/32, www.galeria- forum.umk.pl

Przestrzenie wolności. Plakaty „Solidarności” 1980-89
12.12. (piątek), godz. 15.00, do 18.01.2015
godz. 16.00 - wykład Jerzego Brukwickiego
Galeria czynna codziennie oprócz niedziel i świąt w godz. 8.00-20.00



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

Jazz Club: Michał Milczarek Trio, 3.12. (środa), godz. 20.00
Skład: Michał Milczarek – gitara, Mateusz Modrzejewski – perkusja, Bartek Łuczkiewicz – kon-
trabas. Zespół powstał na początku 2012 roku. Artyści tworzą muzykę improwizowaną, oscylu-
jącą wokół fusion i jazzu nowoczesnego. W ich twórczości odnaleźć można też elementy bluesa, 
psychodelii czy elektroniki. Bilety: 5 zł studenci, 10 zł pozostałe osoby

Hulajdusza, 4.12. (czwartek), godz. 19.00
Istnieje od 2007 roku. Chwytliwe melodie, poetyckie teksty, akustyczne brzmienie, emocjonalne 
wykonanie – to znaki rozpoznawcze muzykujących dziewcząt z Torunia. Album „Hulajdusza” za-
wiera osiemnaście piosenek, wśród których dominują chwytające za serca ballady, ale nie brak 
też energetycznych i bujających klimatów. Zespół tworzą: Iwona Czepułkowska – skrzypce, chór-
ki; Marta Lang – gitara, śpiew; Agnieszka Filipiak – gitara, śpiew. Wstęp wolny

Od Nowa na Obcasach: Klara, 5.12. (piątek), godz. 20.00
Delikatna, śliczna, liryczna, zjawiskowa, akustyczna, zwiewna, kobieca. (...) Ma w głosie piękny 
i prawdziwy smutek, ale także radość młodości… Rodzi nam się wyjątkowa Artystka na naszym 
rynku – tak na antenie radiowej Trójki powiedział o niej Marek Niedźwiedzki. Maria Klara Jędrze-
jewska to młoda i utalentowana wokalistka i kompozytorka. Sama pisze teksty, gra na kilku 
instrumentach, komponuje. Dwa lata temu (2012) zadebiutowała krążkiem „Away” wydanym 
dzięki pomocy Polskiego Radia. W muzyce stawia na minimalizm i delikatne linie melodyczne, 
nie uciekając jednocześnie od zgrabnych refrenów. Bilety: 15 zł, 20 zł w dniu koncertu

KATAR Teatralny, 6.12. (sobota), godz. 11.00
Osiem – w tym siedem konkursowych – spektakli przygotowanych przez teatry amatorskie 
z całego województwa w ramamch Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu. 
Na scenie zaprezentują się ARLETeatr (Bydgoszcz), Teatr Otwarty (Inowrocław), teatr W Niewoli 
Ust (Bydgoszcz), Teatr CBR’60 (Brodnica), teatr BUM BUM CYK (Toruń), teatr Azyl (Inowrocław). 
Gościem specjalnym będzie teatr wymyWammy, który przedstawi spektakl improwizowany przy-
gotowany pod kierunkiem Katarzyny Chmary. Spektakle oceni jury w składzie: Dorota Nowak,  
Jan Polak, Ireneusz Maciejewski oraz Jerzy Rochowiak. Wstęp wolny

Kamp! + We Draw A. 7. 12. (niedziela), godz. 20.00 
Nie pozwalające się łatwo opisać brzmienie zaskakiwało zarówno w balearycznym „Cairo”, ho-
use’woym „Melt”, jak i surowym, elektronicznym „Baltimore”. Wszystkie te wydawncitwa łączy 
niecodzienna łatwość do pisania melodii. Brudna, trochę anachroniczna i bardzo taneczna „Balti-
more EP” została wydana w sierpniu, tworząc kolejny etepa w historii polskiego tria. 
Bilety: 35 zł, 40 zł w dniu koncertu 

Jazz Club: MK Kvadrat, 10.12. (środa), godz. 20.00, mała scena
Skład: Maciej Kądziela – saksofon, Marek Kądziela – gitara, Emil Brun Madsen – kontrabas, Las-
se Funch Sørennsen – perkusja. Zespół wykonuje autorską muzykę, w której czuć mocne wpływy 
hard-bopu lecz wymyka się ona poza ramy jednej stylistyki, ocierając się nawet o hip hop czy 
heavy metal. Bilety: 5 zł studenci, 10 zł – pozostałe osoby

Haydamaky, 11.12. (czwartek), godz. 20.00, mała scena
Haydamaky stworzyli nowy nurt nazwany przez nich kozak rock, czyli eksplozja potężnego rocka, 
z niewielką domieszką reggae i trochę większą ludowych melodii z różnych zakątków Ukrainy - 
czyli koktail, która nie pozwala słuchaczom ustać w miejscu. Ostatni album „No More Peace!” 
został już nagrany w nowym składzie. Na początku 2012 roku lider zmienił cały skład osobowy 
Haydamaków. „No More Peace!” to solowy krążek zespołu, na którym gościnnie wystąpili między 
innymi Kamil Bednarek, hiszpański żywioł Word Music/punk Che Sudaka, kanadyjski wirtuoz 
skrzypiec Papa Duke, Apollo 440, Yat-Kha oraz Dr Nelle. Bilety: 25 zł 

Koncert Specjalny Pamięci Grzegorza Ciechowskiego
13.12. (sobota), godz. 20.00
Ponownie załopocą czarno-białe flagi, a salę wypełnią zarówno ci, którzy z Republiką dojrzewali 
jak i ci, co do Republiki dopiero dorastają. Kolejne lata pokazują bowiem, że muzyka, którą two-
rzył jest ponadczasowa i skutecznie łączy pokolenia. Widać to również na scenie, na której pol-
scy muzycy przeróżnej kategorii wiekowej, wykonując swoje własne aranżacje utworów, składają 
hołd Ciechowskiemu. Podczas koncertu wręczona zostanie Nagroda Artystyczna Miasta Torunia 
im. Grzegorza Ciechowskiego dla Tomasza Organka. Bilety: 70 zł, 80 zł w dniu koncertu

Slam Poetycki, 15.12. (poniedziałek), godz. 20.00 
Slam to skrzyżowanie poezji i performance`u, stawiające na pierwszym miejscu kontakt poety 
z ludźmi, którzy słuchają jego wierszy. Słowo slam określa również imprezę, podczas której artyści 

U

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

Wiesław Smużny – Heliotropy Torunia na 888-lecie Miasta w 2121 
roku - IV/2014, 5.12. (piątek), godz. 12.00
do 10.01.2015 z wyłączeniem 22.12.-6.01.2015
Wystawa – instalacja oraz video i foto dokumentacja czwartej uprawy „Heliotropów na 
888.lecie Torunia w 2121 roku”. „Heliotropami Torunia” są słoneczniki i nasturcje, upra-
wiane symbolicznie od pięciu lat na skwerku Zieleni Miejskiej, vis á vis Centrum Sztuki 
Współczesnej „Znaki Czasu”. Założeniem docelowym jest wytworzenie obyczaju ich upra-
wy przez następne 107 lat do 2121 roku. Coroczne zakończenie uprawy jest celebrowane 
ekspozycją plastyczną w okresie zimowym. Żywo roślinne słoneczniki i nasturcje jako 
niekonwencjonalne medium sztuki społecznej, pochodzą z działania „Siew – plony” Wie-
sława Smużnego w Akcji „Lucim” w 1978 roku. „Heliotropy Torunia” mają swój lucimski 
rodowód artystyczny. Wystawa bezpośrednio poprzedza obchody 781. rocznicy nadania 
Toruniowi praw miejskich 28 grudnia 1233 roku. 

GALERIA PROSCENIUM
Impresaryjny Teatr Muzyczny, ul. Żeglarska 8

Iwona Liegmann - Mikołaju, to już czas…
5.12. (piątek), godz. 18.00, do 31.12.
Poważna i jednocześnie zabawna twórczość znanej i kochanej przez publiczność artyst-
ki podniesie świąteczną adrenalinę Galerii. Nawiąże do atmosfery grudniowych premier, 
spektakli i imprez świątecznych w toruńskim Teatrze Muzycznym. W otoczeniu najwięk-
szych obrazów Iwony Liegmann oraz obiektów artystycznych, pojawią się na środku 
Galerii krasnale. W zapętlonym kręgu wędrówki „Hej ho, hej ho…” intonować one będą 
wezwanie do Mikołaja, by pakował swoje wory z prezentami i ruszał czym prędzej do doro-
słych i do dzieci. Na wystawie zobaczymy w oryginale Jej prace publikowane w Internecie 
i gromadzące szereg lajków. Dominować będą asamblaże, kolaże i obiekty-cacka pod pre-
zentowe pop-potrzeby publiczności.
Galeria czynna: poniedziałek- piątek w godz. 12.00–16.00 oraz podczas spektakli

GALERIA OMEGA, ul. Przedzamcze 12

Zbigniew Przybysz - Formaty wielkoportretowe, do 20.12. 
Zbigniew Przybysz (1958) – toruński plastyk i fotograf. Z fotografią związany jest od 1974 
r. W latach 1986–1996 był instruktorem plastyki i fotografii w Miejskim Domu Kultury 
„Centrum”, prowadził warsztaty fotograficzne dla młodzieży. Od 1999 r. jego artystyczne 
zainteresowania obejmują miedzy innymi martwą naturę, pejzaż, portret i grafikę kom-
puterową. Od 2001 r. prowadzi Fotogalerię, a od 2007 r. Galerię Muz w Domu Muz. Brał 
udział w pięciu edycjach Ogólnopolskich Plenerowych Spotkań Fotografików. Od 2010 r. 
jest członkiem stowarzyszenia Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej. Formaty wielkoportre-
towe to powstający od kilku lat projekt, przedstawiający na dużych, czarno-białych wydru-
kach przyjaciół, osoby znane i mniej znane. „Moje portrety są próbą pokazania rzeczywi-
stości, precyzyjnie wyrysowanej i indywidualnie dopasowanej do każdej twarzy. Dla mnie 
sens tego projektu wzrasta z przemijającym czasem oraz ilością sportretowanych osób. 
Poprzez Formaty wielkoportretowe chciałbym również złożyć hołd tym osobom, których 
nie ma już wśród nas.” Wstęp wolny

GALERIA ARTMISJA, plac Rapackiego 6

Prof. W. Sadley - Kompozycje, do 31.12.
Artysta uprawia rysunek, malarstwo, collage, tworzy tkaniny unikatowe i eksperymental-
ne, kompozycje przestrzenne. Jest profesorem warszawskiej ASP. Na swoim koncie ma 
200 wystaw indywidualnych oraz 500 zbiorowych w kraju i za granicą. 

GALERIA SZTUKI MAYA, ul. Strumykowa 11/1
Kurs rysunku i malarstwa, wtorki, środy i czwartki, godz. 17.00-20.00
Spotkania w małej grupie odbywają się w siedzibie galerii w otoczeniu sztuki współcze-
snej. Cena kursu 320zł/m-c, w cenie są wszystkie niezbędne materiały i narzędzia. Za-
pewniamy miłą atmosferę i rzetelne przekazywanie wiedzy. Absolwenci kursu otrzymają 
certyfikaty i wezmą udział w wystawie. Kurs przeznaczony dla młodzieży i dorosłych.

Ten Typ Mes, 5.12. (piątek)
Support: HTU. Bilety: 25, 30 zł w dniu koncertu

Otwarcie sezonu snowbordowego 2014/15, 6.12. (sobota)
Oprócz 10 ton śniegu, będzie przygotowany dla riderów 5 metrowy box i wallride, na których 
odbędzie się contest– Jib Jam. 

Odwilż w NRD: Fismoll, 7.12. (niedziela)
Młody artysta o skandynawskich korzeniach to wyjątkowy singer, songwriter i znakomity gitarzy-
sta. Bilety: 25 zł, 35 zł w dniu koncertu

Re/Animacha with SiaSia, 12.12. (piątek)
Kolejna edycja cyklicznej imprezy techno

We Love Beats: After party Steve Nash & Turntable Orchestra
13.12. (sobota)
Kolejna edycja weekondowa We Love Beats, która tym razem połączona jest z afterparty jednego 
z najbardziej ekscytujących wydarzeń w tym roku, czyli Steve Nash & Turntable Orchestra.

Odwilż w NRD: Sunnata + Diuna, 14.12. (niedziela)
Odwilż to także ciężkie granie. Tym razem zagości pierwszy raz w Toruniu Sunnata, a także będzie 
można posłuchać toruńską Diunę.

Włodi w Toruniu, 19.12. (piątek)
Włodi, właściwie Paweł Włodkowski– polski raper i producent muzyczny, a także przedsiębiorca. 
Rapować zaczął na początku lat 90. Współzałożyciel wraz z Vieniem i Kaczym grupy muzycznej 
Mistic Molesta, znany również ze współpracy z duetem Vienio i Pele. Od 2009 roku członek for-
macji Parias.Warszawski raper promuje swoją najnowszą solową płytę pt. „Wszystko z dymem”. 
Support: Homies. Bilety: 20 zł, 30 zł w dniu koncertu

Dreadsquad w NRD, 20.12. (sobota)
Pasterka w NRD, 24.12. (środa)
Wszyscy pasterze i zbłąkane owieczki po pierwszej turze 12 dań, wpadają na kolejny tuzin  
do NRD. Za barem nasi trzej królowie, z czego jeden będzie kadził publiczności świetną muzyką.

Commercial Break 12: b2b special, 25.12. (czwartek)
Re/Animacja with Pekin, 26.12. (piątek)
Hałas! 27.12. (sobota)
Gościem specjalnym będzie Tom Encore

Sylwester w NRD, 31.12. (środa)
Dajemy okazję do spędzenia sylwestra w najlepszym towarzystwie, przy najlepszej muzyce.

GALERIA I KAWIARNIA WEJŚCIÓWKA
pl. Teatralny 1 (budynek Teatru Horzycy)
www.facebook.com/wejsciowka

Fotograficzne Pogaduchy, 4.12. (czwartek), godz. 18.00
Gospodarz wieczoru Wojtek Szabelski wraz z Andrzejem Skowrońskim i Jackiem Szczurkiem po-
prowadzą rozmowy o fotografii. Tematem przewodnim wieczoru jest portret. Wstęp wolny

TiR czyli Teatr i Rodzina, 5.12. (piątek), godz. 18.00
Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, skoordynowane z pobytem rodziców na spektaklu. Bezpłatny 
udział w zajęciach możliwy po zakupieniu biletu na spektakl „Witaj Dora” grany 5.12. o godz. 18.00

Poczytajmy Wiersze, 8.12. (poniedziałek), godz. 19.00
Poezję hiszpańskojęzyczną czytać będą aktorzy Teatru Horzycy. Zapraszamy również do udziału 
chętnych widzów. Rezerwacja i odbiór bezpłatnych wejściówek w Biurze Organizacji Widowni  
Teatru Horzycy na tydzień przed wydarzeniem.

Finisaż wystawy Anny Pilewicz „Ogrody Anny”, 11.12. (czwartek)
Wernisaż wystawy Mariana Stefanowskiego z Berlina „Solidarni zza 
muru”, 12.12. (piątek) Wystawa w ramach obchodu Roku Ludzi Wolności

Rodzinne Za„WiR”owania, czyli warsztaty dla dzieci i rodziców
21.12. (niedziela), godz. 12.00 
„Jadalne choinki i inne ozdoby świąteczne” - godzinne zajęcia dla rodziców z dziećmi od lat 3. 
Wspólne tworzenie oryginalnych ozdób świątecznych, które po zajęciach będzie można zabrać  
do domu. Ilość miejsc ograniczona. Wstęp: 15 zł za parę (dziecko z opiekunem)
24,25 i 26.12. Wejściówka nieczynna

HANZA CAFE, ul. Piekary 28

Hanza Globetrotters, 10.12. (środa), godz. 19.00 
Dorota Przyborkiewicz „Dawne kolonie portugalskie - tam gdzie afrykanskie dusze i otwarte serca”

przedstawiają swoje teksty, a publiczność ocenia na bieżąco zarówno treść wierszy, jak i umiejętności 
oratorskie poety i wyłania najlepszego autora wieczoru. Prowadzi Darek Ozimkiewicz. Wstęp wolny

Wieczór Podróżnika, 16.12. (wtorek), godz. 20.00, mała scena
„Egzotyka na końcu języka” – spotkanie z Agnieszką Siejką. Wstęp wolny

2. urodziny Toruńskiej Grupy Improwizacyjnej Teraz
17.12. (środa), godz. 20.00, mała scena
Siedem pozytywnie nakręconych osób: studentów, bezrobotnych, informatyków, filozofów, telemar-
keterów i pedagogów. Grupa powstała w listopadzie 2012 roku. Przedstawiają gry improwizowane, 
które czerpią z pomysłów i sugestii publiczności. Toruńscy improwizatorzy połączą siły z bydgoską 
grupą WymyWammy. Zaprezentują 2 półdługie formy: „Armando” oraz „Restaurację”. Wstęp wolny

Koncertowa Fala, 18.12. (czwartek), godz. 20.00, mała scena wstęp wolny

Mela Koteluk – trasa Migracje, 19.12. (piątek), godz. 20.00 
Jej debiut odbił się głośnym echem w branży muzycznej po rozdaniu ubiegłorocznych Fryderyków. 
Jako jedyna artystka w historii tej nagrody, otrzymała wyróżnienie w tym samym roku zarówno w ka-
tegorii Debiut, jak również Artysta. Melę Koteluk wyróżnia dziewczęcość, delikatność, skromność 
oraz ogromny szacunek do pojedynczego dźwięku. Jest autorką tekstów i współautorką kompozy-
cji do wszystkich utworów z jej debiutanckiej płyty Spadochron. „Migracje” to tytuł nowej płyty,  
która ukazała się w listopadzie. Bilety: 40 zł, 50 zł w dniu koncertu

Sylwester 2014/2015, 31.12. (środa), godz. 20.00
Bilety: 60 zł (stolik, lampka szampana, ciepły posiłek, przekąski, owoce)

KLUB MUZYCZNY LIZARD KING
ul. Kopernika 3, www.lizardking-torun.pl/events

Moherhead, 3.12. (środa), godz. 20.00
Kev Fox & The Last Dance, 4.12. (czwartek), godz. 19.00
Kev Fox – pochodzący z Manchesteru wokalista, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów. Muzyka 
zakochanego w Polsce Brytyjczyka (od 2012 roku mieszka w naszym kraju) to surowy akustyczny 
minimalizm o melancholijnym zabarwieniu, z potężnym hipnotyzującym głosem w roli głównej. Ar-
tysta ma na swoim koncie m.in. współpracę z zauroczonym jego brzmieniem Andrzejem Smolikiem. 
Współpracował również ze Skubasem przy jego debiutanckiej płycie. Obecnie pracuje nad materia-
łem na kolejną płytę. Premiera nowego repertuaru odbędzie się na scenie toruńskiego klubu. Tym 
razem Kev Fox odejdzie od formuły kameralnych występów w przytłumionym świetle. Wokal Brytyj-
czyka zabrzmi nie tylko przy akompaniamencie gitary, perkusji i kontrabasu, ale również pianina 
i wiolonczeli. Na scenie oprócz Keva Foxa i jego zespołu (kontrabasista Jacek Mazurkiewicz, gita-
rzysta Tomek Organek oraz młody perkusista Marek Kajdrys) pojawią się Kasia Kurzawska i Andrzej 
Smolik( Piano/effecty). Dodatkową niespodzianką bedzie filmowa wizualizacja stworzona nowa 
technologia przez Greg Byatt, który wspolpracowal miedzy innymi z operą Cover Garden, pianistą 
i kompozytorem jazzowym Huw Warren oraz z wieleoma innymi osobistościami ze świata muzyki.
Bilety: 20 zł – do godz. 23.59 3.12, 25 zł w dniu koncertu

Rybi Puzon - Piosenki Toma Waitsa, 7.12. (niedziela)
Acid Drinkers + Leash Eye, 14.12. (niedziela)
Zespół rock’n’rollowy założony w Poznaniu w 1989 r., będący w rewelacyjnej formie nieprzerwanie 
od 24 lat. Ich popularność wyszła daleko poza scenę stricte metalową.Mają na koncie 16 płyt. Z każ-
dej gali Fryderyków wychodzą z przynajmniej jedną statuetką. Ostatnia płyta zespołu „25 Cents For 
a Riff” została określona jako powrót zespołu do klasycznego grania. W 2014 r. Acid Drinkers obcho-
dzi swoje 25-lecie na scenie. Bilety: 39 zł do godz. 23.59 13.12., 45 zł w dniu koncertu
Bilety do nabycia: ticketpro.pl, Empik, Media Markt, Saturn. Bilety kolekcjonerskie w barze klubu 
(codziennie w g. 18.00-23.00) oraz w dniu koncertu

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

Warsztaty Gitarowe, 8.12. (poniedziałek), godz. 17.00 
Prowadzenie: pARTyzant (Krzysztof Toczko) oraz gość specjalny Kaziu „Filo” Galuś (tekściarz  
Dżemu). Wstęp wolny

pARTyzant & przyjaciele, 8.12. (poniedziałek), godz. 19.00 
Multimedialny show + gość specjalny: Kaziu „Filo” Galuś. Wstęp wolny

Zagadka oraz Manchester (gościnnie Maja Lewicka) 
15.12. (poniedziałek), godz. 19.00 
Otwarcie drugiej części wystawy obrazów koncertowych Roberta Rybickiego. Wstęp wolny 
 

KLUB NRD, ul. Browarna 6
www.facebook.com/rodzina.nrd



6.12. (sobota), godz. 19.30
9-10.12. (wtorek-środa), godz. 19.00
Reżyseria: Krzysztof Rekowski. Polska prapremiera utworu Lukasa Bärfussa, szwajcarskiego autora po-
kolenia czterdziestolatków. Młodą dziewczynę, Dorę uznano za chorą. Od dzieciństwa podawano jej silne 
leki. Teraz, na prośbę matki, leki zostały odstawione. Dora, niczym współczesny Kaspar Hauser, gwałtow-
nie poznaje otaczający ją świat – a jednocześnie działa na ów świat jak specyficzne lustro, które wyzwala 
złożony obraz naszej rzeczywistości. Jej niewinność i naiwność są jej największą siłą, ale fizycznie jest 
już dojrzałą, zmysłową kobietą. Odkrywa własną seksualność. Czy najbliżsi będą tolerować jej potrzeby? 
Czy powinna istnieć granica tolerancji? Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł 

M. von Mayenburg „Brzydal” , 27-28.12. (sobota-niedziela), godz. 19.00
Reżyseria: Bartosz Zaczykiewicz. Tytułowy bohater, zatrudniony w korporacji konstruktor, dowiaduje się 
od szefa, że nie będzie promował swego najnowszego wynalazku podczas światowej konferencji, po-
nieważ… jest niewyobrażalnie brzydki. Pod naciskami otoczenia decyduje się na radykalny krok, który 
przynosi zaskakujące rezultaty. Sztuka Mariusa von Mayenburga to groteskowy obraz świata pogrążają-
cego się w nieustannym wyścigu ku nowoczesności i doskonałości. Wnikliwa obserwacja wieku postępu, 
globalnej wioski i powszechnej unifikacji. Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

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

wg Karola Dickensa „Opowieść wigilijna” (reż. Cz. Sieńko)
9-12.12. (wtorek-piątek), godz. 9.30, 12.00
16-19.12. (wtorek-piątek), godz. 9.30, 12.00
21.12. (niedziela), godz. 12.00, 16.30
Opowieść wigilijna rozgrywa się w scenerii dziewiętnastowiecznego Londynu, na jednej z ulic miasta 
przepełnionego atmosferą Bożego Narodzenia, radosnego oczekiwania wigilijnego wieczoru i kolędowa-
nia. Jest to teatralna opowieść o Scrooge’u, człowieku skąpym, nieczułym na ludzkie potrzeby, któremu 
obce jest czynienie dobra bliźniemu. W wigilijnym czasie, kiedy świat realny może przenikać się z rzeczy-
wistością pozaziemską, dane mu zostaje przeżyć spotkanie z trzema duchami. Bilety: 17 zł

M. Guśniowska „Wąż” (reż. I. Maciejewski)
28.12. (niedziela), godz. 12.00, 16.30
To historia Węża, który wraz z Chomikiem (którego wcześniej połknął, ale po interwencji narratora oddaje 
z powrotem) i kilkoma innymi postaciami rusza w drogę. Celem wyprawy jest zdobycie kończyn. Wspólna 
podróż będzie dla wszystkich cennym doświadczeniem i pozwoli na nawiązanie przyjaźni. Bilety: 30 zł

KUJAWSKO-POMORSKI IMPRESARYJNY TEATR MUZYCZNY
ul. Żeglarska 8, tel. 56 652-15-62
www.teatrmuzyczny.torun.pl

Gra warta piernika, czyli Maurycy i kolędnicy
6.12. (sobota), godz. 17.00 - premiera
7.12. (niedziela), godz. 17.00
12.12. (piątek), godz. 19.00
13.12. (sobota), godz. 15.00
14.12. (niedziela), godz. 11.00
19.12. (piątek), godz. 19.00
20.12. (sobota), godz. 17.00
Pogodna, bożonarodzeniowa historia właściciela sklepu z tradycyjnymi piernikami, który kiepsko od-
najduje się w świecie, gdzie miarą szczęścia stał się zysk. Ciepła, pełna przekornego humoru muzyczna 
opowieść o sile dobrych uczynków i wiary w wigilijny cud, przeplatana jest pastorałkami do słów Wandy 
Chotomskiej.
Bilety: dziecko 20 zł, dorosły 25 zł, dorosły i dwójka dzieci 60 zł, dwoje dorosłych i dziecko 65 zł, każdy 
kolejny bilet dla dziecka w cenie 18 zł. 

Warsztaty dźwiękowe, 6.12. (sobota), godz. 10.30
W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z naturą falową dźwięku, a także poznają jego podstawowe 
cechy i zależności, łączące dźwięk w charakterze fizycznym i muzycznym. Warsztaty nastawione są na 
doświadczenia praktyczne z łatwymi do zaobserwowania rezultatami. Co wspólnego mają fizyka i mu-
zyka? Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych. Zgłoszenia prosimy przesyłać 
na ad-res promocja@teatrmuzyczny.torun.pl. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc 
ograniczona.
Miejsce: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

T

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

Duża scena
A. Lindgren „Pippi Pończoszanka”
5.12. (piątek), godz. 11.00
6.12. (sobota), godz. 16.00
7.12. (niedziela), godz. 11.00 – Weekend Teatralny Dużej Rodziny
Reżyseria: Krzysztof Rekowski. Wspaniałe, kolorowe i magiczne widowisko adresowane 
do młodszej publiczności. Ruda i piegowata bohaterka mieszka z koniem i małpką, Panem 
Nilssonem. Mama jest w niebie, a tata – piratem. Pippi jednak nie jest samotna. Ma dwoje 
wspaniałych przyjaciół, Tommy’ego i Annikę, z którymi przeżywa wiele przedziwnych i za-
bawnych przygód. Jest niesforna, radosna, pełna energii i bezpretensjonalna. Ma wspaniałą 
wyobraźnię, jest niezwykłą dziewczynką, więc niestworzone historie, które opowiada, mo-
gły zdarzyć się naprawdę. Bilety: 25 zł, ulgowy 18 zł, szkolny 16 zł

„Koncert życzeń. Krótka historia polskiej muzyki rozrywkowej”
11-14.12. (czwartek-niedziela), godz. 19.00
Opieka artystyczna: Iwona Kempa, Jacek Bończyk. Koncert jest przeglądem najciekawszych, 
najbardziej znanych piosenek, które stały się przebojami lub zostały uznane za ważne wy-
darzenia w polskiej muzyce rozrywkowej. Usłyszymy piosenki w nowych aranżacjach i za-
skakujących, często z humorem potraktowanych, interpretacjach. Program zawiera utwory 
z lat 60., 70., 80. i 90. – z repertuarów m.in. Kabaretu Starszych Panów, Czerwonych Gitar, 
Perfektu, Maanamu, Wilków, Kultu, Obywatela G.C., Bajmu. Będzie więc lirycznie, humo-
rystycznie i rockowo. Aktorom towarzyszą wspaniali toruńscy muzycy pod kierownictwem 
Igora Nowickiego. Bilety: 30 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 22 zł

W. Bogusławski, S. Wyspiański, W. Gombrowicz „Miny polskie”
20.12. (sobota), godz. 19.00 - premiera
21.12. (niedziela), godz. 19.00
27-28.12. (sobota-niedziela), godz. 19.00
30.12. (wtorek) - spektakl z niespodzianką – bilety: 40 zł
31.12. (środa) - spektakl sylwestrowy – bilety: I miejsca – 100 zł,  
II miejsca – 80 zł
Scenariusz: Tadeusz Nyczek, Mikołaj Grabowski, reżyseria scenografia, ruch sceniczny, 
opracowanie muzyczne: Mikołaj Grabowski. Teatralno-literacki patchwork, który pokazuje, 
jak gesty, miny oraz pozy zdominowały i organizują życie artystyczne, społeczne i politycz-
ne Polaków od wielu pokoleń, i mimo tylu zmian obyczajowych i ustrojowych wciąż podle-
gają podobnym rytuałom. Scenariusz autorstwa Mikołaja Grabowskiego i Tadeusza Nyczka 
oparty jest na „Wyzwoleniu” Stanisława Wyspiańskiego, utworach Witolda Gombrowicza 
(m.in. „Dziennikach”, „Ferdydurke” i „Ślubie”) i „Mimice” Wojciecha Bogusławskiego - hi-
storycznym podręczniku pracy aktora w XIX-wiecznym teatrze. W „Minach polskich” ten po-
pularny niegdyś zbiór zasad gry scenicznej zostanie zaprezentowany dzisiejszej publiczno-
ści po raz pierwszy w kontekście społecznym, wykraczając poza ściśle teatralne znaczenia.
Bilety: 25 zł, ulgowy 18 zł, szkolny 16 zł
Czas trwania: 1 godzina 30 minut (bez przerwy)

Scena Propozycji Aktorskich: „Między nami: Kaczmarski – 
Świetlicki” - foyer II piętra, 27-28.12. (sobota-niedz.), godz. 19.00
Pomysł: Grzegorz Wiśniewski. „Między nami” możemy nazwać recitalem, koncertem albo 
montażem słowno-muzycznym, ale przede wszystkim jest to niezwykłe spotkanie z poezją 
dwóch kultowych współczesnych bardów – Jacka Kaczmarskiego i Marcina Świetlickiego. 
Usłyszymy tak znane utwory, jak „Nasza klasa” i „Kantyczka z lotu ptaka” Kaczmarskiego 
czy „Świerszcze” i słynną dzięki wykonaniu Bogusława Lindy „Finlandię” Świetlickiego. Za-
śpiewają i zagrają aktorzy naszego Teatru: Julia Sobiesiak (skrzypce) i Grzegorz Wiśniewski 
(gitara). Towarzyszyć im będzie na kontrabasie Andrzej Bruner Gulczyński. 
Bilety: 30 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 22 zł

Scena na Zapleczu
L. Bärfuss „Witaj, Dora”
5.12. (piątek), godz. 19.00

TEATRY

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

Filia nr 1, ul. Jęczmienna 23
Kinga Majchrzak - Portrety pamięci z historią w tle, 1-9.12.
Prace powstały w ramach międzygeneracyjnych warsztatów artystycznych o tym samym tytule. 
Zarówno wystawa, jak i warsztaty, są integralną częścią projektu „Przywracanie Pamięci Mia-
stu”, realizowanego w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Mateusz Rzewuski - Aniołowie Miasta
12.12. (piątek), godz. 11.00, do 12.01.2015
Zaprezentowane zdjęcia są hołdem złożonym wyjątkowym Aniołom Miasta – ludziom, których 
życie i praca związane są z Toruniem. To dzięki Nim możemy dziś patrzeć jak nasze miasto rozwi-
ja się i pięknieje. To oni ochronili i przekazali dziedzictwo, otrzymane od przodków, którego my 
jesteśmy teraz powiernikami!

Filia nr 12, ul. Fałata 35
Kiermasz książek, 1-5.12.
Wśród kiermaszowych książek są pozycje z lat 40. i 50. XX w., dziś atrakcyjne zarówno z ra-
cji czasu wydania, jak i socjalistycznej tematyki. Jest sporo pozycji literatury polskiej, klasyki 
i lektur, także romanse (Daniele Steel). Miłośnikom czterech pancernych i psa możemy polecić 
książkowe wydanie ich losów z ilustracjami z filmu (1964). Na zainteresowanych, czekają zarów-
no encyklopedie PWN jak i słowniki językowe, także podręczniki gramatyki języków obcych, są 
słowniki tematyczne, leksykony różnego rodzaju. Tym razem nasza typowa, książkowa oferta 
będzie wzbogacona o ksiażki z Galerii Przydasie .

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
ul. Szczytna 13

Skarby ukryte na Szlaku św. Jakuba, 1.12. (poniedziałek), godz. 10.00 
Prelekcja - ks. Łukasz Skarżyński

Dyskusyjny Klub Książki, 8.12. (poniedziałek), godz. 10.00 
Dyskusja nad książką Khaleda Hosseini „Chłopiec z latawcem”. Prowadzenie Kamila Lisiecka.

Zieleń w Toruniu, 15.12. (poniedziałek), godz. 10.00, do 13.02.2015
Wystawa fotografii amatorskiej Henryka Hajncla.

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

Inspiracje. Oprawa historyzująca i artystyczna, do 12.12.
Historyzujące oprawy książek wykonane przez studentów ASP w Warszawie oraz oprawy tzw. 
książek artystycznych, przygotowane przez studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Dodatko-
wo można podziwiać pracę dyplomową p. Katarzyny Rosik - „Pret-a-ecrire” nagrodzoną Medalem 
Boguckiego za najlepszy dyplom na kierunku edukacja artystyczna. Są to jedyne uczelnie w Pol-
sce kształcące specjalistów w zakresie konserwacji-restauracji papieru i skóry. Organizatorzy: 
Zakład Konserwacji Papieru i Skóry Wydziału Sztuk Pięknych UMK; Biblioteka Uniwersytecka 
w Toruniu, kurator wystawy: dr Małgorzata Pronobis-Gajdzis

Wanda Szuman (1890-1994) - w 20. rocznicę śmierci
1.12. (poniedziałek), godz. 12.15, do 23.12.
Wystawa ukazuje trzy dziedziny aktywności naukowej wybitnej psycholog i pedagog: pracę 
z dziećmi osieroconymi, niewidomymi oraz podejmowaną przez nią - jako jedną z pierwszych 
w Polsce - terapię osób niepełnosprawnych przez działanie twórcze. Ekspozycji towarzyszą plan-
sze ukazujące biografię oraz działalność naukową i wychowawczą tej niezwykłej postaci. Wysta-
wa jest jednym z punktów programu obchodów uroczystości Wanda Szuman – w 20. rocznicę 
śmierci. Organizatorzy: ToMiTo; Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Multiplikacja, 5.12.- 10.01.2015 (z przerwą 24.12.-15.01.) 
(opis w dziale Inni organizatorzy - Stowarzyszenie Jestem)

B

BIBLIOTEKI
Warsztaty muzyczne z Jerzym Satanowskim, 7-8.12. (niedziela-pon.)
Bezpłatne warsztaty wokalne, które poprowadzi Jerzy Satanowski – kompozytor i aranżer, 
pianista i reżyser teatralny. Artysta jest jednym z najwybitniejszych polskich kompozytorów 
muzyki filmowej i teatralnej, a także autorem muzyki do piosenek śpiewanych m.in. przez 
Edytę Geppert, Stanisławę Celińską, czy Krystynę Jandę. Uczestnicy warsztatów muszą po-
siadać wcześniejsze doświadczenie wokalne. Zwieńczeniem warsztatów, i tym samym poka-
zem nowo nabytych umiejętności, będzie kon-cert uczestników, który odbędzie się 8 grudnia 
w Teatrze Muzycznym. 

Leć kolędo w świat, 13.12. (sobota), godz. 18.00
Wieczór kolęd z udziałem Joanny Czajkowskiej-Zoń, Sylwii Wiśniewskiej-Kwasiborskiej, Jacka 
Beszczyńskiego i zespołu Nadziei Maleńka Orkiestra. Usłyszymy nie tylko znane wszystkim 
kolędy polskie i zagraniczne piosenki świąteczne, ale również autorskie piosenki świątecz-
ne Jacka Beszczyńskiego (między innymi „Leć kolędo w świat”, „Chrystus się narodził”, 
czy „Wszędzie brzmi kolęda”). Koncert będzie prze-platany lekkimi zabawami muzycznymi 
w świątecznym klimacie. Bilety: 20 zł, 25 zł w dniu koncertu

Tu Wolna Europa, 15.12. (poniedziałek), godz. 17.00 
Spektakl w reżyserii Janusza Marchwińskiego ukazuje historię Rozgłośni Polskiej Radia Wolna 
Europa, nietuzinkowych postaci i współpracowników Jana Nowaka Jeziorańskiego. W czasach 
komunizmu Radio Wolna Europa było częścią codzienności dla milionów słuchaczy w Polsce 
odciętej od świata przez żelazną kurtynę. Spektakl jest zaskakującą podróżą w przeszłość, 
podczas której widzowie mają szanse odkryć i nadać nowy sens uczuciom zdawałoby się tak 
zdewaluowanym jak patriotyzm, tradycja, honor czy przywiązanie do „wartości”. Spektakl 
został przygotowany we współpracy z Polskim Radiem w 25. rocznicę pierwszych wolnych 
wyborów oraz w 20. rocznicę zakończenia misji polskiej redakcji Radia Wolna Europa.
Bilety: 25 zł, 20 zł ulgowy

Niech to zostanie między nami! – spektakl sylwestrowy
31.12. (środa), godz. 21.00
Wyjątkowy wieczór kabaretowy złożony z piosenek i tekstów Mariana Hemara. Lekka i po-
godna opowieść o relacjach damsko-męskich z przymrużeniem oka. Z ogromnej twórczości 
Hemara zostały wybrane te utwory, które najprawdziwiej i najzabawniej opisują naturę kobie-
ty i mężczyzny, a także ich skomplikowanych niekiedy związków. Usłyszymy między innymi: 
„Mnie się żadna tak nie podoba jak ty”, „A ja nic tylko ty”. Na scenie zobaczymy Ewę Mako-
maską i Wojciecha Machnickiego. Aktorom akompaniuje kompozytor, pianista i miłośnik pio-
senki retro – Zbigniew Rymarz. Po spektaklu przewidziany jest drobny poczęstunek i lampka 
szampana.
Bilety: 95 zł, 90 zł (przy zakupie dwóch biletów) i 85 zł (przy zakupie czterech i więcej biletów)

Galeria Proscenium
(szczegóły w dziale Galerie)

TEATR IMPRESARYJNY AFISZ, www.teatrafisz.pl

„Lecz się w szpitalu”, 14.12. (niedziela), godz. 18.00
Kabaret jak najbardziej medyczny. Historia pewnego pacjenta z przypadku, wplątanego w mi-
łosne intrygi i szpitalne romanse. Leczony pod czujnym okiem Siostry Nie Ruszonej i Lekarza 
z Pierwszego Kontaktu, nękany przez Wielce Natrętną Pacjentkę, dowie się że nic mu nie jest, 
ale zawsze może być gorzej. Scenariusz i teksty piosenek: Jacek Pietruski, muzyka: Krzysztof 
Zaremba, obsada:Grażyna Rutkowska-Kusa, Anna Katarzyna Chudek, Jacek Pietruski, Krzysz-
tof Zaremba

„Kolędy ulicy” - recital kolęd i pastorałek
28.12. (niedziela), godz. 19.00
Występują: Anna Katarzyna Chudek, Marta Parfieniuk-Białowicz, Dominika Miękus, Grażyna 
Rutkowska-Kusa, Krzysztof Grzęda, Jacek Pysiak, Mariusz Wójtowicz, Krzysztof Zaremba. Tek-
sty: Emila Waśniowska, Andrzej Malicki, ks. Jan Twardowski. Muzyka: Mariusz Matuszewski.
Aranżacje: Krzysztof Zaremba
Miejsce: Hotel Bulwar, Bulwar Filadelfijski 18
Bilety: indywidualny 28 zł / grupowy (od 9 osób) 18 zł do nabycia: www.eventim.pl; groupon.
pl; Empik lub na godzinę przed spektaklem. Informacja: 56 690-43-47, 513-020-033, 
733-333-440, www.teatrafisz.pl

TEATR MUZYCZNY MAŁA REWIA 

„Lampa Alladyna”, 12.12. (piątek), godz. 10.00 i 18.00
Barwne widowisko muzyczne. Gościnnie wystąpią aktorzy musicalowi: Małgorzata i Robert 
Kampa. W programie piosenki z bajek: Alladyn, Mała Syrenka, Pinokio, 101 dalmatyńczyków, 
Tarzan, Król lew, Shrek i inne. Bilety do nabycia: sklep z pamiątkami w Ratuszu Staromiejskim 
przy Flisaku. Miejsce: Aula UMK



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.

•  Wojciech Jakubowski – rysunek, grafika, rzemiosło artystyczne 
do 29.03.2015

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:

•  Motyle, nietoperze, żurawie i kwiaty – hafciarstwo na Dalekim 
Wschodzie, do 22.03.2015 r.

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:

Malowane Niebo. Historia gwiazdozbiorów, do 8.02.2015

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 pierni-
ka, na makietę i na wystawę Świat toruńskiego piernika: 20 zł, 13 zł 
na ekspozycje, 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 
•  część III: Od  XIX wieku do zakończenia II wojny światowej (otwarcie 5.12. godz. 17.00)
Dwie sale opowiadać będą o wydarzeniach toruńskich na przestrzeni trzech epok za pomocą 
licznych artefaktów, wzbogaconych nowoczesnymi środkami przekazu multimedialnego. Pierw-
sza sala zapozna nas z tzw. okresem pruskim, którego początek dla Torunia dały postanowienia  
II rozbioru Polski (1793), a koniec – moment wkroczenia do miasta wojsk polskich w 1920 roku. 
(…) Kolejna sala wprowadzi nas zarówno w świat międzywojennego Torunia, jak i pokaże trudny 
okres II wojny światowej. (…)

Księga Toruń 3D – pokazy makiety historycznej Torunia 

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:

VII Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej „Sztuka Natury”
5.12. (piątek), godz. 16.00, do 11.01.2015
Wystawy poświęcone twórczości Włodzimierza Puchalskiego. (…)  W tym roku w ramach VII Mię-
dzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej „Sztuka Natury”, zaprezentowane zostaną trzy 
wystawy: „W krainie łabędzia” oraz „Wśród trzcin i wód” – promujące audiobooki, a także „Werki”, 
wystawa przedstawiająca niepublikowane dotąd zdjęcia Włodzimierza Puchalskiego oraz jego 
współpracowników podczas prac terenowych.

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:
Pasja podróżowania. Podróże bez barier
•  3.12. (środa), godz. 17.00 Jan Mela – gość specjalny
Jako 15-latek zdobył wraz z Markiem Kamińskim dwa bieguny Ziemi w ciągu jednego roku. Jest 
pierwszym niepełnosprawnym, który dokonał takiego wyczynu. Założyciel fundacji „Poza Horyzon-
ty”. Współautor programu podróżniczego „Między biegunami”. Ma na swym koncie wiele wypraw 
w tym zdobycie szczytów: Kilimandżaro, Elbrus i wyprawę wspinaczkową na liczącą ponad 1000 
metrów ścianę skalną El Capitan w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych.
Miejsce: Ratusz Staromiejski. Spotkanie będzie tłumaczone na język migowy.

Mikołajki w Muzeum: „W poszukiwaniu św. Mikołaja”, 5.12. (piątek)
Świąteczna aukcja charytatywna, 6.12. (sobota), godz. 12.00 
Aukcja charytatywna prac plastycznych z konkursu „Moja przygoda w Muzeum”

Boże Narodzenie piernikiem pachnące, 26.12.– 6.01.2015

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

Wystawy czasowe:

Przewodnik po Bożym Narodzeniu
14.12. (niedziela), godz. 16.00, do końca karnawału
Opowieść o świętach odchodzi od kalendarzowego porządku, jest natomiast skupiona na wyja-
śnianiu haseł - bożonarodzeniowych symboli, które chociaż wydają się wszystkim czytelne, to kry-
ją w sobie wiele sensów całkowicie obcych, zapomnianych, tajemniczych. W kolejnych częściach 

EDUKACJA
Dla przedszkoli:
Tradycja w małym paluszku Warsztaty dla grup przedszkolnych (dla dzieci pow. 4 r.ż.). W pro-
gramie elementy ludowych zwyczajów świątecznych w zabawach i działaniach plastyczno-mu-
zycznych. Bilety: 9 zł/os.

Dla szkół
•  Od adwentu do Trzech Króli ZW programie prezentacja zwyczajów okresu Bożego Narodzenia na Ku-

jawach i Pomorzu w oparciu o ekspozycje muzealne z aktywnym uczestnictwem uczniów (od 10.12). 
•  W to mi graj! Zajęcia umuzykalniające z elementami śpiewu, tańca i gry na prostych instrumen-

tach z wykorzystaniem folkloru wiejskiego.
•  Oskar Kolberg – kolekcjoner folkloru Zajęcia z okazji Roku Oskara Kolberga dla gimnazjów 

i szkół ponadgimnazjalnych poświęcone słynnemu ludoznawcy i jego unikalnemu na skalę 
światową dziełu Lud, a także pracy etnografa dawniej i dziś. Dzięki różnorodnym zadaniom 
uczniowie odkryją realia życia naszych przodków na Kujawach i Pomorzu ok. 100 lat temu 
(w grudniu ze szczególnym uwzględnieniem zwyczajów okresu Bożego Narodzenia).

Wstęp na wszystkie zajęcia – 5 zł od ucznia. 
Jednorazowo grupa może liczyć ok. 25 osób. Informacje i zapisy: Dział Edukacji, tel. 56 622 89 43.

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

Wystawy stałe:

Minęło 100 lat... Kilka obrazów z życia gen. Elżbiety Zawackiej (1909-
2009)
Czynne: pon-pt, godz. 9.00-14.00
Bilety: dzieci i młodzież 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 ce-
ramiki 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 Rektora oraz galerią portretów Rektorów UMK.
Muzeum czynne: wt.-środa, godz. 10.00-15.00, czw.-pt., 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

Jarmark Świąteczny, 6.12. (sobota), godz. 11.00-15.00
Muzeum zaprasza wielbicieli niebanalnych upominków, tworzonych ręcznie przez uzdolnionych 
pasjonatów. Kreatywni wystawcy z Grębocina, Torunia i okolic zaprezentują swoje wyroby - ręcz-
nie szyte torby, biżuterię, mydełka, poduszki, świąteczną papeterię i inne skarby. 

Warsztaty muzealne - zabawa z papierem i drukiem
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

ekspozycji, poświęconych najbardziej rozpoznawalnym świątecznym pojęciom i zjawiskom, takim 
jak Wigilia, szopka, choinka, św. Mikołaj, wyjaśniona jest ich geneza, znaczenia i przemiany. Wy-
stawa pokazuje, jak tradycyjne symbole związane z Bożym Narodzeniem funkcjonują w polskiej 
kulturze ludowej, a także w innych krajach i różnych dziedzinach kultury, np. w sztuce, muzyce, 
literaturze, reklamie.

Wigilia na Kujawach – Park Etnograficzny, od 10.12.
Aranżacja świąteczna w chałupie z Rakutowa z pocz. XIX w. Prezentacja izby paradnej przygotowa-
nej do wieczerzy wigilijnej w domu zamożnych gospodarzy wiejskich na początku XX w. 

Mecenas i artyści. Kolekcja sztuki ludowej Bolesława i Liny Nawrockich
Wystawa prezentuje jedną z największych i najwartościowszych kolekcji sztuki ludowej i nieprofe-
sjonalnej, tworzonej w Polsce od połowy lat 60. XX w. do początku XXI w. 

godziny otwarcia: wtorek-piątek: godz. 9.00-16.00, sobota, niedziela: godz. 10.00-16.00
24, 25 i 31.12. oraz 1.01. muzeum nieczynne, 26.12. czynne w godz. 10.00-16.00 

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:
Jarmark żywności ekologicznej, 6.12. (sobota), godz. 10.00-14.00 
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN. Wstęp wolny.

Kiermasz świąteczny. Sztuka i rękodzieło ludowe 
7.12. (niedziela), godz. 10.00-15.00
Na tegorocznym kiermaszu ponad 100 twórców z różnych regionów Polski zaprezentuje m.in. tradycyj-
ne ozdoby choinkowe, hafty i koronki, rzeźby, wyroby rzemieślnicze z drewna i ceramiki, zabawki, ob-
razki malowane na szkle, świece i figurki z wosku, regionalne przysmaki oraz produkty z gospodarstw 
ekologicznych. Kiermasz jest idealną okazja do zapoznania się z tradycyjną sztuką i rękodziełem lu-
dowym a także zakupu niebanalnych prezentów pod choinkę.  Bilety: 4 zł , 2 zł ulgowy, 10 zł rodzinny
W trakcie kiermaszu możliwe będzie zwiedzanie wystawy Mecenas i artyści w cenie 2 zł. 

Etnowyprawka Malucha: Papierowe cudeńka! 
11.12. (czwartek), godz. 10.00 (edycja dla dzieci od 6 do 20 m-cy)
12.12. (piątek), godz. 10.00 (edycja dla dzieci od 21 m-cy do 3 lat)
Ruszymy tropem papierowych ozdób i to nie tylko choinkowych. Sprawdzimy jak i na ile sposo-
bów można było za pomocą papieru upiększyć dom. Będziemy podziwiać feerię barw wycinanek. 
Poznamy ich kształty i faktury. Sprawdzimy jak wygląda świat przez papierowe firanki. Będziemy 
badać, gnieść, zwijać i rozwijać kolorowe kwiaty z bibuły. Będziemy też przyglądać się pająkom i to 
wcale nie tym od pajęczyn. Jak zwykle będzie czas na pieśń. Prowadzenie: dr Olga Kwiatkowska. 
Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach, warto zabrać odzież na przebranie dla dziecka i doro-
słego. Pawilon wystawowy. Opłata: 20 zł/1,5 godz. (dziecko + 1 opiekun), obowiązują wcześniej-
sze zapisy (czekamy od 1 do 9 grudnia, e-mail: edukacja@etnomuzeum.pl) 

Ubierz choinkę, obdaruj rodzinkę, 13.12. (sobota), godz. 16.00
Rodzinne warsztaty wykonywania tradycyjnych ozdób choinkowych i świątecznych podarków. Sala 
widowiskowa. Bilety: 9 zł, ulgowy 6 zł, rodzinny 20 zł. 

Kolędy życzące moc tradycji, 14.12. (niedziela), godz. 17.00 
Koncert tradycyjnych kolęd i pastorałek w wykonaniu Ani Brody oraz Alicji i Jacka Hałasów. Koncert 
będzie okazją do wysłuchania zapomnianych ludowych pieśni związanych z okresem Bożego Na-
rodzenia oraz do wspólnego śpiewu. Sala widowiskowa. Bilety: 9 zł, 5 zł ulgowy, 10 zł rodzinny.

A cóż z tą dzieciną będziem czynili, 17.12. (środa), godz. 18.00
21. spotkanie z cyklu Żywot pieśni, pieśni żywota poświęcone pieśniom okresu Bożego Narodze-
nia. Nie zabraknie tradycyjnych kolęd oraz ludowych piosenek dziecięcych i kołysanek. Teksty 
zapewnia organizator. Prowadzenie: Marta Domachowska. Wstęp wolny.

Zimowe świętowanie od A do Z, 18.12. (czwartek), godz. 12.00
Spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób 55+ W programie: zwiedzanie wystawy Przewodnik po 
Bożym Narodzeniu, poznawanie zwyczajów ludowych okresu od Adwentu do Zapustów, wspólne śpie-
wanie kolęd, wykonywanie zabawek choinkowych według tradycyjnych wzorów. Wstęp: 3 zł.

Wigilia z Ekołanem, 20.12. (sobota), godz. 11.00
W programie: kiermasz produktów ekologicznych i rękodzieła, prelekcja Mieczysława Babalskiego 
o zdrowym odżywianiu, opowieści o świątecznych zwyczajach ludowych, kolędy w wykonaniu Klu-
bu Seniora „Podgórski walczyk” oraz degustacja potraw wigilijnych. Wstęp wolny.



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

(wystawy w dziale Galerie)

Wieczór artystyczny z Norwidem, 4.12. (czwartek), godz. 19.30 
Troje miłośników słowa i twórczości Norwida związanych z Wydziałem Polonistyki UW oraz 
Warszawskim Kołem Norwidologicznym przedstawi słowno-muzyczną opowieść o Norwi-
dowskiej wizji człowieka i wymiarach określających jego życie: twórczości, miłości i śmierci 
- opowieść rozpisaną na śpiew, gitarę i recytację. Występ towarzyszy konferencji naukowej:  
„Norwidowski świat rzeczy” organizowanej przez Wydział Filologiczny UMK. Skład: Anna Idzi-
kowska - śpiew, Marcin Będkowski - gitara akustyczna, Karol Samsel - recytacja.

Jazzowa Akademia Kultury. Spotkanie III: Głos - instrument - vocal 
w muzyce jazzowej, 11.12. (czwartek), godz.18.30
Prezentacja standardów jazzowych wykonywanych w przeszłości przez gwiazdy wokalistyki 
jazzowej takie jak Ella Fitzgerald,  Billie Holiday, Sarah Vaughan jak i utwory autorskie. Wyko-
nawcą będzie Agata Rożankowska z zespołem ARproject z Poznania.

Hulajdusza na święta! 19.12. (piątek), godz. 18.30
Hulajdusza to zespół, który tworzą naprawdę niezwykli ludzie. Pełni optymizmu oraz niezmą-
conej wiary w to, że ludzie są wspaniali, miłość może uleczyć świat i warto być dobrym. Nie 
mówią, że tak powinno być, oni tak żyją (…). Muzyka Hulajduszy wynika z głębokich przeżyć 
i doświadczeń, a choć te nie zawsze są przyjemne, to ostateczne przesłanie jest pozytywne.” 
(Gosia Trzpiel)
Skład zespołu: Iwona Czepułkowska - chórki, skrzypce; Marta Lang - wokal, gitara akustycz-
na; Agnieszka Filipiak - wokal, gitara akustyczna. Wstęp 8 zł.

Tartakowe kolędowanie, 17.12. (środa), godz. 18.00
W trakcie kolędowania zaśpiewamy wspólnie nie tylko znane polskie kolędy i pastorałki,  
ale również ich obcojęzyczne wersje – ukraińskie, białoruskie, a nawet... japońskie! Prowa-
dzący: Magdalena Cysewska (absolwentka Akademii Muzycznej w Bydgoszczy) i animatorzy 
Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych Tartak. 
Wstęp wolny

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

Mikołajki ze Świetlicą Środowiskową, 5.12. (piątek), godz. 15.00
Wizyta świętego Mikołaja połączona z grami i zabawami. Obowiązują zapisy.

Mikołajki Polskiego Związku Niewidomych
6.12. (sobota), godz. 11.00
Świąteczna Manufaktura – kartki, 13.12. (sobota), godz. 11.00
Na warsztatach wykonamy świąteczne kartki przy użyciu stempli silikonowych, trójwymiaro-
wych elementów oraz materiałów do scrapbookingu. Obowiązują zapisy. Wstęp: 10 zł

Tu gwiazda, tutaj anioły..., 15.12. (poniedziałek), godz. 15.30
Warsztaty tworzenia ozdób choinkowych dla dzieci. Wstęp wolny

Świąteczna Manufaktura – ozdoby na stół i choinkę
18.12. (czwartek), godz. 17.30
Na warsztatach wykonamy jodłowy stroik na stół oraz ozdoby na choinkę. Obowiązują zapisy.
Wstęp: 10 zł

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

Nietypowe zawieszki choinkowe, 2.12. (wtorek), godz. 10.30
Warsztaty dla grup zorganizowanych, w programie m.in.: poznawanie obyczajów i symboli 
świątecznych oraz tworzenie oryginalnych ozdób choinkowych. Prowadzenie: Joanna Łagan 
Wstęp 3 zł

Poczta św. Mikołaja, 6.12. (sobota), godz. 11.00
Mikołajkowy poranek teatralny w wykonaniu Teatru Frajda. Po poranku dzieci wezmą udział 
w specjalnym konkursie mikołajkowym. Prowadzenie: Joanna Łagan. Wstęp 9 zł 

DOM MUZ, MDK, WOAK
Rodzinne warsztaty ceramiczne, 6.12. (sobota), godz. 11.00
Prowadzanie: Magdalena Kutuba, Wstęp 15 zł

Inspiratornia, 8.12. (poniedziałek), godz. 17.30
Kartki świąteczne w wybranych technikach graficznych. Uczestnicy zapoznają się m.in. z linorytem, 
frotażem i monotypią. W wybranej przez siebie technice wykonają kartki świąteczne, które będą mogli 
wysłać lub potraktować jako bileciki do prezentów. Prowadzenie Agnieszka Dąbrowska. Wstęp 10 zł 

Wokół sztuki - ozdoby na choinkę, 9.12. (wtorek), godz. 10.00
Uczestnicy warsztatów wykonają drewniane ozdoby na choinkę w technice decoupage. Prowadze-
nie: Agnieszka Dąbrowska . Wstęp tylko dla grup zorganizowanych. Wstęp 8 zł 

Na jagody, 10.12. (środa), godz. 18.00
Spektakl w wykonaniu teatru Jaś Wędrowniczek z Małej Nieszawki na podstawie baśni M. Konopnic-
kiej „Na jagody”. Autorka ukazuje las – prawdziwy pradawny bór naszych przodków jako tajemniczą 
krainę, pełną bogactwa, kolorów i radości, a z drugiej strony – trudno dostępną ludziom. Odkrywa 
ją mały, niewinny chłopiec, którego szlachetność zostaje nagrodzona przez przyrodę i mieszkańców 
,,baśni borowej’’. Wstęp wolny

Podróże małe i duże: Klub Małego Podróżnika, 13.12. (sob.), godz. 11.00
Egzotyka na końcu języka - spotkanie z podróżniczką Agnieszką Siejką. Podczas spotkania wybie-
rzemy się do mniej znanych zakątków świata. Obejrzymy zdjęcia, a nasz gość opowie o różnych przy-
smakach charakterystycznych dla danego regionu. Po pokazie zapraszamy na warsztaty kulinarne. 
Prowadzenie Agnieszka Dąbrowska. Wstęp wolny

Rodzinne tworzenie ozdób świątecznych, 15.12. (pon.), godz. 18.00
Zapraszamy wszystkich od lat 3 do 100 na warsztaty plastyczne w świątecznym klimacie. W ich trak-
cie wykonamy ozdoby na choinkę Domu Muz oraz na choinki i stoły w naszych domach. Prowadzenie: 
Joanna Łagan. Wstęp 3 zł

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

Namiętności, 5.12. (piątek), godz. 19.00 
Spektakl Teatru R-Bezimienni – Szybki Kurs Aktorstwa. Spektakl do muzyki Edwarda Stachury, słowa 
Marek Hłasko.

Inspirowane poezją 
Wystawa nagrodzonych prac plastycznych Konkursu Plastycznego. Prace wyłonione z 1000 prac 
nadesłanych z całej Polski w różnych technikach plastycznych np. grafika, linoryt barwny, kolograf- 
galeria MDK

Wystawa fotograficzna Pracowni Foto-Cyfra z MDK „Portret”
5.12. (piątek)
Wystawa fotograficzna „Barwy” Weroniki Pokrzywnickiej 
5.12. (piątek), godz. 17.00
Wernisaż oraz sesja zdjęciowa, podczas której zostaną wykonane portrety uczestnikom i zaproszo-
nym gościom w stylizacji spójnej z projektem. Jej wyniki zostaną opublikowane na 
www.weronikapokrzywnicka.com.
Inspiracją do stworzenia tego projektu był współczesny człowiek i to jaki wpływ ma na jego istnienie 
wizualność świata, który go otacza. Projekt jest kontynuacją pracy licencjackiej „Barwa”. W obecnej 
pracy za pomocą rzutnika multimedialnego autorka naniosła na twarze modeli wybrane obrazy. Na-
świetlała na osobach fotografie, napisy, kadry filmów oraz reklamy, które były dla niej ważne albo 
jej zdaniem wpłynęły na kulturę ostatnich lat. Wśród nich znalazł się m.in.: portret babci i siostry, 
fotografie Oliviero Toscanii dla firmy Benetton, prace holenderskiej artystki Rineke Dijkstra.
Na skutek manipulacji światłem z rzutnika powstały przedziwne portrety. Twarze modeli zmieniały 
się, tworząc zupełnie nowe obrazy i osobowości. Dzięki uprzejmości Pani Lucyny Sowińskiej (Kierow-
nik artystyczny i reżyser sceny młodych Studio P) autorka wykonała portrety grupie młodzieży ze Stu-
dia P (Agata Matecka, Daria Skierkowska, Natalia Marchelak, Adrianna Jałocha, Błażej Macikowski, 
Eryk Milarski, Olek Gałązka, Jakub Stępień, Zosia Kwiatkowska, Julia Wiśniewska).

Koncert z okazji inicjatywy „Szlachetna Paczka”
12.12. (piątek), godz.18.00 
Koncert Korporacji Tanecznej „Baby Jagi”, zespołu Psotki i Śmieszki, zespołu Pauza. Zespoły, na-
uczyciele MDK wraz z rodzicami od wielu lat intensywnie uczestniczą w tej szlachetnej imprezie 
wspomagając zakup potrzebnych artykułów dla wybranych rodzin.

Nowa Scena Muzyczna: Bez Idola, 6.12. (sobota), godz. 18.00 
Wyjątkowy koncert dla osób lubiących piosenkę turystyczną i studencka, koncert nostalgiczny i sen-
tymentalny dla wszystkich miłośników studenckich festiwali piosenki, gdyż zespół, który wystąpi, 
powstał w Toruniu w latach 80. i prawie w tym samym składzie zaprezentuje się na koncercie „Raz 
do roku odwiedzam to miasto…” – zespół Bez Idola, w skład którego wchodzą Roman Uske, Wojciech 
Uske, Grzegorz Wilczewski, Grzegorz Bielawski, a gościnnie wystąpi Małgorzata Lipińska.

Weekend Toruńskiej Fantastyki, 13-14.12. (sobota-niedziela), godz. 9.00
Witraż Bożonarodzeniowy, 16.12. (wtorek), godz. 12.00
Wernisaż i rozdanie nagród w miejskim konkursie

Koncert kolęd zespołów MDK 
18.12. (czwartek), godz. 18.00 
Wystąpią: Iskierki, Psotki i Śmieszki, Pauza, Poza Rytmem, Granda, 
Teatr RBezimienni, grupa gitarowa, Wesołe Nutki, Let:sing, ErzetW, 
Grupa Z.

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

KATAR Teatralny, 6.12. (sobota), godz. 11.00
Teatr. Przegląd w ramach Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Arty-
stycznej Regionu. Miejsce: Od Nowa. Wstęp wolny

Warsztaty: Muzykoterapia, 6-7.12.
Zajęcia prowadzą: dr Lucyna Matuszak i Erwin Regosz

Warsztaty: Jak twórczo i z pomysłem anomować 
grupy seniorów, 12-14.12. Zajęcia prowadzi Alicja Usowicz

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

Wahadło Foucaulta, O obrotach, Rzeka

Wystawy czasowe:

Świat zmysłów, do 28.02.2015 
Wystawa składa się z trzech części tematycznych. W pierwszej – „Receptory” – zwiedzający zobaczą, jak zbudowane są 
poszczególne organy ludzkiego ciała odpowiedzialne za odbieranie bodźców. W drugiej części ekspozycji – „Mono czy 
stereo” – goście zobaczą i sprawdzą modele prezentujące, jak bodźcie płynące do mózgu z dwóch źródeł – dwojga oczu 
i dwojga uszu – zwiększają jego możliwości odbiorcze. W ostatniej części, nazwanej „Iluzje” na zwiedzających czekają 
triki optyczne. Będzie można sprawdzić swój refleks i poczucie równowagi, a także poddać się bodźcom powodującym 
złudzeniom słuchowym. 

Matematyczny pociąg, 3.12., do 31.01.2015
W ciągłym ruchu Na ekspozycji będzie można zapoznać się z właściwościami niektórych substancji, tworzyw 
i materiałów. Kilkanaście eksponatów umożliwi zwiedzającym przeprowadzenie szeregu doświadczeń, ukazujących 
cechy charakterystyczne poszczególnych substancji i pomagających zrozumieć zawiłe prawa fizyki towarzyszące nam 
w życiu codziennym. 

Życie Interaktywna biologiczna ekspozycja, której tematem jest anatomia człowieka, ale obejmuje także zagadnienia 
z szerzej pojętej biologii. Ilustruje ją i zachęca do interaktywnego odbioru, sprawiając, że zwiedzający może 
poczuć się jak prawdziwy naukowiec lub badacz. Podróż przez świat anatomii jest jednocześnie wędrówką przez 
najnowocześniejsze dokonania nauki i techniki. Dzięki wystawie zwiedzający mogą zobaczyć to, co niewidoczne gołym 
okiem. Korzystając z modeli i mikroskopów dowiedzą się, co dzieje się wewnątrz ludzkiego ciała. Rozpoznając rośliny 
i zwierzęta, zobaczymy jak przystosowały się do życia na Ziemi.

Wmiksuj się! Wystawa jest kolejną odsłoną tematu muzycznego i zagadnień związanych z akustyką, jaka będzie 
prezentowana w CNMW. W skład nowej wystawy wejdzie siedem eksponatów interaktywnych. Nietypowa aranżacja 
stanowisk w postaci stołów multimedialnych, pozwalających na korzystanie z urządzeń kilku osobom na raz umożliwi 
integrację i współpracę zwiedzających. Na wystawie będziemy przetwarzać, modyfikować i miksować dźwięki. 
Zwiedzający będą mogli skomponować niepowtarzalną muzykę „płynącą prosto z serca”

Kalejdoskop – przewrotne OKO To przede wszystkim niezwykły świat luster. Razem z ekspozycją „Barwy 
ze Słońca” tworzą największą wystawę optyczną w Polsce. Odwiedzający ekspozycję spojrzą w – największy w Polsce 
kalejdoskop – umożliwiający wykonywanie zdjęć powstających w nim obrazów, zobaczą znikającą rękę, zamienią 
się twarzą z przyjacielem, dotkną czegoś co nie istnieje, a nawet nawiną promienie światła na szpulkę. Przy pomocy 
specjalnie zaprojektowanych eksponatów pokazujemy działanie lunety, camera obscura, aparatu fotograficznego czy 
światłowodów. Nawet przy niewielkich zdolnościach plastycznych 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 innymi: 
zobaczą taniec kolorów, stworzą własny trójwymiarowy obraz, zobaczą jak z trzech barw powstaje kolorowa fotografia, 
zbadają dlaczego to samo koło obraca się jednocześnie w przeciwnych 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 niedz. w godz. 12.00-18.00
24-26.12. - nieczynne, 27-28.12. godz. 12.00-15.00; 15.00-18.00
31.12.dwie tury zwiedzania: 9.00-12.00; 12.00-15.00. Uwaga! kasy czynne do godz. 11.00.

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)
ścieżka tematyczna: 10 zł (grupa 10-40 os.)
zajęcia w pracowniach: 120 zł + 9 zł/os. (grupa 20-36 os.)

Pracownie: Pracownia biologiczna (II piętro), Pracownia fizyczna (IV piętro), Pracownia kreatywna „przebudowa” (III piętro)

Imprezy:
Mikołajki, 6.12.

WMŁYN WIEDZY

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

Steve Nash & Turntable Orchestra Symfonicznie
13.12. (sobota), godz. 18.00, 20.30
Steve Nash (fortepian)
Dj Ben, Dj Pac1, Dj Krótki, Dj Chmielix, Dj Falcon1, Dj Funktion, Dj 
Vazee, Dj Stosunkowodobry, Dj Haem
Monika Wolińska (dyrygent)
Toruńska Orkiestra Symfoniczna
W programie: Kompozycja na fortepian, 9 Djów i orkiestrę
Support: Łukasz Szatt Palkiewicz (producent muzyczny)
Bilety wyprzedane!

Czas Dla Nas - cykl koncertów rodzinnych
20.12. (sobota), godz. 16.00, 17.00
„Zła zima” to tytuł piosenki Zygmunta Noskowskiego, która rozpocz-
nie grudniowy koncert.  Będzie to zimowa wyprawa w świat dźwię-
ków instrumentów perkusyjnych. To dzięki nim usłyszymy dzwoniące 
dzwoneczki sań i stukot końskich kopyt rozbijających śnieg. Muzy-
cy namalują dźwiękami słynne zimowe  ilustracje  muzyczne m.in.   
A. Vivaldiego i C. Debussy’ego. Nie zabraknie też dziecięcych piose-
nek o zimie. Bilety: 20 zł dorosły, 10 zł dziecko

Vadim Brodski Show – Wielka Gala Sylwestrowa
31.12. (środa), godz. 17.00, 20.00
Ewelina Szybilska (sopran)
Vadim Brodski (dyrygent, skrzypce, Gospodarz wieczoru)
Toruńska Orkiestra Symfoniczna
W programie m.in: znane marsze, walce i polki, hity z operetek i mu-
sicali, przeboje zespołu The Beatles i inne
Bilety: godz. 17.00 - 100 zł, godz. 20.00 - 120 zł

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

John Wick, premiera: 5.12.
akcja, thriller USA ,Chiny, Kanada 2014
reżyseria: David Leitch, Chad Stahelski, występują: Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Alfie Allen
Płatny morderca ściga mężczyznę, który ukradł mu samochód i przy okazji zabił psa. Okazuje się, 
że ojcem złodzieja jest szef mafii, który wynajmuje starego przyjaciela Wicka, by zabił ścigającego.

Love, Rosie, premiera: 5.12.
komedia romantyczna, USA, Wielka Brytania 2014
reżyseria: Christian Ditter, występują: Lily Collins, Sam Clafin, Christian Cooke
Rosie i Alex znają się od dzieciństwa. Gdy Alex wyjeżdża z Dublina na studia do Ameryki, ich wie-
loletnią przyjaźń czekają ciężkie chwile. Czy znajomość przetrwa lata rozłąki i tysiące kilometrów? 
Czy zaryzykują wszystko dla rodzącej się między nimi miłości?

Uwolnić Mikołaja, premiera: 5.12.
komedia, USA, Wielka Brytania 2014
reżyseria: Christopher Smith, występują: Jim Broadbent, Rafe Spall, Warwick Davis
Święty Mikołaj spowodował wypadek swoimi saniami i jest poszukiwany przez policję. Znajduje 
schronienie u 9-letniego Toma i jego ojca – Steve’a, który niedawno wyszedł z więzienia, nie chce 
pakować się w kłopoty i trzyma się od stróżów prawa z daleka. Jednak kiedy Mikołaj trafi za kratki, 
próbując odbić z przytułku dla zwierząt swojego renifera, Tom zmusi tatę do interwencji.

Mów mi Vincent, premiera: 12.12.
komedia, USA 2014
reżyseria: Theodore Melfi, występują: Bill Murray, Melissa McCarthy, Naomi Wats
Vincent (Bill Murray) to zgryźliwy mizantrop, któremu dni upływają na wyścigach konnych, w ulu-
bionym barze i w towarzystwie zaprzyjaźnionej nocnej damy (Naomi Watts). Pewnego dnia do 
domu obok wprowadza się Maggie (Melissa McCarthy) z synem Oliverem. Powitanie nowych sąsia-
dów nie zapowiada początku pięknej przyjaźni. Jednak wiecznie spłukany Vin dostrzega szansę na 
podratowanie swego opłakanego budżetu.

Get on up, premiera: 12.12.
biograficzny, dramat, muzyczny, USA 2014
reżyseria: Tate Tylor, występują: Chadwick Boseman, Nelsan Ellis, Dan Aykroyd 
Film opowiada historię „ojca chrzestnego” soulu - Jamesa Browna. Widzimy czas od jego dzieciń-
stwa, które spędził w skrajnym ubóstwie, po lata jego największej świetności, kiedy to stał się 
postacią kształtującą oblicze światowej sceny muzycznej

Annie, premiera: 25.12
komedia, musical, dramat, USA 2014
reżyseria: Will Gluck, występują: Jamie Fox, Rose Byrne, Cameron Diaz
Bohaterką filmu jest Annie, która zostaje wybrana, aby spędzić trochę czasu w rezydencji bogacza 
Benjamina Stacksa. Benjamin, który do tej pory był oschłym i zimnym człowiekiem, przy dziew-
czynce się zmienia. Postanawia pomóc Annie w odnalezieniu zaginionej rodziny.

Królowa śniegu 2, premiera: 25.12.
animacja, familijny, Rosja 2014, reżyseria: Alexiej Tsittsilin
Po pokonaniu złej Królowej Śniegu gadatliwy troll Orm powraca w rodzinne strony. Spodziewa się, 
że bez trudu zdobędzie rękę księżniczki trolli i zacznie wygodne życie bohatera. Jednak zamiast 
tego czekają go nowe wyzwania. W Krainie Lodu odradza się zło. 

Noc w Muzeum: Tajemnica grobowca, premiera: 25.12.
familijny, fantasty, komedia USA, Wielka Brytania 2014, reżyseria: Shawn Lewu
występują: Ben Stiller, Robin Williams, Dan Stevens
Ben Stiller ponownie w roli Larry’ego Daleya, strażnika w muzeum, w którym nocą ożywają zgroma-
dzone w nim niezwykłe eksponaty. Tym razem Larry wyrusza wraz z synem do Londynu, by w Mu-
zeum Brytyjskim przeżyć największą przygodę swego życia.

Hobbit: Bitwa Pieciu Armii, premiera: 25.12.
fantasty, przygodowy USA, Nowa Zelandia 2014
reżyseria: Peter Jackson, występują: Ian McKellen, Martin Freeman, Ken Stott
Filmowa adaptacja książki J.R.R. Tolkiena, będącej wstępem do słynnego „Władcy Pierścieni”, 
to opowieść pełna niesamowitych wydarzeń i magicznych postaci. Przedstawia odwieczną wal-
kę dobra ze złem. Drużyna dowodzona przez Thorina Dębową Tarczę dotarła do Samotnej Góry, 
której skarbu strzeże potężny Smaug. Czy Bilbo i jego towarzysze pokonają smoka i odzyskają 
legendarny Erebor?

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

Kinodanie
•  2.12. (wtorek), godz. 20.30 Jeziorak, reż. Michał Otłowski, Polska 2014
•  9.12. (wtorek), godz. 20.30 20 000 dni na ziemi, reż. J. Pollard, J. Forsyth, Wlk Brytania 2014
•  16.12. (wtorek), godz. 20.30 Klub Jimmy’ego, reż. K. Loach, Francja, Irlandia, Wlk Brytania 2014
•  30.12. (wtorek), godz. 20.30 Bardzo poszukiwany człowiek, reż. Anton Corbjin, Niemcy/ 

USA/ Wlk Brytania 2014

PREMIERY
•  Za jakie grzechy dobry Boże?, reż. Philippe de Chauveron, Francja 2014
Cztery piękne córki na wydaniu i jedno marzenie ich poukładanych, konserwatywnych rodzi-
ców – żeby dobrze wyszły za mąż. Ale co zrobić, gdy czterech zakochanych mężczyzn to Żyd, 
Arab, Chińczyk i wesoły chłopak z serca Czarnej Afryki?
•  Lewiatan reż. Andriej Zwiagincew, Rosja 2014
Kola mieszka z młodą żona Lilą i nastoletnim synem Romą w małym miasteczku nad morzem 
w północnej Rosji. Mer miasteczka Wadim Szelewiat, w którego gabinecie wisi na ścianie 
portret Władimira Putina, wygrał z Kolą sprawę sądową i zamierza wyrzucić go z domu. Na 
pomoc przybywa Dimitri – znajomy prawnik z Moskwy, który wie jak uratować majątek Koli.
•  Pani z przedszkola, reż. Marcin Krzyształowicz, Polska 2014
Obraz rodziny, której życie z dnia na dzień staje na głowie, gdy wkracza w nie przedszkolanka 
syna, piękna i tajemnicza Karolina (Karolina Gruszka). 
•  Totart, czyli odzyskiwanie rozumu, reż. Bartosz Paduch, Polska 2014
Rozwichrzona, porywająca opowieść o gdańskiej formacji artystycznej TOTART, która swoimi 
obrazoburczo-prześmiewczymi ujawnieniami rozsadzała ponurą, PRL-owską rzeczywistość 
lat 80. ubiegłego wieku. 

Kino Dla Seniora
10.12. (środa), godz. 13.00 Obywatel, reż. Jerzy Stuhr, Polska 2014
W swojej najnowszej komedii Jerzy Stuhr wyśmiewa wszystko i wszystkich, nie oszczędzając 
przy tym samego siebie.

Plakatobranie
18.12. (czwartek), godz. 18.00
Na Święta czyścimy nasze magazyny i zapraszamy na Plakatobranie. Będzie można dostać 
plakaty m.in. do takich filmów jak „Interstellar”, „Obywatel”, „Płynące wieżowce”, „Wilcze 
dzieci”, „Bogowie”, „Gottland”, „Zimowy Sen”, „Mapy Gwiazd” i wiele, wiele innych. Liczba 
egzemplarzy ograniczona.

KINO NIEBIESKI KOCYK
Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”
ul. Gagarina 37a, tel. 56 611-22-66
www.odnowa.umk.pl

„Zbliżenia”, reż. Magdalena Piekorz, Polska 2014
1.12. (poniedziałek), godz. 19.00
„Służby specjalne”, reż. Patryk Vega, Polska 2014
2.12. (wtorek), godz. 19.00
„Jeziorak”, reż. Michał Otłowski, Polska 2014
8.12. (poniedziałek), godz. 19.00 
„Lewiatan”, reż. Andriej Zwiagincew, Rosja 2014
9.12. (wtorek), godz. 19.00 
„Serce, serduszko” reż. Jan Jakub Kolski, Polska 2014
15.12. (poniedziałek), godz. 19:00 
Specjalny Pokaz Charytatywny
16.12. (wtorek), godz. 19.00 

Bilety: 10 zł studenci, 12 zł pozostałe osoby

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

„Renifer Kometa” (dla młodych widzów)
Jest Waleczny i Walczyk i Strzała i Swarek, Zefir, Kupidyn i Rudolf i Śmiałek... A kto pamięta, 
że w orszaku Świętego Mikołaja jest także Kometa? To właśnie on zna się najlepiej na gwiaz-
dach. Teraz, razem ze swym przyjacielem przemierza gwiezdne i planetarne zakątki. Poznaje 
inne światy, a gwiazdy prowadzą go niczym kompas. Dzięki swej wiedzy ratuje misję Świętego 
Mikołaja, pomagając roznosić prezenty nie tylko na Ziemi. Ten familijny seans dla dzieci pre-
zentowany jest w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

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

Pozostałe seanse w ofercie: dla dzieci „Barwy kosmosu”, „Cudowna podróż” i „Mój kumpel 
Niko”, a także „Makrokosmos”, „Osiem planet ?”, „Wirująca Ziemia”, „Ziemia – planeta Ko-
pernika” oraz „Znaki na niebie”,

Godziny prezentacji:  wtorek-piątek: godz. 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.15; sobota: 
godz. 12.00, 13.15, 14.30, 15.45, 17.00;  niedziela: godz. 12.00, 14.00, 16.00.

Bilety: grupowy szkolny 8 zł, ulgowy 10 zł;  normalny 12 zł
z wersją w języku angielskim, francuskim lub rosyjskim: 14 zł / 16 zł
w weekendy dla wszystkich bilet ulgowy

wystawa interaktywna ORBITARIUM
W Orbitarium można sterować okazałym modelem sondy kosmicznej Cassini, uruchamiając 
kamery wizyjne, anteny sondy, czy też efektowne silniki sterujące. 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:  wtorek-piątek: godz. 9.30, 10.45, 12.00, 13.15, 14.30; sobota: godz. 11.15, 
12.30, 13.45, 15.00, 16.15; niedziela: godz. 11.15, 13.15, 15.15.

Bilety: grupowy szkolny 6 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 model 
kuli ziemskiej o średnicy 2,15 m. Dzięki grze świateł w łatwy sposób będzie można obserwo-
wać i przekonać się, dlaczego mamy cztery pory roku, a po dniu następuje noc. Interaktywne 
stanowiska poprzez samodzielne eksperymenty wyjaśniają m.in. pole magnetyczne, płyty li-
tosferyczne i trzęsienia Ziemi, tęczę, cyklon, a także powstawanie wydm, konwekcję, czy źródła 
energii odnawialnej. Są tu też 2 stanowiska z kolekcją skał i minerałów. W czterech naroż-
nikach wystawy przygotowano plastyczne instalacje pokazujące, jak na przestrzeni dziejów 
zmieniała się nasza planeta. Odwiedzający znajdą tam wybuchający wulkan, będący kolebką 
życia ocean, monumentalny lodowiec, czy wreszcie makietę cywilizacji człowieka. 

Godziny wejść:  wtorek-piątek: godz. 10.00, 11.15, 12.30, 13.45, 15.00; sobota: godz. 11.15, 
13.00, 14.15, 15.30, 16.45; niedziela: godz. 11.15, 13.00, 15.00.

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

W okresie świąt Bożego Narodzenia obowiązywać będą inne godziny projekcji seansów i wej-
ścia na wystawy interaktywnej. Prosimy o sprawdzanie repertuaru na www.planetarium.torun.pl.

P
PLANETARIUM

KOORDYNATOR: URZĄD MIASTA TORUNIA
www.torun.pl

Toruński Festiwal Książki – post scriptum
2.12. (wtorek), godz. 19.00
Promocja książki Zbigniewa Branacha „Zlecenie na Popiełuszkę. Czar hipotez - Mit „nowej praw-
dy” – Chrostowski”
Prowadzenie: Urszula Guźlecka. Fragmenty książki czyta: Dariusz Bereski
ks. dr Karol Dąbrowski CSMA, geneza pieśni „Ojczyzno ma…”
Zbigniew Branach: ks. Popiełuszko – „wróg systemu”
ks. prof. Dariusz Zagórski: Hipotezy, to nie fakty
Miejsce: Dwór Artusa. Wstęp wolny

Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej „Sztuka Natury”
3.12. (środa)
•  godz. 10.30 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska ul. Lwowska 1: wernisaż wystawy pokon-

kursowej „Natura Wokół Nas”. Wystawa prezentująca prace wyróżnione i nagrodzone w kon-
kursie fotograficznym zorganizowanym w ramach Festiwalu „Sztuka Natury”. Wernisaż odbę-
dzie się w ramach obchodów 40-lecia działalności Muzeum Przyrodniczego Wydziału Biologii 
i Ochrony Środowiska UMK.

•  godz. 18.00 Dwór Artusa: otwarcie Festiwalu. W programie: Gość Specjalny – Olga Kamenskaja 
- „Bajkał Królestwo Wody i Lodu”- Otwarcie wystawy „Bajkał Królestwo Wody i Lodu”

4.12. (czwartek)
•  VII LO im. Wandy Szuman w Toruniu – Dzień z Fotografią Przyrodniczą dla uczniów liceum.***
•  godz. 18.00 Galeria Domu Muz, ul. Podmurna 1/3: wernisaż wystawy poplenerowej „Dolina 

Dolnej Wisły” **
5.12. (piątek)
•  godz. 11.00 Galeria Sztuki Przyrodniczej Ogrodu Zoobotanicznego:  wernisaż wystawy „Z natu-

ry” – przygotowanej przez Okręg Łódzki Związku Polskich Fotografów Przyrody.****
•  godz. 16.30 Muzeum Podróżników: wernisaż wystaw „Wśród trzcin i wód”, „W krainie łabę-

dzia” Włodzimierza Puchalskiego oraz „Werki Włodzimierza Puchalskiego” Tomasza Ogrodow-
czyka przygotowanej przez Lasy Państwowe.****

•  godz. 18.00 Dwór Artusa: spotkanie z Kacprem Kowalskim: O poszukiwaniach naturalnego 
środowiska życia człowieka, na przykładzie „Efektów Ubocznych” – fotograficznego projektu 
dokumentalnego – prelekcja i promocja książki.**

6.12. (sobota)
•  godz. 12.00 Od Nowa: wernisaż wystawy „Kadry Kreślone Piórem” Miłosza Kowalewskiego.**
•  godz. 12.30 Od Nowa: spotkanie z Gościem Festiwalu Miłoszem Kowalewskim „Kadry Kreślone 

Piórem” **
•  godz. 13.30 Od Nowa: spotkanie z Gościem Festiwalu Adrianną Bogdanowską „Zdjęcia na osi 

czasu” **
•  godz. 14.30 Od Nowa: Przegląd filmów przyrodniczych poświęconych Wiśle i jej dorzeczu: ** 

Małopolski przełom Wisły – Artur Tabor 
Podlaski przełom Bugu – Artur Tabor 
Wisła – od źródeł do ujścia. Wzdłuż dawnego szlaku łososia – Paolo Volponi: odcinek 1 – Od 
źródeł Wisły do ujścia Dunajca, odcinek 2 -Od ujścia Dunajca do ujścia Narwi 
„Biebrza – żyjąca rzeka” – Zapowiedź filmu – Paolo Volponi 
Gośćmi przeglądu będą Jolanta Tabor oraz Paolo Volponi.

7.12. (niedziela)
•  godz. 12.00 Dwór Artusa: spotkanie z Małgorzatą Książkiewicz „Po prostu”**
•  godz. 13.00 Dwór Artusa: potkanie z Anną Puchalską, Włodzimierzem Pressem oraz Tomaszem 

Ogrodowczykiem – „Podsumowanie Zielonej Serii Włodzimierza Puchalskiego”**
•  godz. 14.00 Dwór Artusa: spotkanie z Janem Walencikiem – Włodzimierz Puchalski – Pionier 

Polskiej Fotografii Przyrodniczej i Filmu Przyrodniczego. Początek Pasji **
•  godz. 15.00 Dwór Artusa: zakończenie VII Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodni-

czej „Sztuka Natury” Toruń 2014. W programie: Darek Sepioło – „Magia Wielkiego Błękitu”- 
rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego oraz pokazów multimedialnych oraz wręczenie na-
gród w konkursach.**

* Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu Festiwalu
** Wstęp wolny
*** Spotkanie adresowane tylko do uczniów i grona pedagogicznego szkoły
**** Wstęp wolny wyłącznie na wernisaż wystawy

IINNI ORGANIZATORZY



•  godz. 14.00 - 15.30   część referatowa: 
Odejście dziecka - Edyta Wojtasińska, Biała Podlaska 
Kim jest rodzic zastępczy - dr Krzysztof Liszcz, Toruń 
Usamodzielnienie dziecka z pieczy. W poszukiwaniu kompleksowego modelu - Jarosław 
Banasiak, Fundacja Robinson Crusoe, Warszawa

•  godz. 15.30 - 16.00  Zakończenie konferencji, podsumowanie i wnioski
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu  i Katolickie Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman w Toruniu
Ponadto:
 VII Liceum Ogólnokształcące im. Wandy Szuman:
•  Cykl spotkań dla młodzieży „Jak być pełnosprawnym człowiekiem?! O tolerancji i empatii raz 

jeszcze”: 
2.12. (wtorek), godz. 10.00 Dylematy i rozterki tolerancji  - debata poprzedzona wykładem 
4.12. (czwartek), godz. 10.00 lekcja otwarta i warsztaty na temat stereotypów etnicznych 
i tak zwanej „wrednej mowy” 
3.12. (środa), godz. 10.00 Gra miejska  Przepis Wandy Szuman –  zakończenie w CKU: 
wręczenie nagród oraz zwiedzanie Izby Pamięci Wandy Szuman

Zespół Szkół nr 16 im. Wandy Szuman:
•  5.12. (piątek) Przedstawienie „Bajki dla Przedszkolaków”

JESTEM - STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM 
NIEPEŁNOSPRAWNYM I OSOBOM 
POTRZEBUJĄCYM WSPARCIA

Twórcze zapisy, 4-30.12.
Wystawa prezentuje efekt końcowy warsztatów plastycznych prowadzonych przez Natalię Mie-
dziak w ramach projektu „KIS- Alternatywne Centrum Kultury”  oraz zdjęcia prezentujące reali-
zację projektu pt. „KIS-Teatralne Działania bez Barier”. 
Uczestnicy warsztatów: Agata Krzyżanowska, Maria Leżańska, Marta Wienconek, Paweł Jachi-
mowicz, Katarzyna Wiszniewska, Anna Kryczka, Agata Buller, Marcin Wardaliński, Paweł Świę-
cicki, Przemek Wierzbicki, Marek Szporka, Piotr Hanczewski, Maria Milarska, Anna Czaplińska, 
Marlena Urban, Przemysław Plitta, Rozalia Zemke, Marta Szklarska, Zuzanna Więckowska, 
Sławomir Gmurczak, Tomasz Kunicki, Klaudia Wieczyśńka, Barbara Trześniewska, Paulina Wój-
towicz, Grzegorz Król, Paulina Murawska, Katarzyna Sawicka, Marta Szklarska, Agnieszka Afelt, 
Magdalena Urbanowska. Miejsce: Dwór Mieszczański, ul.  Podmurna 4-6
Wystawa czynna: poniedziałek, środa, piątek w godz. 10.00-13.00. Wstęp wolny 

Multiplikacja, 5.12.- 10.01.2015 (z przerwą 24.12.-15.01.) 
Wystawa stanowi podsumowanie projektów: Klub Integracji Społecznej - warsztaty fotograficz-
ne i filmowe oraz KIS - Alternatywne Centrum Kultury. W ramach projektów prowadzone były 
dwie grupy warsztatowe, które przygotowały odrębne pokazy zdjęć. Pierwsza wizja „Drobne 
zdarzenia”, poszukiwała w zastanym i otaczającym świecie rzeczy ciekawych, niezwykłych 
i ukrytych poza poziomem naszych oczu. Uczestnicy dostawali tematy otwarte, które można 
było interpretować na wiele sposobów. Drugą perspektywę „Świat w odbiciach, my w kolorach” 
uczestnicy podsumowali następująco: Ożywiamy kolorami szarą rzeczywistość, zarówno przy-
rodę jak i ludzi. Fotografując wzajemnie nasze barwne oblicza nabieramy dystansu do samych 
siebie. Przełamujemy nasze bariery i schematy.
Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka

Pokaz spektaklu „Przedział”, 21.12. (niedziela), godz. 17.00
Spektakl jest efektem końcowym projektu „KIS-Teatralne Działania bez Barier”. Przedział to 
miejsce spotkań dwóch generacji. Każda z tych grup na pierwszy rzut oka jest inna. Jednak 
w odbiciu przypadkowych pasażerów wszyscy stają się do siebie podobni. Przedział to miejsce, 
w którym teraźniejszość spotyka się z przeszłością, starość z młodością, a szacunek z agresją. 
Pokaz przedpremierowy odbył się podczas Spotkania z Twórczością Teatralną Osób Niepełno-
sprawnych Innym Okiem w Baju Pomorskim 10.10.2014 r.
Reżyseria, scenariusz:  Damian Droszcz. Występują: Izabela Grześko, Agata Krzyżanowska, Pa-
weł Jachimowicz, Marcin Wardaliński, Maria Milarska, Zofia Curyłło, Marek Szporka, Mariusz 
Forst, Janusz Porowiński, Magdalena Urbanowska, Justyna Trawińska, Michał Zalewski, Woj-
ciech Krawczuk, Michał Pawlikowski, Filip Wasiak, Marcin Sobczyk
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, Wstęp wolny

AMNESTY INTERNATIONAL
www.facebook.com/amnesty.torun

Maraton Pisania Listów, 13.12. (sobota), cały dzień
To wydarzenie, które organizowane jest w 400 miejscach w całej Polsce i w 143 innych krajach, 
jest największym wydarzeniem na świecie na rzecz praw człowieka. Podczas Maratonu przez 24 
godziny pisane są ręcznie listy w obronie osób, których prawa zostały złamane.
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM SPOTKAŃ MŁODZIEŻY
ul. Łokietka 3, tel. 530-854-952
www.mcsm.torun.pl

smART Fashion by MarylaW, 5.12. (piątek), godz. 19.00
Moda od zawsze była połączeniem kreacji, stylu i sztuki. W dzisiejszym świecie pokazy mody nie są 
już tylko zwyczajną prezentacją efektów pracy projektanta, ale spektakularnym widowiskiem, w któ-
rym każdy najdrobniejszy komponent, składa się na wizualny odbiór całości.
Na patio MCSM odbędzie się ekskluzywny pokaz kolekcji MaryliW – której motywem przewodnim 
są puzzle. Pokaz wzbogacony zostanie wieloma atrakcjami – prezentacją świątecznych i karnawało-
wych makijaży, fryzur, biżuterii. Gościem specjalnym wieczoru będzie Ilona Felicjańska, jedna z naj-
słynniejszych polskich modelek, II wicemiss w konkursie Miss Polonia w 1993 r., finalistka konkursu 
Elitte Model Look. Gwiazda na wybiegach między innymi u Calvina Kleina, Pierre’a Cardina, Max 
Mary, Eskady, Gotexu,  Hexeline, Macieja Zienia i Teresy Rosati. Ambasadorka GRAS Polska oraz Etre 
Belle Polska, a także Adrian Fabryka Rajstop.
Część środków zebranych ze sprzedaży biletów zostanie przeznaczona na działania Stowarzyszenia 
Wiosna – Akademię Przyszłości – ogólnopolski program, który za pomocą unikalnej metody pracy 
przeprowadza dzieci od porażki w szkole do sukcesów w życiu. Bilety: 35 zł

TOWARZYSTWO BACHOWSKIE, www.js-bach.pl

IV Festiwal Cichej Muzyki: La Tempesta, 14.12. (niedziela), godz. 17.00
Usłyszymy repertuar, w którym jak w życiu, jest czas nostalgii i czas radości. Najpierw piękna kantata 
patrona Towarzystwa, jego ostatnie skończone dzieło, w którym przeczucie nadchodzącego końca 
wybrzmiewa smutkiem i uspokojeniem. Radość świąt Bożego Narodzenia zapowiedzą miłośnikom 
Festiwalu arie Haendla, jak zawsze melodyjne. Zagra zespół La Tempesta (to już grudniowa tradycja 
festiwalu). 
Zespół Muzyki Dawnej La Tempesta powstał w 1998 roku w Warszawie. Tworzą go wybitni młodzi 
wokaliści i instrumentaliści specjalizujący się w wykonawstwie muzyki dawnej. Od momentu po-
wstania zespół występuje regularnie prezentując muzykę od Josquina Desprez i Palestriny, przez 
Monteverdiego, Schutza, Carissimiego, Purcella, Vivaldiego, Bacha, Haendla, aż po utwory Haydna 
i Elsnera. Wystąpił na renomowanych festiwalach - między innymi Wratislavia Cantans, Gaude Mater, 
Viva il Canto czy Berliner Tage fur Alte Musik, nagrał 12 płyt CD wydanych w Polsce (DUX, Musi-
con) i za granicą (BIS, ARTS, Divox). W sezonie 2009/10 oraz 2010/11 orkiestra La Tempesta wzięła 
udział w spektaklach The Fairy Queen prezentowanych w Operze na Zamku w Szczecinie oraz Teatrze 
Wielkim w Poznaniu. Kierownikiem artystycznym i dyrygentem zespołu jest jego założyciel, Jakub 
Burzyński, który jak zawsze wygłosi także słowo wprowadzające.
Miejsce: Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego, Wstęp wolny

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW TORUNIA

Wanda Szuman – W 20. rocznicę śmierci
1.12. (poniedziałek) Konferencja Jubileuszowa - Dziedzictwo Wandy Szuman, Biblioteka Główna 
UMK
•  godz. 10.00 Otwarcie Konferencji
•  godz. 10.10-10.30 dr hab. Agnieszka Wałęga „Wkład rodziny Szumanów w rozwój polskiej peda-

gogiki”
•  godz. 10.30-10.50 dr hab. Beata Borowska-Beszta „Myśl Wandy Szuman w toruńskich badaniach 

nad niepełnosprawnością”
•  godz. 11.10-11.30 dr Łukasz Skowroński, dr Tatiana Olejnik „Szkoły im. Wandy Szuman – idee, 

aspiracje, wyzwania”
•  godz. 11.30-11.50 mgr Barbara Momot „Wanda Szuman -osobowy i relacyjny model terapii”
•  godz. 11.50-12.15 Występ chóru Zespołu Szkół nr 16 im. Wandy Szuman w Toruniu
•  godz. 12.15 Uroczyste otwarcie wystawy „Wanda Szuman (1890-1994) – w 20. rocznicę śmierci”             

połączone z wręczeniem nagród uczestnikom konkursu literacko-artystycznego „Twarze dziecka, 
oblicza dzieciństwa”

W dniu trwania uroczystości (dla odwiedzających) będzie możliwe oprowadzenie po Izbie Pamięci 
Wandy Szuman w CKU przy Placu Św. Katarzyny 8 w Toruniu,  w godz. 15.00-18.00
2.12. (wtorek) VIII Konferencja Naukowa poświęcona Wandzie Szuman: „Przyjmuję obce, oddaję 
swoje” – rodzinna opieka zastępcza, Biblioteka Główna UMK
•  godz. 10.30-11.00 Rozpoczęcie Konferencji, wprowadzenie (dziekan WNP UMK, prezes KSON DT)
•  godz. 11.00-12.00   część referatowa: 

Troska Wandy Szuman o dziecko osierocone - dr Jan Malinowski, WNP UMK Toruń 
Problemy psychologiczne dziecka w rodzinach zastępczych - dr Teresa Jadczak-Szumiło, Żywiec 
godz. 12.00-13.30 Panel:  Współpraca Organizatora i Rodziny Zastępczej 
Przygotowanie rodziny do pełnienia pieczy zastępczej (perspektywa Organizatora) 
Zespół wspierający Rodzinę Zastępczą (perspektywa psychologa) Cezary Wiśniewski, MOPR Toruń 
Pomoc i wsparcie specjalistów (perspektywa rodziny)Kinga Piotrowicz, Iława

FUNDACJA TERAPII TANGIEM COTANGO
www.cotango.pl, tel. 604-219-184 

Lekcja otwarta tanga, 22.11 (sobota) 
•  godz. 11.00-12.00 Spotkanie z tangiem dla tych, którzy marzą o tangu, których tango  już 

zafascynowało, ale także tych, którzy się nie zetknęli z tangiem i będzie to ich pierwsze 
spotkanie. Troszkę o historii, ale przede wszystkim o ideach a nie o krokach, o radości i zdro-
wotnych walorach tańca. Dobra zabawa gwarantowana. Brak partnera nie jest przeszkodą. 
Lekcję poprowadzi toruński tanguero Osito Marino wraz z partnerką. 
Wstęp wolny, konieczna jest rejestracja na www.cotango.pl

•  godz. 12.30-14.00 Na tych, którzy po lekcji otwartej uznają, że tango jest dla nich, czeka pierw-
sza lekcja, a na niej podstawy emisji ruchu, świadomości ciała, równowagi, kontaktu z part-
nerem i to, czym jest objęcie. Także na tych zajęciach nie jest wymagany partner, ale warto 
pamiętać, że prawdziwy mężczyzna tańczy tango.

Wstęp: 20 zł
•  godz. 21.00-01.00 Milonga tanga
Wstęp: 15 zł

Warsztaty tanga, 23.11 (niedziela)
•  godz. 11.00-12.30 technika dla pań i panów, technika w parze (zajęcia open)
•  godz. 13.00-14.30 muzykalność – różnice pomiędzy tango de salon, tango-walc i milongą (za-

jęcia open)
Wstęp: tylko pakiet na dwie lekcje – 60 zł
Warsztaty poprowadzą Justyna Jędrzejewska i Andrzej Bernaś. Jest to para młodych, dynamicz-
nych, o ugruntowanej pozycji nauczycieli, na co dzień prowadzących regularne zajęcia tanga 
w Warszawie. Justyna i Andrzej dają pokazy, organizują milongi a także często występują, jako 
DJ, zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Miejsce: Galeria i Kawiarenka Teatralna Wejściówka, pl. Teatralny 1

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

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

Najpiękniejsze wyspy Morza Śródziemnego
11.12. (czwartek), godz. 16.00
Slajdy i relacja z podróży znanego podróżnika, geografa i fotografa Zdzisława Preisnera, człon-
ka rzeczywistego Królewskiego Towarzystwa Fotografów. Mile widziana telefoniczna rezerwacja 
miejsc: tel. 698-194-471

Uroczysta wigilia, 18.12.(czwartek), godz. 14.00
Wstęp tylko dla członków klubu.

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

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

Czynne codziennie w godz. 10.00-17.00
Dla odbiorców indywidualnych pokazy odbywają się, gdy zbierze się grupa min. 5-osobowa. 
Maksymalna wielkość grupy to 50 osób. 

Bilety: Dzieci i młodzież ucząca się 8,50 zł, osoby dorosłe: 9,50 zł, młodzież niepełnosprawna 
5,50 zł, dorośli niepełnosprawni 8,50 zł. 

Warsztaty Legendy w akcji!
do 5.01.2015, każdy poniedziałek, godz. 16.00-17.30
Zapraszamy wszystkich torunian zainteresowanych filmowaniem do wzięcia udziału w warszta-
tach, dzięki którym sami stworzą animację poklatkową. Scenariusz zajęć zakłada utworzenie sta-
łej grupy warsztatowej, która zrealizuje film krótkometrażowy oparty na toruńskich legendach. 
Warsztaty będą prowadzone przez filmoznawcę Piotra Buratyńskiego. Warsztaty przeznaczone 
są dla dzieci od 7 lat. Koszt całych warsztatów: 120 zł. Rezerwacji zajęć należy dokonać do 9.11., 
tel. 56 621-07-14 lub pod adresem: biuro@domlegend.pl

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

Salonik Artystyczny Fortu IV
7.12. (niedziela) Koncert „Bogusław Nowicki – Optymizmu gram”
Podczas koncertu zaprezentowane zostaną utwory z zabawną, satyryczną narracją, nawiązującą 
do tradycyjnych, polskich spotkań poetyckich, gdzie piosenki uzupełnione anegdotami śpiewa-
ne są razem z publicznością. Wiele piosenek Bogusława Nowickiego to znane przeboje, przywo-
ływane i śpiewane często przy okazji koleżeńskich spotkań z gitarą.
Bogusław Nowicki - poeta, bard, autor tekstów, kompozytor i wykonawca własnych utworów, 
literat, satyryk, felietonista. Autor piosenek: „Gawędziarze”, „Uśmiechnięte dziewczyny na 
dworcach”, „Poszukiwania”.
Bilety: 30 zł, w cenie biletu słodki deser
Cena pakietowa: bilet na Salonik oraz dwudaniowy obiad w Restauracji Fortu i możliwość bez-
płatnego zwiedzania Fortu IV, cena 48 zł/osobę.

21.12. (niedziela), godz.17.00 koncert „Kolędy świata”
Przepiękne, polskie tradycyjne kolędy i pastorałki wplecione w podróży po najciekawszych pie-
śniach bożonarodzeniowych pochodzących z Ukrainy, Białorusi, Rosji, a także Niemiec, Stanów 
Zjednoczonych, a nawet Japonii. A to wszystko w unikatowych aranżacjach zespołu Slavic Vo-
ices. Dominuje tu śpiew a cappella. Ponadto kilka kolęd jest wzbogaconych o brzmienie chyba 
najbardziej intrygującego spośród instrumentów smyczkowych, jakim jest kontrabas. 
Wykonawcy: Magdalena Cysewska – sopran, perkusjonalia, Michał Hajduczenia – baryton, kon-
trabas, Natalia Sycz – alt
Bilety: 30 zł, w cenie biletu degustacja potraw świątecznych
Dojazd do Fortu autobusem linii nr 14. Przystanek Mleczna – na żądanie.
Szczegółowe informacje i dokonywanie rezerwacji: 56- 655-82-36 lub biuro@fort.torun.pl

Odkrywanie tajemnic Fortu IV
każdy piątek i sobota, godz. 20.00
Przewodnicy w mundurach będą oprowadzali po kazamatach Fortu IV. Oprócz dawnych koszar 
zwiedzimy także prochownie, dowiemy się, po co w Forcie było „zwierciadło akustyczne” i za-
kręcimy 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.



1.12. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Skarby ukryte na Szlaku św. Jakuba,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Nie-
pełnosprawnych
  godz. 12.15  Wanda Szuman (1890-1994) - w 20. rocznicę śmierci – konferencja i sesja, 
także 2.12., wystawa do 23.12.,  Biblioteka Uniwersytecka
  godz. 19.00  Mikołajki Jazzowe – Marcin Wasilewski Trio ft. Joakim Milder,  Dwór Artusa
   Kinga Majchrzak - Portrety pamięci z historią w tle, do 9.12.,  Książnica Kopernikańska, 
Filia nr 1, ul. Jęczmienna
   Kiermasz książek, do 5.12.,  Książnica Kopernikańska, Filia nr 12, ul. Fałata

2.12. (wtorek)
  godz. 19.00  Promocja książki Zbigniewa Branacha „Zlecenie na Popiełuszkę”,   
Dwór Artusa

3.12. (środa)
  godz. 10.30  Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej „Sztuka Natury”,  
do 7.12.,  różne miejsca, spotkania głównie w Dworze Artusa 
  godz. 17.00  Pasja podróżowania. Podróże bez barier: Jan Mela,  Ratusz Staromiejski
  godz. 20.00  Moherhead,  Lizard King
  godz. 20.00  Jazz Club: Michał Milczarek Trio,  Od Nowa 
   Matematyczny pociąg – wystawa, do 31.01.2015,  Centrum Nowoczesności  
„Młyn Wiedzy”

4.12. (czwartek)
  godz. 16.30  Oprowadzanie po aktualnych wystawach,  CSW
  godz. 18.00  Spotkanie z Moniką Małkowską,  CSW
  godz. 18.00  Wystawa: Dolina Dolnej Wisły, do 15.01.2015,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  Fotograficzne Pogaduchy,  Kawiarnia Wejściówka
  godz. 19.00  Hulajdusza,  Od Nowa
  godz. 19.00  Kev Fox & The Last Dance,  Lizard King
  godz. 19.30  Wieczór artystyczny z Norwidem,  Dom Muz, ul. Podmurna
   Słoneczna wystawa, do 14.01.2015,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziec-
ka, ul. Kościuszki
   Twórcze zapisy - wystawa, do 30.12.,  Dwór Mieszczański

5.12. (piątek)
  godz. 12.00  Wiesław Smużny – Heliotropy Torunia na 888-lecie Miasta w 2121 roku - 
IV/2014, do 10.01.2015,  Galeria Humanisticum
  godz. 16.00  Wystawy poświęcone twórczości Włodzimierza Puchalskiego,  
do 11.01.2015,  Muzeum Podróżników
  godz. 17.00  Wystawa fotograficzna „Barwy” Weroniki Pokrzywnickiej,  MDK
  godz. 17.00  Toruń i jego historia: część III: Od  XIX wieku do zakończenia II wojny świa-
towej,  Dom Eskenów
  godz. 18.00  Iwona Liegmann - Mikołaju, to już czas…do 31.12.,  Galeria Proscenium, 
Teatr Muzyczny
  godz. 19.00  Spektakl Teatru R-Bezimienni: Namiętności,  MDK
  godz. 19.00  Grand Press Photo – Wystawa Polskiej Fotografii Prasowej, do 4.01.2015, 
 CSW
  godz. 19.00  smART Fashion by MarylaW,  Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży
  godz. 20.00  Od Nowa na Obcasach: Klara,  Od Nowa
   Multiplikacja - wystawa, do 10.01.2015,  Biblioteka Uniwersytecka
   Malarstwo artystów zrzeszonych w Towarzystwie Polskich Plastyków przy Związku Po-
laków na Białorusi, do 17.01.2015,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka

   Ten Typ Mes,  Klub NRD
   Mikołajki w Muzeum: „W poszukiwaniu św. Mikołaja”,  Muzeum Okręgowe

6.12. (sobota)
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 11.00  Poczta św. Mikołaja - spektakl,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 11.00  KATAR Teatralny,  Od Nowa
  godz. 11.00-15.00  Jarmark Świąteczny,  Muzeum Piśmiennictwa  
i Drukarstwa
  godz. 12.00  Świąteczna aukcja charytatywna,  Ratusz Staromiejski 
  godz. 12.00-14.00  Mikołajki Foto-Optyczne,  CSW
  godz. 12.00  Fotografie Miłosza Kowalewskiego - Kadry kreślone piórem, 
do 10.01.,  Od Nowa
  godz. 17.00  Gra warta piernika, czyli Maurycy i kolędnicy - premiera,  Im-
presaryjny Teatr Muzyczny

  godz. 18.00  Nowa Scena Muzyczna: Bez Idola,  MDK
   Otwarcie sezonu snowbordowego 2014/15,  Klub NRD
   Mikołajki,  Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”

7.12. (niedziela)
  godz. 10.00-15.00  Kiermasz świąteczny. Sztuka i rękodzieło ludowe,   
Muzeum Etnograficzne 

  godz. 12.00-18.00  XmasKram,  CSW
  godz. 20.00  Kamp! + We Draw A.,  Od Nowa
   Salonik Artystyczny: Koncert „Bogusław Nowicki – Optymizmu gram”, 
 Fort IV
   Rybi Puzon - Piosenki Toma Waitsa,  Lizard King 
   Odwilż w NRD: Fismoll,  Klub NRD

8.12. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Dyskusyjny Klub Książki,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych 
i Niepełnosprawnych
  godz. 19.00  pARTyzant & przyjaciele,  HRP Pamela
  godz. 19.00  Saxmania 2014 - Fascynacje,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Poczytajmy Wiersze,  Kawiarnia Wejściówka 

10.12. (środa)
  godz. 16.30  Oprowadzanie po  Dworze Artusa
  godz. 18.00  Na jagody - spektakl,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 19.00  Hanza Globetrotters,  Hanza Cafe
  godz. 20.00  Jazz Club: MK Kvadrat,  Od Nowa
   Wigilia na Kujawach – Park Etnograficzny,  Muzeum Etnograficzne

11.12. (czwartek)
  godz. 16.00  Najpiękniejsze wyspy Morza Śródziemnego,  Klub Seniora 
„Zacisze”
  godz. 18.00  Spotkanie z Piotrem Sarzyńskim,  CSW
  godz. 18.30  Jazzowa Akademia Kultury,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 20.00  Haydamaky,  Od Nowa
   Dni Grzegorza Ciechowskiego, do 13.12.,  Rynek Staromiejski, Dwór Ar-
tusa, Od Nowa
   Finisaż wystawy Anny Pilewicz „Ogrody Anny”,  Kawiarnia Wejściówka

12.12. (piątek)
  godz. 10.00 i 18.00  Mała Rewia „Lampa Alladyna”,  Aula UMK
  godz. 11.00  Mateusz Rzewuski - Aniołowie Miasta, do 12.01.2015,  Książ-
nica Kopernikańska, Filia nr 1, ul. Jęczmienna

  godz. 15.00  Przestrzenie wolności. Plakaty „Solidarności” 1980-89,  
do 18.01.2015,  Galeria Forum 

DZIEŃ PO DNIU 12GRUDZIEŃ 2014   godz. 16.00  VIII Festiwal Performance „Koło Czasu - Dramat Wolności” do 
14.12.,  CSW
  godz. 18.00  Dwa Oblicza Grafiki, do 12.01.2015,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz.18.00  Koncert z okazji inicjatywy „Szlachetna Paczka”,  MDK
  godz. 18.00  Małgorzata Wielek-Mandrela - Warstwy, Laboratorium Sztuki 2014: 
Przemek Czepurko - Andowie. Artyści Nieznanych Dyscyplin, do 11.01.2015, 
 Galeria Wozownia
  godz. 19.00  Dni Grzegorza Ciechowskiego: Siódma pieczęć Grzegorza Ciechow-
skiego – projekcja filmu,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Dni Grzegorza Ciechowskiego: Wolny Rynek Poetycki – pamięci GC, 
 Dwór Artusa
   Re/Animacha with SiaSia,  Klub NRD 
   Jarmark Bożonarodzeniowy, do 23.12.,  Rynek Staromiejski
   Wystawa Mariana Stefanowskiego „Solidarni zza muru”,  Kawiarnia Wejściówka

13.12. (sobota)
  godz. 9.00  Weekend Toruńskiej Fantastyki, także 14.12.,  MDK
  godz. 11.00  Podróże małe i duże,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 18.00  Leć kolędo w świat,  Impresaryjny Teatr Muzyczny
  godz. 18.00, 20.30  Steve Nash & Turntable Orchestra Symfonicznie,  Dwór Ar-
tusa

  godz. 20.00  Koncert Specjalny Pamięci Grzegorza Ciechowskiego,  Od Nowa
   cały dzień Maraton Pisania Listów,  CSW
   Sztuka z wielu stron: Spotkanie Koła Krytyków Artystycznych,  CSW
   We Love Beats: After party Steve Nash & Turntable Orchestra,  Klub NRD

14.12. (niedziela)
  godz. 16.00  Przewodnik po Bożym Narodzeniu, do końca karnawału,  Muzeum 
Etnograficzne
  godz. 17.00  IV Festiwal Cichej Muzyki: La Tempesta,  Ratusz Staromiejski
  godz. 17.00  Kolędy życzące moc tradycji,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 18.00  „Lecz się w szpitalu” – spektakl kabaretowy,  Hotel Bulwar
   Acid Drinkers + Leash Eye,  Lizard King 
   Odwilż w NRD: Sunnata + Diuna,  Klub NRD 

15.12. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Zieleń w Toruniu - fotografie Henryka Hajncla,  Ośrodek Czytelnic-
twa Chorych i Niepełnosprawnych
  godz. 17.00  Tu Wolna Europa,  Impresaryjny Teatr Muzyczny 
  godz. 19.00  Zagadka oraz Manchester (gościnnie Maja Lewicka),  HRP Pamela
  godz. 20.00  Slam Poetycki,  Od Nowa

16.12. (wtorek)
  godz. 12.00  Witraż Bożonarodzeniowy- wernisaż,  MDK 
  godz. 18.00  Literaci Po Godzinach – spotkanie z Rafałem Bryndalem,  CSW
  godz. 19.00  Specjalny Pokaz Charytatywny,  Od Nowa
  godz. 20.00  Wieczór Podróżnika,  Od Nowa

17.12. (środa)
  godz. 18.00  Tartakowe kolędowanie,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  Edyta Kasperkiewicz – Dosłowne, do 31.12.,  Galeria Nad Wisłą
  godz. 18.00  A cóż z tą dzieciną będziem czynili,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 20.00  2. urodziny Toruńskiej Grupy Improwizacyjnej Teraz,  Od Nowa

18.12. (czwartek)
  godz. 12.00  Zimowe świętowanie od A do Z,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 18.00  Koncert kolęd zespołów  MDK 

  godz. 18.00  Plakatobranie,  Kino Centrum
  godz. 20.00  Koncertowa Fala,  Od Nowa

19.12. (piątek)
  godz. 18.30  Hulajdusza na święta!,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 20.00  Mela Koteluk – trasa Migracje,  Od Nowa
   Włodi w Toruniu,  Klub NRD

20.12. (sobota)
  godz. 11.00  Wigilia z Ekołanem,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 16.00, 17.00  Czas Dla Nas - cykl koncertów rodzinnych,  Dwór Artusa
  godz. 17.00-20.00  Wigilia Miejska,  Rynek Nowomiejski
  godz. 19.00  W. Bogusławski, S. Wyspiański, W. Gombrowicz „Miny polskie” - 
premiera,  Teatr Horzycy
   Dreadsquad w NRD,  Klub NRD 

21.12. (niedziela)
  godz. 17.00  Pokaz spektaklu „Przedział”,  CSW
  godz. 17.00  Salonik Artystyczny: koncert „Kolędy świata”,  Fort IV

22.12. (poniedziałek)
  godz. 11.00  Lekcja otwarta tanga,  Kawiarnia Wejściówka
  godz. 16.00  Kolędowanie przy Szopce Bożonarodzeniowej, do 6.01.2015, 
 Rynek Nowomiejski

24.12. (środa)
   Pasterka w NRD,  Klub NRD

25.12. (czwartek)
   Commercial Break 12: b2b special,  Klub NRD 

26.12. (piątek)
   Boże Narodzenie piernikiem pachnące, 6.01.2015,  Muzeum Okręgowe
   Re/Animacja with Pekin,  Klub NRD 

27.12. (sobota)
   Hałas!,  Klub NRD

28.12. (niedziela)
  godz. 19.00  „Kolędy ulicy” - recital kolęd i pastorałek,  Hotel Bulwar

31.12. (środa)
  godz. 17.00, 20.00  Vadim Brodski Show – Wielka Gala Sylwestrowa,   
Dwór Artusa

  godz. 21.00  Niech to zostanie między nami! – spektakl sylwestrowy,  Impresa-
ryjny Teatr Muzyczny
  godz. 22.30-1.30  Sylwester miejski,  Rynek Staromiejski



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
Wały gen. Sikorskiego 10, tel. 56 611-87-67

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
ul. Fałata 39, tel. 56 611-88-20

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


