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

Dwór Poetów i Pisarzy: Spotkanie ze Zbigniewem Pawlakiem
4.02. (środa), godz. 19.00, Sala Mała
Spotkanie ze Zbigniewem Pawlakiem autorem książki „Pęknięte miasto. Biesłan”. Autor opowie 
o powstaniu książki, o doświadczeniach, które przekazali mu krewni ofiar ataku terrorystycznego na 
szkołę w Biesłanie. Będą także wspomnienia z wielokrotnych podróży na Kaukaz. 
Wstęp wolny

Poranek seniora - śniadaniowy koncert muzyki klasycznej
8.02. (niedziela), godz. 11.00, Sala Wielka
Kolejna odsłona cyklu koncertów łączących pokolenia, organizowanych wspólnie z Pomorskim To-
warzystwem Muzycznym. Absolwenci i studenci Akademii Muzycznych w charakterze solistów wy-
konają najpiękniejsze evergreeny muzyki poważnej. A wszystko z myślą o seniorach... W programie 
m. in. Chopin i Prokofiew.
Bilety: 5 zł, 3 zł ulgowy

„Co z tą sztuką” - wystawa grafiki Mateusza Oleszczaka
10.02. (wtorek), godz. 18.30, Galeria Artus, do 8.03.
Wystawa Mateusza Oleszczaka poświęcona jest Sztuce. Prezentowana ekspozycja to satyra doty-
kająca ogólnie pojętego tematu Sztuki. Jak mówi sam autor – nikt, kto zapisał się w kartach Historii 
Sztuki oraz tworzy jej współczesne oblicze nie może czuć się bezpieczny!
Wystawa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00 oraz podczas imprez.
Wstęp wolny

Walentynki w Dworze Artusa: „Piosenki o miłości” - Leszek Miliński 
i goście. 14.02. (sobota), godz. 18.00, Sala Wielka
Na dzień św. Walentego, patrona zakochanych Dwór Artusa przygotował specjalny walentynkowy 
koncert, podczas którego zabrzmią najpiękniejsze miłosne songi z repertuaru tak wybitnych twórców 
jak Anna German, Piotr Szczepanik, Marek Grechuta, Ewa Bem, Krystyna Prońko, Lora Szafran, Kata-
rzyna Groniec czy Leonard Cohen i wielu innych. O wykonanie tego barwnego muzycznego pejzażu 
zadbają artyści pod wodzą dobrze znanego toruńskiej publiczności Leszka Milińskiego.
Bilety: 20 zł, 15 zł ulgowy

Jazz w Artusie: Sebastian Zawadzki solo
21.02. (sobota), godz. 18.00, Sala Wielka 
Koncert Sebastiana Zawadzkiego, niezwykle utalentowanego, pochodzącego z Torunia młodego pia-
nisty jazzowego, który promował będzie swoją solową płytę „Luminescence”.
Bilety: 20 zł, 15 zł ulgowy

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

Wino-Granie: Mikromusic Acoustic Trio
27.02. (piątek), godz. 19.30
W lutym do Dworu Artusa po raz kolejny zawita Wino-Granie. Ta ciekawa akcja społecznościowa, ma 
za zadanie propagować kulturę picia wina, dostarczać pretekstów do spotkań z bliskimi oraz wzbo-
gacać wiedzę na temat win. A to wszystko podczas muzycznej podróży, którą zapewni akustyczny 
występ zespołu Mikromusic. Akcja organizowana jest wspólnie z  agencją Ymusic, zaś partnerami 
wydarzenia są Lazur, Ole i Centrum Wina.
Bilety: 25 zł, 20 zł ulgowy

DWÓR ARTUSA

Repertuar

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

„Cudowna podróż” (dla dzieci)
Podstawowe gwiazdozbiory na niebie oraz związane z nimi greckie mity. Udajemy się 
także w podróż po Układzie Słonecznym, lądując na powierzchni Księżyca i Marsa. 
Pokazujemy dzieciom, jak wyglądają pierścienie Saturna oraz chmury na Jowiszu. Po-
znajemy Słońce jako jedną z gwiazd oraz sprawdzamy, czy w kosmosie można spotkać 
ufoludki... Dla młodych widzów wieku 7-10 lat.

„Makrokosmos”
Podróż do krańców czasu i przestrzeni. W czasie niesamowitego lotu, oddalając się 
coraz bardziej od Ziemi, napotykamy planety, gwiazdy, galaktyki, by w końcu ogarnąć 
Wszechświat w największej skali. Wyruszymy też w niezwykłą podróż w czasie. Zoba-
czymy narodziny i schyłek galaktyk, powstanie naszego układu planetarnego. Pozna-
my ewolucję kosmosu na przestrzeni miliardów lat, jego początek i możliwy koniec, 
stawiając pytanie o przyszłość i cel naszej cywilizacji.

Pozostałe seanse: dla dzieci „Barwy kosmosu”, familijny „Mój kumpel Niko”, a także 
„Osiem planet?”, „Wirująca Ziemia”, „Ziemia – planeta Kopernika” oraz „Znaki na niebie”

Godziny prezentacji:  wtorek-piątek,  godz. 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.15;  w so-
boty godz. 12.00, 13.15, 14.30, 15.45, 17.00;  w niedziele: 12.00, 13.30, 15.00, 16.30

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, urucha-
miając kamery wizyjne, anteny sondy, czy też efektowne silniki sterujące. Do dyspozy-
cji odwiedzających jest także zestaw urządzeń i modeli interaktywnych, dzięki którym 
samodzielnie przeprowadza się proste doświadczenia ilustrujące zjawiska zachodzące 
we Wszechświecie. Tłumaczą one m.in. transmisję sygnału w kosmosie, burzliwe at-
mosfery 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;  w soboty godz. 
11.15, 12.30, 13.45, 15.00, 16.15;  w niedziele 12.00, 13.15, 14.30, 15.45

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

wystawa interaktywna GEODIUM
Wystawa poświęcona Ziemi jako planecie. Jej centralnym elementem jest obracający 
się i oświetlony model kuli ziemskiej o średnicy 2,15 m. Dzięki grze świateł w łatwy 
sposób będzie można obserwować i przekonać się, dlaczego mamy cztery pory roku, 
a po dniu następuje noc. Interaktywne stanowiska wyjaśniają m.in. pole magnetyczne, 
płyty litosferyczne i trzęsienia Ziemi, tęczę, cyklon, a także powstawanie wydm, kon-
wekcję, czy źródła energii odnawialnej. Są tu też 2 stanowiska z kolekcją skał i minera-
łów. W czterech narożnikach wystawy przygotowano plastyczne instalacje pokazujące, 
jak na przestrzeni dziejów zmieniała się nasza planeta. Odwiedzający znajdą tam wy-
buchający 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;  w soboty 
godz. 11.15, 13.00, 14.15, 15.30, 16.45;  w niedziele 12.30, 13.45, 15.00, 16.15

Bilety: grupowy szkolny 6 zł, ulgowy 7 zł;  normalny 9 zł 

Uwaga: podczas ferii zimowych w województwie kujawsko-pomorskim obowiązywać 
będzie inny repertuar. Aktualny repertuar na stronie www.
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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.
Jedna z najsłynniejszych, monumentalnych i poruszających instalacji słynnego chilijskiego arty-
sty Alfredo Jaara, jest głównym punktem jego pierwszej wystawy indywidualnej w Polsce. 

World Press Photo, do 13.02.
W tegorocznym konkursie World Press Photo wzięło udział 5754 fotografów z całego świata. 
Międzynarodowe jury oceniało 98671 zdjęć. Nagrody przyznawane były w ośmiu następujących 
kategoriach: Contemporary Issues, Daily Life, General News, Nature, Observed Portraits, Sports, 
Spot News, Staged Portraits. Za najlepszą pracę jury uznało zdjęcie amerykańskiego fotografa 
John’a Stanmeyer’a przedstawiające afrykańskich emigrantów na wybrzeżu Dżibuti unoszących 
w górę telefony komórkowe w celu uchwycenia taniego sygnału sieci z sąsiedniej Somalii.

Dyplom 2014, 6.02. (piątek), godz. 19.00
do 25.02. (godz. 14.00 – finisaż, rozdanie nagród)
Wydział Sztuk Pięknych UMK zaprasza na promocyjną wystawę najlepszych prac dyplomowych 
studentów z Instytutu Artystycznego oraz Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa. Na 
wystawie zobaczymy wyróżnione dyplomy zrealizowane w Instytucie Artystycznym. Tworzone 
w różnorodnych technikach prace absolwentów są wyrazem twórczych poszukiwań zarówno 
w dyscyplinach sztuki uznawanych za tradycyjne: malarstwo, rzeźba, grafika i rysunek, jak 
i w obszarze nowych mediów. Drugą część ekspozycji stanowią prace z Instytutu Zabytkoznaw-
stwa i Konserwatorstwa wykonane w ramach dyplomów i w toku studiów na kierunku Konserwa-
cja i Restauracja Dzieł Sztuki.

Antropologia geometrii, 6.02–8.03.
Wystawa studentów Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Komunikacji Mul-
timedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Projekt dotyczy negocjacji pomiędzy dys-
kursem badawczym a intuicją artystyczną. Pojęcie geometrii symbolizuje tutaj wszechobecny 
system, który w racjonalny sposób organizuje naszą rzeczywistość na poziomie ekonomicznym, 
społecznym i kulturowym. Jego „geometryczność” polega na projektowaniu układów odniesień, 
którym musimy się ustawicznie podporządkowywać. Kontestując system, jednocześnie zdawać 
sobie należy sprawę, że jesteśmy od niego uzależnieni, że podtrzymuje on naszą egzystencję. 
W swoich artystyczno-badawczych projektach uczestnicy wystawy poszukują  nie tylko krytycz-
nego języka opisu rzeczywistości, zrozumienia zmian kulturowych i społecznych, ale także od-
nalezienia indywidualnych sposobów ekspresji. Artyści: Angelika Fojtuch, Adam Jastrzębski, Ewa 
Kubiak, Aleksandra Ola Kubiak, Karolina Kubik, Daniel Koniusz, Piotr Macha, Zofia Nierodzińska, 
Franciszek Orłowski, Aleka Polis, Jan Szewczyk, Mateusz Sadowski, Łukasz Sosiński

Wernisaż konkursu Wystaw się w CSW, 20.02. (piątek), godz. 18.00
Wystawa najlepszych fotografii spośród nadesłanych w ramach konkursu.

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:
• Język Sztuki – projekt artystyczno-edukacyjny dla nauczycieli, 5.02. (czwartek), godz. 16.00
• Filozofowanie z dziećmi: Co w książce piszczy, 7.02. (sobota), godz. 12.00-14.00
Spotkania skierowane są do dzieci w wieku od 5 lat. Przeplatane zabawami rozmowy na „trudne 
tematy” wykorzystujące i rozbudzające ich naturalną ciekawość. Tym razem pomyślimy wspólnie 
nad tym, co to jest piękno? Warsztatom towarzyszy spotkanie dla opiekunów, poświęcone lite-
raturze dziecięcej. Zajęcia realizowane z Wydawnictwem Tako. Tym razem tematem spotkania 
będzie magia komiksu. Spotkanie prowadzi Anna Kompanowska, językoznawca od wielu lat zaj-
mująca się działalnością  wydawniczą. Obowiązują zapisy: biblioteka@csw.torun.pl
• Audiodeskrypcja w CSW – sztuka wizualna dostępna dla osób niewidzących
10.02. (wtorek), godz. 18.00-20.00
Bodźce wzrokowe dostarczają człowiekowi 80-90% informacji o otoczeniu. Uszkodzenie na-
rządu wzroku ogranicza, a niekiedy zamyka dostęp do bogatego świata obrazów i barw. Tym 
samym zamyka dostęp do wielu dziedzin sztuki. „Kluczem”, który otwiera świat sztuki dla osób 
niewidzących jest audiodeskrypcja. Opis w technice audiodeskrypcji ma na celu przekazanie 

SGALERIE
osobie niewidzącej obiektywnych informacji na temat warstwy wizualnej dzieła i umożliwienie jego 
samodzielnej interpretacji. 10 lutego możliwe będzie zwiedzenie wystawy „Brzmienie ciszy” z audio-
deskrypcją. Dla uczestników wydarzenia wystawa dostępna będzie bezpłatnie.

• Dzień Na Plus
10.02. (wtorek), godz. 12.00 Filozofia sztuki: Performans i estetyka sztuk performatywnych
Szukając odpowiedzi na temat miejsca performansu w sztuce, statusu artysty i widzów w tym wy-
darzeniu, porozmawiamy o zjawisku sztuk performatywnych w sztuce współczesnej. Prowadzenie: 
Malina Barcikowska
17.02. (wtorek), godz. 12.00 Malarstwo u progu nowoczesności
Przegląd najważniejszych osobowości twórczych, postaw artystycznych i kierunków w sztuce, które 
wpłynęły na ukształtowanie się nowoczesnego malarstwa. Prowadzenie: Natalia Cieślak
24.02. (wtorek), godz. 12.00  Bezpieczny internet
Prowadzenie: Monika Nowakowska. Podczas wykładu uczestnicy uzyskają odpowiedzi na następu-
jące pytania: Jak robić zakupy przez Internet? Czy jest to bezpieczne? Jak znaleźć najlepszą ofertę? 
W jaki sposób założyć konto na Allegro? Wstęp bezpłatny, bez zapisów

• Seryjni poeci- Spotkanie z Adamem Wiedemannem, 19.02. (czwartek), godz. 18.00-20.00
Promocja książki poetyckiej „Z ruchem”. Adam Wiedemann (1967) poeta, prozaik, eseista, tłumacz. 
Wydał 7 tomów wierszy, trzy książki prozatorskie, zbiór zapisów onirycznych oraz tom wierszy zebra-
nych. Publikował m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Odrze”, „Kresach”, „Nowym Wieku”, „Czasie 
Kultury”. Był stałym felietonistą w „Res Publice Nowej” i „Przekroju”. W 2008 r. otrzymał Nagrodę Li-
teracką Gdynia. Laureat Nagrody im. Kościelskich (1999), trzykrotnie nominowany do nagrody NIKE. 
Poprowadzą: Malina Barcikowska i Szymon Szwarc. Po spotkaniu, w klubie Koniec Świata II Turniej 
Jednego Wiersza im. Jana Parzybrody, jurorem będzie Adam Wiedemann. Nagroda: 150 zł.

• 7  CoCArt Music Festival 
koncerty:
26.02. (czwartek), godz. 20.00, Klub NRD
Duy Gebord (PL), RSS B0YS (PL)
27.02. (piątek), godz. 19.00, CSW 
TER (PL), Mike Majkowski (AU), Jachna/Buhl (PL), Rashad Becker (DE)
28.02. (sobota), godz. 19.00 CSW
Zdzisław Piernik (PL), Arszyn (PL), HADRON (CH), Franz Hautzinger (AT)
Imprezy towarzyszące: 
• 25.02. (środa), godz. 20.00, Klub NRD 
Typing/Tape’ing - Showcase Złe Litery: Odczyt Dźwięku: ZLEnsemble / Paweł Tański, Święto Zmar-
łych, Przed Państwem Rara
• 28.02. (sobota), godz. 14.00, CSW 
Panel dyskusyjny Silence Room#3: „Wytwórnie płytowe i ich funkcja w zmieniającym się świecie 
dystrybucji muzyki”
After Party:
• 27.02. (piątek), - godz. 22.00, Klub NRD
Avtomat (Warszawa), Fizyk (Gdańsk), Ratata (Toruń)
• 28.02. (sobota), godz. 22.00, Klub NRD 
Essence (Technosoul, Pozdro Techno, Warszawa), eMEs (Płock), Żółty (T.O.S.O.T), 
Cellular Level (T.O.S.O.T)
• 1.03. (niedziela), godz. 20.00, Klub NRD 
Koncert zespołu 19 Wiosen
Bilety: koncerty w CSW 27 i 28.02: karnet 40 zł, bilet na jeden dzień 25 zł
Koncerty w Klubie NRD 26.02. 5 zł
Imprezy towarzyszące w Klubie NRD: Showcase Złe Litery 25.02 5 zł, After Party 27 i 28.02 - 5 zł, 
Koncert 19 Wiosen 1.03.  15/20 zł
Więcej: www.cocart.pl, www.csw.torun.pl/cocart

• Literaci po godzinach: spotkanie z Rafałem Derdą, 26.02. (czwartek), godz.18.00-20.00
Rafał Derda - ur. 1978 w Koninie. Autor kilkudziesięciu publikacji poetyckich, prozatorskich oraz 
krytycznoliterackich (m in. w „Kresach”, „Odrze”, „Toposie”, „Czasie Kultury”). Redaktor naczelny 
kwartalnika internetowego „Instynkt”, współpracownik czasopism „Inter-” oraz „Szafa”. W ostat-
nich dniach nakładem Salonu Literackiego ukazał się jego pierwszy pełnowymiarowy tomik wierszy 
„Piąte”. Prowadzenie: Tomasz Dalasiński
• Otwarcie wystawy prac Mieczysława Piotrowskiego, 27.02. (piątek), godz. 18.00
Wystawa rysunków i ilustracji nieżyjącego i ilustracji nieżyjącego już Mieczysława Piotrowskiego, 
rektora Wyzszej Szkoły Filmowej w Łodzi, autora powieści i scenariuszy filmowych a także ilustratora 
książek dziecięcych. Kurator Jarosław Borowiec z UAM.
• Koło Krytyków, 28.02. (sobota), godz. 12.00-14.00

• Zmysłoteka
3.02. Faworki Serpentyny i cekiny, świecidełka i błyskotki. Karnawałowe tańce kolorów i faktur na 
naszych pracach. Chrzęst chrupiących faworków w zębach, cukier puder zamiast śniegu. Obowiąz-
kowo... przebieranki!



Laboratorium sztuki 2015/ Artysta jako antropolog
Jacek Szczepanek, Małgorzata Chodyna, Paweł Sokołowski,  
Ewa Żurakowska - Przemysł ciężki to ja
13.02. (piątek), godz. 18.00, do 8.03.
Wystawa prezentuje efekty dźwiękowego działania artystycznego prowadzonego wśród miesz-
kańców byłych górniczych regionów Polski (Nowa Ruda, Aglomeracja Wałbrzyska) i Niemiec 
(Dortmund, Zagłębie Ruhry). Do uczestnictwa w projekcie zaproszeni zostali dawni pracownicy 
kopalni, którzy poproszeni zostali o odtworzenie sonosfery swoich dawnych miejsc pracy. Ma-
teriałem pracy artystycznej są więc dźwięki związane z górnictwem i hutnictwem imitowane/
tworzone przez głos ludzki.

 Dorota Dawidowicz - Wonder Years
20.02. (piątek), godz. 18.00, do 8.03.
Projekt został nagrodzony i wyróżniony przez Tomasza Gudzowatego w pierwszej edycji Projektu 
Przetwórnia (2013). Jest to cykl zdjęć, w których rzeczywistość zapisana przez autorkę w sposób 
subiektywny i wyjątkowy, prowadzi ją w świat własnego dzieciństwa.
Dorota Dawidowicz, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej (2007) oraz Warszawskiej 
Szkoły Fotografii (2010). Mieszka i pracuje w Warszawie. Przedmiotem jej fotografii są ludzie 
- ich piękno, emocje, otoczenie. W swoich podróżach fotograficznych łączy kreację z dokumen-
tem, wykorzystując tradycyjne techniki fotograficzne.

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

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

IV wystawa familijna, do 21.02.
Swoje prace malarskie, rysunki i grafiki zaprezentują dzieci, ich rodzice i dziadkowie – trzy poko-
lenia artystycznych rodzin. Prezentowane będą prace takich twórców jak prof. Wiesław Smużny 
wraz z pięcioletnią wnuczką Zosią, prof. Edward Saliński, jego syn Szymon z trojgiem swoich 
dzieci, Krzysztof Białowicz z pięcioletnią córką Polą, czy Jacek Yerka z wnuczką Matyldą. W sumie 
na wystawie reprezentowanych będzie 10 rodzin. 

Prace dzieci z Pilzna, do 21.02.
Pilzno to miasto leżące w Czechach zachodnich i w roku 2015 jest Europejską Stolicą Kultury. 
Z tej okazji Galeria przygotowała ekspozycję prac z działającej w tym mieście Zakladni Umelec-
kiej Skoly. Na wystawie znajdują się prace dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat. Przygoto-
wany zestaw to grafiki - różnorodne pod względem formy, techniki, tematyki, prace rysunkowe, 
malarskie techniki mieszane. W tematyce również panuje zróżnicowanie. Znajdziemy motywy 
architektoniczne. Inspirującą faunę i florę regionu. Tematy muzyczne – muzycy grający na for-
tepianach, fletach, trąbach i harfach. Smoki, zamki, książęta i księżniczki wprost z dziecięcej 
wyobraźni. Bez wątpienia czeskie prace ujmują szczerością dziecięcej wypowiedzi, charaktery-
styczną swobodną formą oraz zdecydowaną biegłością warsztatową.

Przedszkolaki, 26.02.-23.03.
Dzieci z zaproszonych przez galerię przedszkoli, zarówno z Torunia jak i okolic, będą miały moż-
liwość zaprezentowania swoich prac w specjalnie dla nich poświęconej wystawie. Jej celem jest 
ukazanie szerokiego wachlarza prac, zróżnicowanego pod względem tematycznym, technicznym 
i stylistycznym, jak również zaprezentowanie prężnie działających przedszkoli w naszym regionie.

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

Wlazł na płotek i mruga, do 25.02.
Oglądając wystawę mamy szanse zobaczyć, jak kot został przedstawiony w pracach dzieci, 
m.in. z Rosji, Słowacji, Czech, Tajlandii, Indii oraz z Polski. Temat kotów w twórczości dziecięcej 
poruszany jest praktycznie od najmłodszych lat. Stanowi on wdzięczny temat do różnych prac 
plastycznych, począwszy od rysunków, poprzez malarstwo, na zadaniach z grafiki warsztatowej 
skończywszy. W pracach można zobaczyć koty zarówno te oswojone, jak i dzikie. Dominują kom-
pozycje centralne ukazujące najczęściej sylwetę zwierzęcia; dostojnie siedzące koty, leniwie 
wyciągnięte i śpiące, wygięte podczas skoku, zabawy. Nie brakuje również przedstawień grupy 
kotów; kociej rodziny, kotki z małymi. Kocia natura, psotliwość i skłonność do figli daje wiele 
możliwości do plastycznych tematów. Na wystawie znalazło się ponad sto prac w których dzieci 
i młodzież w wieku od 5 do 17 lat starają się sportretować koty, pokazać ich naturę.
Filia czynna: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-16.00

10.02. Lot Podniebny lot. Lot pod ciemnym zimowym niebem. Roziskrzą go barwne gwiazdy i confetti 
z drżących serduszek. Mijamy chmury gradowe i rozkładamy barwne skrzydła. Ptaka? smoka? moty-
la? Mija tylko chwila, a nas… nie ma!
17.02. Paluszki Co potrafią wyczarować nasze palce? Czy mogą być pędzlem? Czy mogą zamienić się 
w zwierzaka? Co kryją ich odciski? Na palcach odliczanie, paluszków przeplatanie, a nawet podjada-
nie, na koniec szczypanie i szczyptą humoru posypywanie.
24.02. Tajemnica Psssyt… to będzie wieeelka tajemnica. Nie zdradzamy jej nikomu. Co skrywają 
te zajęcia? Nie wiadomo! Z czym dziś bawić się będziemy? Nie wiadomo! Czy dziś farbek użyjemy? 
Nie wiadomo!
Warsztaty odbywają się w dwóch grupach zajęciowych:
grupa 1 godz. 16.00-17.00, grupa 2 godz. 17.15-18.15

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

do 8.02.:
Urszula Kozak - Elektrownia Jądrowa w Żarnowcu
Nagrodzony projekt młodej artystki składa się z wideoinstalacji oraz fotografii, które Urszula kozak 
dobiera i aranżuje wobec aktualnej przestrzeni wystawienniczej, tym razem w toruńskiej Wozowni.

Bartek Jarmoliński - Organica
Na projekt składa się cykl 12 monochromatycznych (utrzymanych w czerniach, bielach i szarościach) 
obrazów przedstawiających postaci ludzkie z wyodrębnionymi wewnętrznymi organami, które naj-
częściej ulegają chorobom cywilizacyjnym oraz dwie prace wideo („Fakt”, „Carte blanche”). 

Zawód: kobieta
Pracownia Multimediów WSP UMK w Toruniu prowadzona przez Dorotę 
Chilińską, 3.02. (wtorek), godz. 18.00, do 8.02.
Do pracowni multimediów, którą prowadzę zapisało się wyłącznie 10 kobiet, ponieważ cały ich rok 
składa się wyłącznie kobiet. Od dawna przyglądam się młodym kobietom i temu, jak zmienia się 
ich stosunek do świata, jak definiują swoje w nim miejsce, dokąd zmierzają i co staje im na drodze. 
Nasze relacje przeniosłyśmy w obszar sztuki tworząc wspólną wystawę. Pomyślałam o książce Vla-
dimira Prala „Zawód kobieta”, w której główna bohaterka Sonia, piękna i niezwykła jest na przemian 
wielbiona i upokarzana, a mimo to, z każdej sytuacji wychodzi obronną ręką przekłuwając swoje 
trudne doświadczenia na sukcesy. Podobnie jak Paral, chcemy odnosić się do schematów, które 
jednocześnie nas niszczą i porządkują nasz świat. (…) Dziewczyny wykonały szczere i bardzo intere-
sujące prace, bardzo dalekie od współczesnej artystycznej mody. Dorota Chilińska
Uczestniczki wystawy: Baranowska Marta, Józefowicz Emilia, Kaczorowska Liliana, Kanarkowska 
Maja, Kęsicka Natalia, Łabieniec Klaudia , Mitek Magdalena, Mozolewska Paulina, Pypczyńska Klau-
dia, Stępień Katarzyna

Jan Berdyszak - Pro Memoriam, 10.02. (wtorek), godz. 18.00, do 15.02.
Wystawa będąca pożegnaniem/wspomnieniem zmarłego w 2014 roku Jana Berdyszaka, artysty 
związanego od lat z uczelnią toruńską i galerią Wozownia. Wystawa przygotowywana przez grupę 
artystów – pracowników WSP UMK w Toruniu: Bogdana Chmielewskiego, Witolda Chmielewskiego, 
Wiesława Smużnego i Mariana Stępaka. Obok prac inicjatorów na wystawie znajdzie się też po raz 
pierwszy prezentowana ostatnia praca Jana Berdyszaka.

Anna Płotnicka - Trzymam się powietrza
13.02. (piątek), godz. 18.00, do 8.03.
„Wśród różnorodnej aktywności artystycznej Płotnickiej za najbardziej znaczące należy uznać dzia-
łania performatywne, których efektem często są fotograficzne i audiowizualne dokumentacje oraz 
filmy stanowiące zapis performansów dokamerowych.” (Małgorzata Sobolewska)
Anna Płotnicka studiowała na wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby PWSSP (dziś ASP) we Wrocławiu; 
dyplom w 1980. Prezentowała swoje prace m.in. w PS1 Museum w Nowym Jorku, w Het Apollohuisw 
Eindhoven, w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, wielokrotnie w ramach 
WRO Media Art Biennale we Wrocławiu. Uczestniczyła też w wielu pokazach sztuki kobiet. 

Zofia Martin - Wesoła gromadka, 13.02. (piątek), godz. 18.00, do 8.03.
„Praca to interpretacja wierszy ze zbioru pt. „Wesoła gromadka”. Wiersze (...) to moralizujące maka-
breski skierowane do dzieci. Są to wierszyki, kończące się krwią czy śmiercią, napisane w niezwykle 
uroczy sposób. (...)Postanowiłam zobrazować jeden z wierszy używając tak delikatnego materiału 
jak ceramika, lepiąc z niej ok. 60 drobnych i „słodkich paluszków”, które pokryłam błyszczącym 
czerwonym szkliwem, budzącym skojarzenie krwi. Drugi przedstawiłam za pomocą stosu łyżek, uło-
żonych na dziecięcym niskim stoliku. Ważnym elementem pracy jest dźwięk, czyli wiersze czytane 
przez niewinne dzieci.” (Zofia Martin)
Zofia Martin ur. 1992 roku w Gdańsku. Obroniła dyplom licencjacki z wyróżnieniem na kierunku in-
termedia, aneks z rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W 2013 roku studiowała w Escola 
Superior Artistica do Porto w Portugalii. Obecnie na studiach drugiego stopnia.

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

Wystawa pracowników Zakładu Kształcenia Artystycznego Instytutu 
Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK 
do 21.02.
Artyści: Ewa Bińczyk, Mirosława Rochecka, Jacek Gramatyk, Andrzej Guttfeld i Michał Träger.
Wystawa prezentuje obrazy tworzone w Zakładzie w ramach czterech pracowni: malarstwa, rysunku, ana-
tomii plastycznej i malarstwa na podłożach papierowych, w oparciu o autorskie programy edukacyjne.

Zygmunt Besler – Paryż, 5.02. (czwartek), godz. 18.00, do 28.02. 
Zygmunt Besler (1954) artysta fotografik z Gdyni. „Paryż” to osobiste spojrzenie Beslera na to 
słynne miasto. Nie zobaczymy tu znanych powszechnie budowli. Autor skupia się na ludziach 
i artystach przeważnie z małych uliczek, umiejętnie przy tym wychwytując klimat miasta.

Z cyklu 5 pracowni Zakładu grafiki UMK: Wystawa zbiorowa 
wykładowców i studentów pracowni grafiki multimedialnej
27.02. (piątek), godz. 18.00, do 21.03. 
Swoje prace zaprezentują studenci i wykładowcy pracowni grafiki multimedialnej: prof. Leszek 
Kiljański - kierownik pracowni, dr hab. Zdzisław Mackiewicz - prof. UMK; dr hab. Izabella Ret-
kowska. Na wystawie zaprezentowane zostaną grafiki w technikach unikatowych, druki cyfrowe, 
fotografie oraz filmy animowane.

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

Fotomorfozy - Wystawa fotografii grupy studentów, do 17.02.
Wystawa słuchaczy kursu fotografii w CKU w Toruniu pod kierownictwem Anny Niklas. Udział 
w wystawie biorą: Maciej Krzyżyński, Paulina Brzozowska, Jakub Biewald, Sylwia Jędrzejewska, 
Małgorzata Drążek, Izabela Teresińska, Dawid Ostrowski, Radosław Sass, Sylwia Szmulewicz, 
Marta Woźna, Anita Sasnowska, Katarzyna Top, Oliwia Musioł, Kamila Stryj.
Wystawa pozwala nam zatrzymać się na chwilę, spojrzeć na zmiany jakie codziennie widzimy 
– zmiany na twarzach ludzi, zmiany w przestrzeni miasta, zmiany społeczeństw, kultur i men-
talności. (autorzy)

Women’s things, 18.02. (środa), godz. 19.00, do 23.03.
Kilkanaście rysunków, wykonanych zarówno w technice klasycznej jak i komputerowej. Autor-
kami prac są studentki Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych na Wydziale Sztuk 
Pięknych UMK: Dorota Czarnecka, Małgorzata Szułczyńska, Katarzyna Szewczak, Kalina Nowak, 
Katarzyna Struzińska, Patrycja Korytkowska, Olga Rybacka i Alicja Banach. Artystki łączy zami-
łowanie do rysunku, zarówno klasycznego jak i w technikach mieszanych. Działają jako grupa 
Traviata prezentując rysunek chóralny, opiekunem artystycznym grupy jest profesor Bogdan 
Chmielewski. Women’s things – rzeczy, sprawy, skrawki kobiecego świata i codzienności to te 
fragmenty rzeczywistości, które obserwują artystki.

Galeria Dworzec Zachodni

Wystawa Zdziczest i Gniewosądka - Brudne ręce, do 22.02.
Dawid Majgat aka Zdziczest - student grafiki piątego roku WSZP UMK Toruń, pracownia litografii. 
Zajmuje się grafiką, malarstwem, również pisze. Notuje codzienność, jednak jest to codzienność 
surrealistyczna, gdzie dominują zdeformowane kształty, zwierzęta, ludzie i maszkary różnego 
rodzaju. Jego paletą technik jest litografia, monolit, grafika komputerowa, rysunek, płótna i far-
by akrylowe. Kamila Gołębiewska vel Gniewosądka - studentka edukacji artystycznej piątego 
roku WSZP UMK Toruń, specjalizacja media rysunkowe. Obsesyjnie fotografuje to, co ją otacza, 
naturę, codzienne życie, zarówno wyjątkowe chwile jak i te nudne, zwyczajne. Zwraca uwagę 
na ładne aspekty życia, szukając piękna w najprostszych jego fragmentach. Do robienia zdjęć 
artystycznych wykorzystuje aparat analogowy.

15 x jazz - wystawa fotografii, 25.02.– 12.03.
Wystawa 15. edycji Jazz od Nowa Festival. Na wystawie znajdą się zdjęcia z kilku ostatnich edycji 
festiwalu wykonane przez toruńskich fotografów. Wystawa ma być pewnym podsumowaniem kil-
kunastoletniej tradycji festiwalu. Fotografie największych gwiazd festiwalu będą przedmiotem 
wystawy.

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

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 FORUM 
ul. Sienkiewicza 30/32, tel. 668-129-484
www.galeria- forum.umk.pl

Wołkowyja 2013: Kolekcja Skłudzewska
25-lecie Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie, do 10.03. 
Wystawa obejmuje część dzieł zrealizowanych przez artystów podczas Ogólnopolskich Plenerów 
Profesjonalistów - Przestrzeń Przyrody organizowanych w Skłudzewie w latach 2003-2013 przez 
Fundację Piękniejszego Świata, trzykrotnie we współpracy z Toruńskim Okręgiem Związku Polskich 
Artystów Plastyków. Wszystkich artystów  tworzących w Skłudzewie łączy postawa etyczna - prze-
konanie, aby tworzona sztuka wzbogacała człowieczeństwo własne i innych -  kierowała ku dobru. 
Reprezentujące różne dyscypliny artystyczne dzieła, wchodzące w skład Kolekcji Skłudzewskiej, 
stworzone zostały w większości przez twórców polskich ze znaczącym dorobkiem artystycznym  
oraz młodych utalentowanych absolwentów uczelni artystycznych.  
Artyści bioracy udział w wystawie: Beata Biernat, Irina Bołdina, Grażyna Borowik, Stanisław Brach, Zo-
fia Dabrowska, Małgorzata Filarecka, Alexander Fraj Pieniek, Kazimiera Frymark-Błaszczyk, Stanisław 
Gierada, Justyna Grzebieniowska, Marek Hoffman, Elżbieta John-Józefowicz, Maciej Józefowicz, Moni-
ka Kamińska, Anna Kola, Elżbieta Kopacz, Władysław Kozioł, Stanisław Lackowski, Wojciech Macie-
jewski, Tadeusz Marciniak, Krzysztof Mazur, Małgorzata Mazur, Eugeniusz Molski, Maria Parylak-Hof-
fman, Maria Pokorska, Mirosława Rochecka, Kazimierz Rochecki, Waldemar Rudyk, Justyna Smoleń, 
Danuta Sowińska-Warmbier, Marian Stępak, Klara Stolp, Andrzej Szewczyk, Jolanta Tacakiewicz-Lipiń-
ska, Krzysztof Warmbier, Leszek Warmbier, Sławomir Warmbier, Anna Wysocka, Adriana Zych

Galeria czynna codziennie oprócz niedziel i świąt w godz. 8.00-20.00

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

Justyna’s Collage’s – malarstwo Justyny Warwas  
i Justyny Grzebieniowskiej, do 7.03.
Wspólna prezentacja obrazów Justyny Warwas i Justyny Grzebieniowskiej, dwóch młodych artystek 
będących pracownikami naukowo-dydaktycznymi na wydziałach artystycznych na Wydziale Sztuki  
Akademii Jana Długosza w Częstochowie i na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Można zobaczyć cykle 
ich prac wykonane w technikach mieszanych, które można określić wspólnym terminem collage, 
gdyż obydwie artystki formują swoje kompozycje łącząc tradycyjne techniki malarskie jak akrylowa 
i olejna z elementami wklejanymi – papierem, fotografią itp. Konwencja  prac obydwu malarek łą-
czy elementy abstrakcyjne z ekspresyjnym zapisem malarskim, a komponującą obraz konstrukcję 
rysunkową ze swobodnie rozmalowaną warstwą kolorystyczną. W pracach Justyny Grzebieniowskiej 
kolor jest lekko przytłumiony, aby do głosu mogły dojść walory  fakturalne jej obrazów. Dużą rolę 
w jej pracach odgrywa także rytm i dynamika kompozycyjna. Prace Justyny Warwas bardziej geo-
metryczne, czyste i mocne w kolorze. Faktura ma tu mniejsze znaczenie, swobodny gest malarski 
zestawiany jest płaska gładką płaszczyzną.

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 współczesnej. Cena 
kursu 320zł/m-c, w cenie są wszystkie niezbędne materiały i narzędzia. Zapewniamy miłą atmosfe-
rę i rzetelne przekazywanie wiedzy. Absolwenci kursu otrzymają certyfikaty i wezmą udział w wysta-
wie. Kurs przeznaczony dla młodzieży i dorosłych.



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:

• Toruńskie Nowe Miasto – 750 lat lokacji, do 22.02.
•  Pejzaż z miłosiernym Samarytaninem Rembrandta. Skarby Fundacji 

Książąt Czartoryskich, do 29.03.
•  Wojciech Jakubowski – rysunek, grafika, rzemiosło artystyczne, do 29.03.

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.

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 13.09.

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

Dom Eskenów, ul. Łazienna 16
Toruń i jego historia: Od pradziejów do zakończenia 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:

Śladami Tony’ego Halika. Opowieść o współczesnych Indiach Ameryki 
Środkowej i Południowej, do 15.03.

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
Białe wakacje – W krainie sztuki
Konkurs muzealny w Galerii malarstwa polskiego od połowy XVIII w do pocz. XX w. :
Konkurs będzie dotyczył wystawy stałej w Ratuszu Staromiejskim, gdzie zgromadzone zostały 
dzieła artystów polskich tworzących od połowy XVIII do początków XX w. Rozwiązując specjalnie 
przygotowane karty, uczestnicy będą mieli okazję nie tylko obejrzeć wybitne dzieła, ale też zdobyć 
informacje o artystach, technikach, które stosowali oraz poznać wiodące trendy danej epoki. Karty 
konkursowe zawierać będą zadania zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci.
Zajęcia i warsztaty muzealne:
•  Tajemnice galerii obrazów (od 7 lat), 17 i 24.02. (wtorek), godz. 11.00
Uczestnicy zgłębiają podstawowe pojęcia związane z analizą obrazu. Na wybranym przykładzie 
zapoznają się z zagadnieniami m. in. perspektywy, symetrii, barwy, proporcji, poszczególnych  
planów. W każdej grupie wybrana zostaje osoba, która nie widząc obrazu musi go naszkicować, 
korzystając tylko z podpowiedzi innych uczestników. Po naszkicowaniu obrazu dzieło uzupełniane 
jest kolorami. Finalnie następuje porównanie wykonanej wspólnie kopii z oryginałem.
•  Firma portretowa Witkacego (od 7 lat), 19, 26.02. (czwartek), godz. 11.00
Uczestnicy będą mieli okazję poznać twórczość plastyczną Witkiewicza – portrety, pejzaże, kom-
pozycje prezentowane na wystawie stałej w Ratuszu Staromiejskim. Następnie uczniowie zapozna-
ją się z zasadami działania „firmy portretowej” artysty. Wykonają portret osoby wybranej z grupy.
Miejsce: Ratusz Staromiejski
Zgłoszenia na zajęcia przyjmuje Dział Edukacji Muzeum Okręgowego w Toruniu, od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00–16.00, tel. 56 66-05-632, 56 66-05-631
•  Smarowanie na ścianie - freski czy graffiti (od 6 lat), 18.02. (środa), godz. 10.00
Zdobienie ścian znane jest od najdawniejszych czasów. Zachwycamy się freskami, nie tolerujemy 
graffiti. Uczestnicy przygotują własne projekty, które wykonają na dużych kartonach.
•  Szklana biżuteria starożytnych dam (od 6 lat), 20.02. (piątek), godz. 10.00
Samodzielne wykonywanie kopii szklanej biżuterii sprowadzanej na nasze ziemie z obszaru Impe-
rium Rzymskiego przed niemalże dwoma tysiącami lat. Dostarczamy modelinę i narzędzia pomoc-
ne oraz fotografie oryginalnych ozdób. W trakcie warsztatów prowadzący przedstawi starożytne 
sposoby wytwarzania takich ozdób oraz opowie kto je nosił oraz dlaczego i jak je zdobywano.
•  Podłoga, posadzka, klepisko, mozaika (od 6 lat), 25.02. (środa), godz. 10.00
Zależnie od zastosowanego materiału powierzchnia, po której chodzimy w różnych budynkach, ma 
swoją nazwę. Z czego zbudowana jest posadzka,  a z czego podłoga, jak powstaje klepisko, czym 
jest mozaika – to krótka informacja na początku warsztatów. Następnie uczestnicy przygotują wła-
sne projekty i sprawdzą się w precyzyjnym stworzeniu makiety wymyślonej kompozycji.
•  Świat dziecięcych zabaw sprzed 2000 lat (od 6 lat), 27.02. (piątek), godz. 10.00
Na początek zajrzymy do pradziejowych domostw, w których zamieszkujące je dzieci od najmłod-
szych lat przygotowywały się do swoich dorosłych obowiązków, pomagając w wielu pracach. Miały 
jednak również swoje przyjemności, jak choćby zabawki. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać 
się m.in. z takimi zabawkami, jak grzechotki, miniaturowe naczynka, buciki i wózki oraz różnorod-
ne pionki i kości do gier. Będzie także można samodzielnie ulepić je z modeliny, czy narysować 
plansze starożytnych gier. 

IMPREZY:
Jarmark żywności ekologicznej, 7.02. (sobota), godz. 10.00-14.00 Wstęp wolny.
Profesjonalny samouk, 14-15.02., 21-22.02., 28.02.-01.03 (sob.-niedziela), godz. 10.00-13.00
Warsztaty rysunku pastelami olejnymi dla dorosłych i starszej młodzieży. Prowadzenie: dr Piotr 
Tołoczko - artysta grafik. Koszt udziału w warsztatach: 100 zł/os. Zgłoszenia: Dział Edukacji,  
tel.: 56 622-89-43, e-mail: edukacja@etnomuzeum.pl
Kociołek ze sztuką, 19 i 26.02. (czwartek), godz. 10.00-12.00
Warsztaty inspirowane sztuką i zdobnictwem ludowym dla dzieci od lat 8. 
Koszt udziału: 10 zł/2 h. Materiały do zajęć zapewnia organizator.
Nawra z tamtych lat, 21.02. (sobota), godz. 16.00
Promocja najnowszego wydawnictwa Muzeum Etnograficznego, książki Feliksa Stolkowskiego 
Nawra z tamtych lat.. Spotkanie z autorem. Sala widowiskowa. Wstęp wolny.
Etnowyprawka Malucha: Tkaniny!
•  19.02. (czwartek), godz. 10.00 (edycja dla dzieci od 6 do 20 m-cy); 
•  20.02., piątek, godz. 10.00 (edycja dla dzieci od 21 m-cy do 3 lat) .
Zajęcia z cyklu Etnowyprawka Malucha adresowanego do małych dzieci i ich opiekunów. W lutym 
ruszymy tropem tkanin, poznamy ich faktury i kolory. Sprawdzimy, które z nich są lekkie, a któ-
re ciężkie, a także czy prześwituje przez nie światło. Będzie czas na bujanie, zabawę „a kuku” 
i furkotanie kawałkami materiałów. Nie zabraknie elementów wokalnych. Prowadzenie: dr Olga 
Kwiatkowska. Bilety: 20 zł/1,5 godz. (dziecko + 1 opiekun), obowiązują wcześniejsze zapisy 
(czekamy od 9 do 17 lutego, e-mail: edukacja@etnomuzeum.pl)
Zanim nadejdzie Wielkanoc, 24.02. (wtorek), godz. 12.00
Spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób z grupy wiekowej 55+ na wystawie Mecenas i artyści. 
poświęcone dziełom o tematyce wielkopostnej i wielkanocnej. Poznawaniu rzeźby i malarstwa to-
warzyszyć będą ludowe pieśni wielkopostne z próbą wspólnego śpiewania. Spotkanie zakończy się 
wykonywaniem kartek świątecznych i ozdób na Wielkanoc według tradycyjnych wzorów. Bilety: 3 zł.

EDUKACJA
Dla przedszkoli:
Tradycja w małym paluszku W programie elementy ludowych zwyczajów świątecznych w zaba-
wach i działaniach plastyczno-muzycznych. Koszt udziału: 9 zł/os. Jednorazowo grupa może 
liczyć do 25 os. Informacje i zapisy (z dwutygodniowym wyprzedzeniem). 
Dla szkół:
Od Trzech Króli do Zapustów Zajęcia dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjów 
dotyczące karnawału w tradycji wiejskiej z elementami odtwarzania zwyczajów kolędniczych.
W to mi graj!  Zajęcia umuzykalniające z elementami śpiewu, tańca i gry na instrumentach 
z wykorzystaniem folkloru wiejskiego. Formy działań i repertuar dostosowywane są do potrzeb 
uczniów na każdym poziomie edukacji.
Ślady historii na wystawie „ Mecenas i artyści…” Interdyscyplinarne zajęcia z działaniami twór-
czymi dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oparte o wątki historyczne w prezen-
towanych pracach oraz w biografiach kolekcjonera i twórców (realia życia w PRL).

Ferie w Muzeum 
Dla uczestników indywidualnych:
Bajeczne środy, godz. 12.00 Dla dzieci w wieku 6-10 lat. Spotkania z bajką ludową połączone 
z działaniami twórczymi,. Bilety: 3 zł, sprzedaż przed zajęciami.
Kociołek ze sztuką, 19, 26.02. (czwartek), godz. 10.00-12.00  Warsztaty twórcze inspirowane 
sztuką i zdobnictwem ludowym dla dzieci od lat 8. To propozycja dla młodych odbiorców, którzy 
chcą aktywnie spędzić ferie zimowe, poznać tajniki tradycyjnego folkloru i artystycznie poekspe-
rymentować. Koszt udziału: 10 zł/2 h. Materiały do zajęć zapewnia organizator. 
Dla grup zorganizowanych:
Gry i zabawy z izby i salonu Salonowe i wiejskie gry i zabawy naszych pradziadków.
Wyginaj śmiało wyobraźnię Zajęcia na wystawie Mecenas i artyści z działaniami pobudzającymi 
kreatywność plastyczną bez użycia farb, pędzla, czy ołówka. Uczestnicy będą m.in. tworzyć pra-
ce z „papierowego śniegu”, kolaże techniką wycinanki i wyklejanki.

Wstęp na zajęcia dla grup – 5 zł od ucznia. Jednorazowo grupa może liczyć ok. 25 osób. Opie-
kunowie ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie regulaminu zwiedzania wystaw i Parku 
Etnograficznego przez podopiecznych. Informacje i zapisy: 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

Miejsce: Dom Eskenów
Zgłoszenia na zajęcia przyjmuje Dział Archeologii Muzeum Okręgowego w Toruniu, 
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–16:00, tel. 56 660 56 58

Koszty uczestnictwa: 4 zł. bilet edukacyjny dla każdego uczestnika

Walentynki w Muzeum, 14.02. (sobota)
•  godz. 11.00 Walentynkowe origami – spotkanie, podczas którego uczestnicy będą mieli moż-

liwość samodzielnie wykonać w technice origami i ozdobić walentynkowe serce dla ukochanej 
osoby. Kamienica pod Gwiazdą

•  godz. 14.00 i 16.00 Miłość niejedno ma imię – spotkanie dla dorosłych na wystawie „Galeria 
malarstwa polskiego od połowy XVIII w. do pocz. XX w.” poświęcone artystom, których dzieła 
znajdują się w zbiorach Muzeum Okręgowego ich wielkim miłościom i muzom.  Ratusz Staromiej-
ski, Rynek Staromiejski 1

•  godz. 15.00 Walentynkowy bal w Muzeum – doroczna zabawa karnawałowa dla dzieci. Ratusz 
Staromiejski

Bal kostiumowy dla dzieci w reprezentacyjnej Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego, uroz-
maicony poczęstunkiem oraz grami, zabawami i konkursami związanymi z Dniem Świętego Wa-
lentego – patrona zakochanych. Dzieci biorące udział w konkursach, grach i zabawach otrzymają 
drobne upominki. Dodatkową atrakcją balu będzie przedstawienie dla dzieci w wykonaniu aktorów 
z Teatru Vaška.

Dies Natalis Copernici 542. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika, 19.02. (czwartek), godz. 17.00 
542. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika, wyjątkowo przypada w dniu najważniejszego corocz-
nego święta w kulturze chińskiej tj. Nowego Roku. Nadchodzący chiński Nowy Rok nastanie pod 
znakiem Owcy. Tym samym pozostając w tematyce astronomicznej związanej z postacią Mikołaja 
Kopernika, a jednocześnie będąc wiernym tradycji, w której Muzeum organizuje obchody święta 
chińskiego Nowego Roku, motywem przewodnim tego dnia będzie chińska astronomia. Wykład 
wygłosi Bożena Czerny, profesor PAN, która przedstawi szeroką panoramę problemu ogniskujące-
go się wokół różnic w poglądach kosmologicznych i odmiennym rozumieniu różnorodnych zagad-
nień astronomicznych pomiędzy kulturą zachodnioeuropejską, a kulturą chińską. Odbędzie się też 
koncert muzyki wschodniej w wykonaniu Anny Krysztofiak. W Sali Królewskiej Ratusza Staromiej-
skiego zostaną także pokazane cenne zabytki związane z podróżami do Chin, a przede wszystkim 
z nielicznymi w zbiorach polskich przykładami chińskich zainteresowań astronomią. 

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, do 15.02.
Opowieść o świętach odchodzi od kalendarzowego porządku, jest natomiast skupiona na wy-
jaśnianiu haseł - bożonarodzeniowych symboli, które chociaż wydają się wszystkim czytelne,  
to kryją w sobie wiele sensów całkowicie obcych, zapomnianych, tajemniczych.

Wigilia na Kujawach – Park Etnograficzny, do 15.02.
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

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



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

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

Dawid Kwiatkowski - Pop&Roll Tour, 6.02. (piątek), godz. 17.00
Swoją przygodę z muzyką zaczął dwa lata temu, uczestnictwem w konkursie „Askana Łowi Talen-
ty”, gdzie zajął pierwsze miejsce. Popularność w internecie zaczął od prowadzenia bloga, nagry-
wania coverów, które umieszczał na portalu YouTube. Debiutancka płyta „9893” trafiła na szczyt 
listy sprzedaży OLiS, a to osiągnięcie powtórzył jego najnowszy album „Pop & Roll”. Bilety: 59 zł 

Sex Bomba, TZN Xenna, Przeciw, 7.02. (sobota), godz. 19.00
Koncert poświęcony pamięci tragicznie zmarłego basisty zespołu Sex Pistols, Sida Viciousa. 
Wszystkie trzy zespoły grają muzykę wyrastającą z gatunku zapoczątkowanego przez Sex Pistols. 
Bilety: 25 zł, 35 zł w dniu koncertu

Koncertowa Fala – CT-Tones, 12.02. (czw.), godz. 20.00, małą scena
Toruński zespół ska / early reggae. Dawka żywych, melodyjnych dźwięków. Wstęp wolny

Uniwersyteckie Walentynki: koncert Tede, 14.02. (sobota), godz. 20.00
Liczne konkursy z nagrodami oraz koncert. Tede - Jacek Graniecki, raper, jeden z twórców polskiej 
sceny hiphopowej. Współtwórca legendarnej formacji Warszafski Deszcz. Bilety: 10 zł studenci, 
20 zł pozostałe osoby

Od Nowa na Obcasach: Digit All Love, 15.02. (niedziela), godz. 20.00
Zespół łączy elektroniczne brzmienia z klasyczną sekcją smyczkową. Kojarzony z nurtem trip-ho-
pu. Balansuje pomiędzy mroczną i melancholijną elektroniką zrównoważoną przez dynamiczne 
partie wiolonczeli, altówki i skrzypiec. Bilety: 15 zł, 25 zł w dniu koncert

Wieczór Podróżnika: „Tajwan i kultura chińska” – spotkanie  
z Michałem Różańskim, 18.02. (środa), godz. 20.00, mała scena
Michał Różański - absolwent politologii UMK, NCCU (ChengDa) oraz „Russian Studies”. Po ukoń-
czeniu studiów w Polsce, wyjechał na stypendium do Republiki Chińskiej na Tajwanie, gdzie 
mieszkał 6 lat. Na spotkaniu opowie nam o górach, morzu, niesamowitej przyrodzie, gorących 
źródłach i barwnych świątyniach tego kraju. Wstęp wolny

Koncert dla studentów z okazji święta uniwersytetu - Zalef
19.02. (czwartek), godz. 20.00
Krzysztof Zalewski, znany również jako Zalef – polski muzyk, kompozytor, wokalista, autor tek-
stów i multiinstrumentalista. Laureat  Idola. Członek zespołów Japoto i Muchy. Studenci, absol-
wenci UMK oraz pracownicy wstęp wolny, zaproszenia do odbioru w Samorządzie UMK 

7 dancingów na 70-lecie UMK – dancing w stylu lat 50.
20.02. (piątek), godz. 21.00
Taneczna podróż przez kolejne dziesięciolecia istnienia Uczelni. Tym razem zabawę organizuje-
my w stylu lat 50. Wstęp wolny dla studentów, absolwentów i pracowników UMK. Bezpłatne za-
proszenia w: Klubie Od Nowa, Radiu Sfera, Centrum Promocji i Informacji UMK, Fundacji Amicus 
Universitatis Nicolai Copernici, Samorządzie Studenckim UMK

Grupa Improwizacyjna Teraz, 21.02. (sobota), godz. 20.00
Przedstawiają gry improwizowane, które czerpią z pomysłów i sugestii publiczności. Bilety: 8 zł 
studenci, 10 zł pozostałe osoby

Domowe Melodie, 22.02. (niedziela), godz. 20.00
Trójka muzycznych zapaleńców, którzy szturmem zdobyli serca słuchaczy w całej Polsce. Autorka 
muzyki i tekstów Justyna „Jucho” Chowaniak razem ze Staszkiem Czyżewskim i Kubą Dykiertem 
stanowią swoistą mieszankę wybuchową charyzmy, poczucia humoru i dziecięcej wręcz wrażli-
wości. Bilety: 35 zł, 45 zł w dniu koncertu

Slam Poetycki, 23.02. (poniedziałek), godz. 20.00 Wstęp wolny

XV Jazz Od Nowa Festival
25.02. (środa), godz. 20.00 
Adam Pierończyk (Pl), Jan Ptaszyn Wróblewski Sextet (Pl)
Karnety: 120 zł, 150 zł w dniu koncertu, Bilety: 30 zł, 40 zł w dniu koncertu
26.02 (czwartek), godz. 20.00
Trzaska - Harnik -Mbrandlmayr (Pl/A), Piotr Schmidt Electric Group (Pl/Cub/GB)
Bilety: 30 zł, 40 zł w dniu koncertu
27.02. (piątek), godz. 20.00

U

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

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

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

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

Muzeum, w którym można samemu wykonać piernik: od zebrania składników, przez wyra-
bianie 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

Festiwal Papieru 
Amerykańska grupa Peace Paper Project po raz pierwszy w Polsce na kreatywnych warsz-
tatach papierniczych. Podczas dziewięciu festiwalowych spotkań artyści zaprezentują kre-
atywne wykorzystanie papieru czerpanego. Wejście na wszystkie zajęcia bezpłatne.
31.01. (sobota), godz. 10.00-13.00 
Warsztaty Bawełniany recykling- jak zrobić papier ze starej koszulki?. Historia europejskie-
go papiernictwa./zapisy 
1.02. (niedziela), godz. 10.00-13.00
Warsztaty Kreatywne zastosowanie papieru czerpanego. Różne sposoby na ozdabianie pa-
pieru czerpanego, drukowanie na jego powierzchni, malowanie kolorową pulpą. 
2-5.02. (poniedziałek-czwartek), godz. 9.00-12.00 
Warsztaty papiernicze Rowerowa moc. Kim są założyciele Peace Paper Project i jaka misja 
im przyświeca? Za pomocą maszyny papierniczej napędzanej przez rower stworzymy masę, 
z której powstanie papier. Uczestnicy poznają historię papieru i jego kreatywne zastoso-
wanie. 
2.02. (poniedziałek), godz. 14.00  
Wykład: Peace Paper Project - papermaking as a form of art therapy (w j. angielskim), 
Wydział Sztuk Pięknych UMK, Zakład Grafiki
6.02. (piątek), godz. 10.00-14.00
Od typo po sito, druk od czasów Gutenberga po współczesne techniki. Druk na XIX- wiecz-
nych maszynach; typografia przy użyciu drewnianych czcionek; tworzenie szablonów.  
Po raz pierwszy uruchomimy nowe zabytkowe prasy, dzięki którym cofniemy się w czasie!/
zapisy 
Festiwal Papieru - impreza otwarta
7-8.02. (sobota-niedziela) godz. 12.00-16.00
Wśród atrakcji: czerpanie papieru i jego kreatywne wykorzystanie, papier z k(l)asą - z frag-
mentami banknotów, tworzenie papierowej pulpy za pomocą maszyny napędzanej na ro-
wer, drukowanie na XIX-wiecznych prasach drukarskich i wiele innych.
Na warsztaty obowiązują zapisy : edukacja@grebocin.pl, 56 674 92 00

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

Koncert ZLP GNR, 5.02. (czwartek), godz. 20.00
ZLP GNR (crust d beat) z Wilna oraz Trüd (d beat) Toruń, Bilety: 10 zł

Re/Animacja with Deas, 6.02. (piątek) Wstęp: 10 zł

We Love Beats, 7.02. (sobota)
O L F V N, Ja Miron, Da Vosk Docta, F Ø R X S , ka-meal, Templez, Flu&B. Mocne bassy, emocjonal-
ne dźwięki, trapowe bębny. Wstęp: 10 zł

We Love Beats: The Dumplings (Sztokholm), 8.02. (niedziela)
Nowoczesna elektronika nasiąknięta głębokim basem. Intensywność emocjonalna przełożona 
na teksty opisujące mikrokosmos relacji międzyludzkich z perspektywy młodych ludzi. Taneczny 
smutek, chwytliwe melodie i antyteza gwiazdorstwa. Bilety: 25 zł / 35 zł w dniu koncertu

Lazywear Freestyle Battle, 13.02. (piątek)
O warstwę muzyczną zadba DJ Stosunkowodobry. Bilety: 5 zł - pierwsze 50 sztuk, 10 zł – w regu-
larnej przedsprzedaży oraz w dniu imprezy

Pysh’ne Walentynki, 14.02. (sobota)
Impreza z udziałem gwiazdy festiwalu Audioriver. Za dekami będą: Pysh, Delaplaya, Bajo,  
Stówencjusz, PeeM. Wstęp: 10 zł

Re/Animacja Showcase, 20.02. (piątek) Wstęp: 10 zł

PRO8L3M w Toruniu, 21.02. (sobota)
Stołeczny duet tworzony przez Oskara i Steeza zadebiutował w 2013 kontrowersyjnym materia-
łem EP C30-C39, który dla jednych był długo oczekiwanym powiewem świeżości, a dla innych 
niezrozumiałym i trudnym do sklasyfikowania wątpliwym fenomenem. Ostry i bezkompromiso-
wy język Oskara oraz produkcyjne skillsy Steeza znalazły ujście w kolejnej produkcji - Art Brut.  
Cały nakład nowego wydawnictwa rozszedł w kilkadziesiąt minut w dniu premiery

7. CoCArt Festival (program w dziale Galerie - CSW)

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

Przystanek WOSTOK #2: Plagiat199, AQQ, 6.02. (piątek)
Koncert: The Stubs, Hidden World, 13.02. (piątek)
Koncert: The Roughneck Riot (UK), Faintest Idea (UK), Sammy H 
Stephens (UK), 16.02. (poniedziałek)
Koncert: Night Mistress, Egoistic, TAZ, 20.02. (piątek)
Hypodermic - DJ Lunatic - 15 lat na scenie, 28.02. (sobota)

HANZA CAFE
ul. Piekary 28, tel. 56 622-93-54
www.hanzacafe.com

Spotkania podróżnicze
11.02. (środa) Piękne, dzikie, niebezpieczne i nieprzewidywalne - Bartłomiej Nagorny
 25.02. (środa) Tanzania - Łukasz Siebers 

KLUB MELISA I JAZZ 
ul. Mostowa 10, www.melisaijazz.pl

Warsztat ikonopisania
16.02. (poniedziałek), godz. 17.30
Na zajęciach wykonamy ikonę od naniesienia rysunku, poprzez nakładanie warstw malarskich 
w technice tradycyjnej – tempera żółtkowa. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu po 2 go-
dziny. Koszt: 350 zł. Kontakt do organizatora: Wioletta Dominiczak tel. 781-012-712, e-mail: 
wioletta.dominiczak@interia.pl

TORUŃSKA PIWNICA ARTYSTYCZNA
ul. Łazienna 30, tel. 609-061-506, www.tpart.pl

Salsa Night Party, niedziele, godz. 20.00, Wstęp wolny
Young Power 2, środy, godz. 20.00, Wstęp wolny
Babski Wieczór, dwa czwartki w miesiącu, godz. 19.00
40+, soboty, od godz. 20.00

Przemek Strączek International Group (Pl/I/USA), Włodek Pawlik Trio (Pl)
Bilety: 40 zł, 50 zł w dniu koncertu
28.02. (sobota), godz. 20.00
Gorzycki & Dobie - Nothing (Pl/GB), Tomasz Stańko Quartet (Pl/Fin/USA)
Bilety: 50 zł, 60 zł w dniu koncertu

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

Kapitan Thorn, Jurek Porębski, goście, 5.02. (czwartek), godz. 19.00
Jubileusz toruńskiego szantowego zespołu. Wydarzenie uświetni koncert Jurka Porębskiego. W pro-
gramie imprezy muzyka i taniec irlandzki. Jerzy Porębski - naukowiec, rybak, poeta, ale przede 
wszystkim ojciec i bezapelacyjnie numer jeden polskiego nurtu piosenki żeglarskiej i morskiej. 
Piosenki jego autorstwa („Gdzie ta keja”, „Cztery piwka”, „Jejku jejku”, „Ciałko” i wiele innych) 
są niezwykle popularne także pośród tych, którzy z pływaniem nie mają nic wspólnego. Kapitan 
Thorn - toruńska grupa śpiewająca i grająca piosenki z nurtu piosenki żeglarskiej oraz wykonująca 
muzykę celtycką. Wielokrotny uczestnik i laureat imprez i festiwali szantowych. Gościnnie zespoły 
tańca irlandzkiego Avalon i Beltaine - grupy propagujące taniec i kulturę celtycką. Bilety: 20 zł

Sztywny Pal Azji, 12.02. (czwartek), godz. 20.00
Sztywny Pal Azji z programem „Europa i Azja”, czyli przebojowe utwory z pierwszej płyty w wykona-
niu pierwszego składu zespołu: Kisiński/Nowak/Ciaputa/Nazimek. Bilety: 40/45/50 zł

Fisz Emade Tworzywo, 15.02. (niedziela), godz. 20.00
Autorzy najbardziej topowych utworów na Liście Przebojów Trójki, Bilety: 35/40/45 zł

Indios Bravos, 22.02. (niedziela), godz. 19.00 Bilety: 30/40 zł

TUTU JAZZ AND WHISKEY CLUB
ul. Rabiańska 17, www.kadr.torun.pl

Koncert Confusion Project, 20.02. (piątek), godz. 20.00
Ambicją zespołu jest ukazanie muzyki jazz-fusion w świeżej, zwiewnej, tryskającej pomysłami od-
słonie. Na muzykę Confusion Project składają się niebanalne, rozbudowane kompozycje czerpiące 
z szerokiej palety stylistyk (od muzyki poważnej przez dixieland i swing po muzykę latynoską, 
rockową czy drum’n’bass) oraz wspólne dążenie muzyków do tego, aby zachować w swojej grze 
balans między błyskotliwością i humorem, a subtelnością i intymnością.

Koncert PerDuo Vnc, 26.02. (czwartek), godz. 20.00
PerDuo Vnc jest po to, żeby pokazać inne oblicze instrumentów smyczkowych, a przy okazji cho-
ciaż trochę podważyć hegemonię gitar w szeroko pojętej muzyce rozrywkowej. Zobaczycie zapałki, 
spinacze biurowe i do prania w różnych rozmiarach, skrzypce, kartkę papieru, ołówek, wiolon-
czelę, kawałek szkła i dwóch muzyków, którzy akcesoria wykorzystają do poszerzania spektrum 
brzmieniowego swoich instrumentów.

HRP PAMELA, ul. Legionów 36, www.pubpamela.pl 

Maciej Balcar z zespołem, 2.02. (poniedziałek), godz. 19.00
Support: Cheap Tobacco. Wstęp wolny

Warsztaty Gitarowe, 2.02. (poniedziałek)
Prowadzenie: Krzysztof Toczko, gość specjalny: Maciej Balcar

Toruńskie eliminacje do Seven Festival (Węgorzewo 2015)
22.02. (niedziela)
Moskwa, 23.02. (poniedziałek)

GALERIA I KAWIARNIA WEJŚCIÓWKA
pl. Teatralny 1 (budynek Teatru Horzycy), tel. 512-221-900
www.facebook.com/wejsciowka

Poczytajmy wiersze – polska poezja walentynkowa 
9.02. (poniedziałek), godz. 19.00
Wiersze czytają aktorzy. Do przeczytania ulubionych wierszy zapraszamy również widzów. 
Wstęp wolny. Bezpłatne wejściówki można odbierać w Biurze Obsługi Widzów Teatru im. Horzycy.

KLUB NRD, ul. Browarna 6
www.facebook.com/enerdeclub



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

M. Guśniowska „Wąż” 
1.02. (niedziela), godz. 12.00
5-6.02 (czwartek-piątek), godz. 9.30, 12.00
reż. I. Maciejewski. To historia Węża, który wraz z Chomikem i kilkoma innymi postaciami 
rusza w drogę. Celem wyprawy jest zdobycie kończyn. Wspólna podróż będzie cennym do-
świadczeniem i pozwoli na nawiązanie przyjaźni. Bilety: 15 zł, w niedzielę 17 zł

A. Rumianek „Przypadki doktora Bonifacego Trąbki” 
3.02. (wtorek), godz. 9.30, 11.30
26-27.02. (czwartek-piątek), godz. 9.30, 11.30
reż. A.K. Chudek i M. Wójtowicz. Próba oswojenia dzieci z wizytą w gabinecie lekarskim. Przed-
stawienie opowiada o niezwykłym doktorze, Bonifacym Trąbce – lekarzu opiekującym się 
wszystkimi zwierzętami w swej  leśnej chatce. Bilety: 13 zł

wg H.Ch. Andersena „Słowik”
8.02. (niedziela), godz. 12.00
10.02. (wtorek), godz. 9.30
11.02. (środa), godz. 9.30, 12.00
Przez tę piękną chińską baśń prowadzi widzów Niugin – dziewczyna ptak, która narodziła 
się przy śpiewie słowika. Gdy cesarz zarządza sprowadzenie tego ptaka na swój dwór, Niu-
gin zostaje tłumaczką jego śpiewu. Bilety: 13 zł, w niedzielę 15 zł

W. Shakespeare „Makbet” 
11.02. (środa), godz. 12.00
13.02. (piątek), godz. 12.00, 18.00
reż. Z. Lisowski. Wielką tragedię Szekspira Lisowski czyta jako studium człowieka zarażone-
go ambicją i żądzą, który ulega najmroczniejszym podszeptom drzemiącym gdzieś na dnie 
duszy. Całą rzeczywistość sceniczną organizuje Trickman , który zagłębia się w podświado-
mość wszystkich bohaterów jak w kolejne kręgi piekła. Bilety: 20 zł

W. i M. Szelachowscy „Baron Münchhausen. Odsłona druga”
14.02. (sobota), godz. 18.00
Wojciech Szelachowski zobaczył w baronie artystę-gawędziarza i komedianta, który uczynił 
ze śmiechu, ironii, absurdu cudowne narzędzia do rozprawienia się z rozsądkiem, schema-
tami życia, ograniczeniami i skostniałymi formami myślenia. Bilety: 20 zł

M. Parfieniuk-Białowicz, E. Soboczyńska, M. Wójtowicz 
„Przytulaki”, 15.02. (niedziela), godz. 12.00, 14.00
Przedstawienie zrealizowane z myślą o „naj-najmłodszych”. Nie ma podziału na scenę i wi-
downię. Przytulaki zapraszają dzieci do świata nowych słów, kolorów i kształtów. Bilety: 15 zł

T Jansson „W Dolinie Muminków” 
17-20.02. (wtorek-piątek), godz. 9.30, 12.00
reż. L. Frankiewicz. Do domu Mamusi i Tatusia Muminków nieustannie przybywają goście, 
a każdy z nich, choćby był najdziwniejszą postacią, znajduje w nim akceptację i przyjaźń. 
Bilety: 15 zł

J.K. Teske „Wschód i zachód słonia”
22.02. (niedziela), godz. 12.00, 14.00
24-25.02. (wtorek-środa), godz. 9.30, 12.00
reż. I. Maciejewski. Główną bohaterką przedstawienia jest Mała Słoniczka. Obdarzona 
przez mamę miłością i najważniejszymi  radami wyrusza samodzielnie w świat. Na początku 
wyprawy zaprzyjaźnia się z Małpkiem i poznaje Paskudnego Wielbłąda. Bilety: 13 zł

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

„Machiavelli”
1.02. (niedziela), godz. 19.00
6.02. (piątek), godz. 19.00

T

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

Duża scena
A. Ruccello „Pięć róż dla Jennifer” - foyer II piętra
1.02. (niedziela), godz. 19.00
12-14.02. (czwartek-sobota), godz. 19.00
Transwestyta Jennifer od trzech miesięcy czeka na telefon od Franca, inżyniera z Genui. Telefony na osie-
dlu uległy jednak dziwnej awarii i wszystkie połączenia kierowane są do Jennifer. Bilety: 30 zł, ulgowy 
22 zł, szkolny 20 zł

„Koncert życzeń”
7-8.02. (sobota-niedziela), godz. 19.00
10-11.02. (wtorek-środa), godz. 19.00
Przegląd najciekawszych, najbardziej znanych piosenek, które stały się przebojami lub zostały uznane 
za ważne wydarzenia w polskiej muzyce rozrywkowej. Piosenki w nowych aranżacjach i zaskakujących, 
często z humorem potraktowanych, interpretacjach z repertuarów m.in. Kabaretu Starszych Panów, Czer-
wonych Gitar, Perfektu, Maanamu, Kultu, Obywatela G.C., Bajmu. Bilety: 30 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 22 zł

Poczytajmy wiersze – polska poezja walentynkowa 
9.02. (poniedziałek), godz. 19.00, kawiarnia Wejściówka
Wiersze czytają aktorzy. Do przeczytania ulubionych wierszy zapraszamy również widzów. 
Wstęp wolny. Bezpłatne wejściówki można odbierać od 2.02. w Biurze Obsługi Widzów.

„Między nami: Kaczmarski – Świetlicki” - foyer II piętra
20-22.02. (piątek-niedziela), godz. 19.00
24.02. (wtorek), godz. 19.00
28.02. (sobota), 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 współ-
czesnych bardów – Jacka Kaczmarskiego i Marcina Świetlickiego. Zaśpiewają 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

A. Lindgren „Pippi Pończoszanka”
28.02. (sobota), godz. 16.00 - Weekend teatralny dużej rodziny
Reżyseria: Adam Biernacki. 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 – pi-
ratem. Pippi jednak nie jest samotna. Ma dwoje wspaniałych przyjaciół, Tommy’ego i Annikę, z którymi 
przeżywa wiele przedziwnych i zabawnych przygód. Bilety: 25 zł, ulgowy 18 zł, szkolny 16 zł

Scena na Zapleczu
J. Jakubowski „Licheń story”
4.02. (środa), godz. 19.00
5.02. (czwartek), godz. 11.00 i 19.00
6.02. (piątek), godz. 19.00
Reżyseria: Tomasz Hynek. Losy bohaterów w różny sposób związanych z tytułowym sanktuarium. Autor 
zadaje pytanie o wiarę, ale nie tyle o jej stan we współczesnym świecie, co o rolę, jaką odgrywa w poje-
dynczych ludzkich losach, zwyczajnych, ale też pokręconych. Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

I. Tasnádi „Cyber Cyrano”, 12-15.02. (czwartek-niedziela), godz. 19.00
Zsuzsi, Mate i Heni – podobnie jak ich rówieśnicy – żyją w dwóch równoległych światach – realnym i wir-
tualnym. Jednak w internecie – jak w realu – miłość, przyjaźń, potrzeba akceptacji i zaufanie są wystawia-
ne na takie same, jeśli nie cięższe próby, ponieważ możliwości kłamstwa i manipulacji jest o wiele więcej. 
Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

M. McDonagh „Porucznik z Inishmore”
20-22.02. (piątek-niedziela), godz. 19.00
24.02. (wtorek), godz. 19.00
25.02. (środa), godz. 19.00 – pożegnanie tytułu
Reżyseria: Ana Nowicka. Podczas gdy Padraic, bojownik Irlandzkiej Armii Wyzwolenia Narodowego 
(INLA), walczy o wolność w Północnej Irlandii torturując i podkładając bomby, na wyspie Inishmore ktoś 
zabija jego ukochanego kota, Tomaszka. Śmierć kota nakręca spiralę niewiarygodnych wydarzeń. Bilety: 
30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

TEATRY
7.02. (sobota), godz. 17.00
25-26.02. (środa-czwartek), godz. 19.00
Musical napisany został w 1975 r. na zamówienie Teatru Muzycznego w Gdyni. Muzykę skom-
ponował niezapomniany Jerzy Wasowski, a libretto (oparte na „Mandragorze” Machiavellego) 
napisał znakomity duet: Ryszard Marek Groński i Antoni Marianowicz. Bohater opowieści, jeden 
z najwybitniejszych umysłów politycznych swego czasu, Niccolo Machiavelli, mistrz podstępu 
i politycznej intrygi, tym razem ośmiesza ludzką głupotę, która nie zależy ani od stanowisk,  
ani wykształcenia. Reżyseria: Bartłomiej Wyszomirski. Bilety: 40/35 zł 

„Siostry Parry”
13.02. (piątek), godz. 19.00
15.02. (niedziela), godz. 19.00 
Spektakl opowiadający o losach żydowskich sióstr Pegelman, które wiedzione marzeniami o lep-
szym życiu, wyruszają z małego galicyjskiego miasteczka wprost do Nowego Jorku. W Ameryce, 
już pod nazwiskiem Parry, szybko przekonują się, że codzienność nie ma nic wspólnego z ra-
jem, a każde spełnione marzenie okupione jest ciężką pracą. Jazzująco – swingująca opowieść 
z tradycyjnymi pieśniami żydowskimi i utworami musicalowymi, śpiewanymi w języku polskim, 
jidysz, angielskim i niemieckim. Bilety: 45 zł, 35 zł ulgowy

„Rosnę” 
14-15.02. (sobota-niedziela), godz. 11.00
21-22.02. (sobota-niedziela), godz. 11.00
Bajka muzyczna przeznaczona dla dzieci w wieku 1-6 lat. Opowieść o dzieciach i opiekuńczych 
aniołach, które dbają o to żeby maluchy były bezpieczne i szczęśliwe. Jednym z takich brzdąców 
jest mała Ola, która „rośnie” na oczach publiczności. Ze sceny nie pada prawie żadne słowo.  
Spektakl, dzięki rozbudowanej warstwie muzycznej i plastycznej kształtuje młodego odbiorcę, 
uwrażliwiając go na sztukę od najmłodszych lat. Bilety: dziecko z opiekunem 35 zł, dwoje opie-
kunów z dzieckiem 50 zł, każdy kolejny bilet dla dziecka w cenie 14 zł.

Akademia Piosenki
Cykl warsztatów muzycznych połączonych z prelekcjami teoretycznymi mający na celu przybli-
żenie uczestnikom rozmaitych aspektów składających się na pojęcie piosenki artystycznej. Spo-
tkania nie są jedynie teoretycznymi prezentacjami, lecz również cyklem występów, w formie pół-
recitali. Poza wykładami z każdym z uczestników przeprowadzone zostaną indywidualne zajęcia 
wokalne z interpretacji tekstu. Propozycja dla młodych (od 16 r.ż.), utalentowanych piosenkarzy-
-amatorów, którzy posiadają podstawowy warsztat wokalny i pragną go doskonalić. Zgłoszenia: 
promocja@teatrmuzyczny.torun.pl. Liczba miejsc ograniczona.

Laura Cubi & Adam Wendt Acoustic Set, 21.02. (sobota), godz. 19.00
Koncert pełen niecodziennych, przenikających się brzmień: saksofonu, akordeonu i kontrabasu. 
Skład: Adam Wendt (saksofon), Paweł Zagańczyk (akordeon) oraz Jarosław Stokowski (kontra-
bas). Na scenie muzykom na scenie partneruje hiszpańska wokalistka Laura Cubi. Podczas kon-
certu usłyszymy inspirowane tangiem, muzyką hiszpańską i jazzową kompozycje własne Adama 
Wendta. Nie zabraknie też utworów francuskiego akordeonisty Richarda Galliano oraz legendar-
nego mistrza argentyńskiego tanga, Astora Piazzolli. Bilety: normalny 35 zł, ulgowy 30 zł

„Bar pod zdechłym psem”
28.02. (sobota), godz. 19.00
1.03. (niedziela), godz. 19.00
Tytuł jednego z wierszy Broniewskiego stał się tytułem monodramu poetyckiego z częściowo 
śpiewanymi wierszami Broniewskiego, wg scenariusza Krzysztofa Kolbergera. To rzecz o mocy 
i niemocy twórczej, zawieszeniu między miłością i jej brakiem, biesach popychających bohate-
ra do alkoholu, do samobójstwa. Muzykę do spektaklu skomponował Włodzimierz Nahorny. Na 
scenie Dariusz Bereski. Bilety: 30/25 zł 

TEATR IMPRESARYJNY AFISZ, www.teatrafisz.pl

„Rasputin czyli romans po rosyjsku”, 28.02. (sobota), godz. 17.00
Spektakl kabaretowy dla dorosłych. Osobista spowiedź największego skandalisty wśród rosyj-
skich Don Juanów. Pełna frywolnych, a może nawet pikantnych szczegółów, absolutnych tajem-
nic alkowy. A wszystko okraszone rosyjskim romansami w wykonaniu prawdziwych mistrzów 
tego gatunku. Scenariusz i reżyseria: Jacek Pietruski, opracowanie muzyczne: Michał Hajducze-
nia, obsada: Grażyna Rutkowska-Kusa, Magda Cysewska, Michał Hajduczenia, Jacek Pietruski, 
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

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

(wystawy w dziale Galerie)

Gitara sercem i duszą – koncert Leonarda Luthera i Piotra 
Gąsiewskiego, 12.02. (czwartek), godz. 19.00
Leonard Luther jako współtwórca minionej potęgi studenckiego klubu „Beanus” jest zalicza-
ny do ścisłej czołówki pieśniarzy-bardów. Brał między innymi udział w programie Agnieszki 
Osieckiej „Butique”. Klimat jego twórczości znany i wypracowany przez Wolną Grupę Buko-
winę, Stare Dobre Małżeństwo pozwala na ciekawą i mistrzowską interpretację tekstów Alek-
sandry Bacińskiej. W koncercie w duecie z artystą wystąpi jego wieloletni przyjaciel, gitarzy-
sta i harmonijkarz - Piotr Gąsiewski. Wstęp: 15 zł

Koncert zespołu Celtic Tree, 21.02. (sobota), godz. 19.00
Celtic Tree to kwintet grający folk, żywą muzykę akustyczną na tradycyjnych instrumentach: 
skrzypce, whistle, irlandzki flet poprzeczny, gitara, mandolina, irlandzkie bouzouki, bodhran. 
Miłośnicy dalekich podróży śpiewają teksty z pogranicza piosenki poetyckiej oraz wiernie tłu-
maczone dzieła z krain celtyckich. Wszystko to okraszone autentycznym, tradycyjnym stylem 
i melodiami, które potrafią i wzruszyć, i poderwać do tańca. Bilet: 20 zł

Jeszcze wyżej, 26.02. (czwartek), godz. 19.00 
Pokaz głośnego filmu niemego (1923 r.), z Haroldem Lloydem, z autorską muzyką na żywo 
w wyk. Adama Gwizdały i Jakuba Szynala. „Chłopak ze wsi dostaje pracę w domu towaro-
wym. Żeby zyskać szacunek i poważanie, postanawia wspiąć się po ścianie budynku na sam 
szczyt”. Wstęp 10 zł

60. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w Dom Muz
Konkurs jest imprezą otwartą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów i osób star-
szych. Dom Muz jest organizatorem eliminacji dla miasta Torunia oraz powiatu Toruńskiego. 
Nabór zgłoszeń mija 18.02. (eleminacje: 6-7 marca 2015).
Więcej informacji o charakterze i regulaminie konkursu oraz o kategoriach turniejowych moż-
na znaleźć na stronie głównego organizatora: Towarzystwa Kultury Teatralnej: www.tkt.art.pl 
oraz na stronie Domu Muz, dział: ogłoszenia. Koordynator: Joanna Łagan (nr kontaktowy: 56 
664 49 12; dommuz.poznanska@wp.pl)

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

Cztery drogi pogłębiania własnej kreatywności, 1-14.02.
Wystawa prac studentów drugiego roku studiów magisterskich Kulturoznawstwa (UMK) pod 
kierunkiem mgr Joanny Łagan jest podsumowaniem zajęć prowadzonych w oparciu m.in.:
o trening kreatywności i elementy arteterapii. Studenci zaprezentują efekt swoich poszuki-
wań plastycznych, teatralnych i literackich wokół wybranych z całego semestru tematów.

Świat widziany oczami dzieci, 15.02-25.02.
Na czas ferii do galerii przeniesiona zostanie wystawa prac dziecięcych – uczestników zajęć 
„Gry i zabawy plastyczne, ruchowe itp.” oraz „Treningu kreatywności” prowadzonych przez 
Joannę Łagan.

Nie jesteśmy żadną bandą. My jesteśmy z miast i wiosek polskich.  
5. Wileńska Brygada Armii Krajowej na Pomorzu, 26.02-24.03.
Wystawa jest pierwszą od ponad 10 lat próbą zaprezentowania w tej formie szerszemu od-
biorcy tragicznej, ale i bohaterskiej zarazem historii 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, 
która działała na Pomorzu w latach 1945–1946. Na 21 panelach przedstawiono w zarysie 
zarówno dzieje 5. Wileńskiej Brygady AK, jak i działania oddziałów mjr. Zygmunta Szendzie-
larza „Łupaszki”. Zaprezentowane zostały także poszczególne sylwetki dowódców (samego 
„Łupaszki” oraz jego podkomendnych, w tym sanitariuszek i łączniczek). Materiał ilustracyj-
ny pochodzi w przeważającej części ze zbiorów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej 
oraz zbiorów prywatnych. Autorkami wystawy są historyk Izabela Brzezińska oraz Marzena 
Kruk, naczelnik archiwum gdańskiego oddziału IPN.
Współorganizator wystawy: Związek Strzelecki Rzeczypospolitej Toruń

Na wystawy wstęp wolny

DOM MUZ, MDK, WOAK



Wokół sztuki- walentynkowe cuda, 3.02. (wtorek), godz. 10.00
Zajęcia dla grupy dzieci niepełnosprawnych. Warsztaty malowania na szkle, podczas których 
uczestnicy wykonają serduszkowe obrazki. Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska
Wstęp: 8 zł (tylko dla grup zorganizowanych)

WymyBaja - Poranek teatralny grupy improwizacyjnej WymyWammy
7.02. (sobota), godz. 11.00
WymyWammy gotowe jest ziścić wszystkie pomysły dziecięcej wyobraźni, wcielić się w postaci wy-
myślone przez dziecięcą publiczność i odegrać losy bohaterów, które również podyktowane będą 
przez dzieci. Cała historia będzie więc spontanicznie tworzona przez widzów i z ich udziałem. To 
wyjątkowy spektakl, który dzieci nie tylko obejrzą, ale i wykreują! Po spektaklu dzieci wezmą udział 
w specjalnych warsztatach. Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska. Wstęp: 9 zł

Rodzinne warsztaty ceramiczne, 7.02. (sobota), godz. 11.00
Prowadząca: Gabriela Kutyba. Wstęp: 15 zł

Lepiej późno niż wcale, 9.02. (poniedziałek), godz. 11.00
Spektakl w wykonaniu grupy teatralnej z Zespołu Szkół  w Łupawie.Spektakl jest jednym z nagro-
dzonych w konkursie teatralnym „Wodny Teatr”. Polegał on na stworzeniu spektaklu teatralnego 
poruszającego temat ochrony wód w Polsce. Wzięło w nim udział 20 grup, kół oraz organizacji 
teatralnych. Trzy z nich w nagrodę biorą obecnie udział w „Wodnym Teatralnym Tourne” po do-
mach i ośrodkach kultury w całej Polsce. Spektakl tylko dla grup zorganizowanych. Obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Wstęp wolny

Każdy lubi być lubiany, 10.02. (wtorek), godz. 17.30
Tworzenie Walentynek w różnych technikach plastycznych. Warsztaty dla wszystkich od lat 5 do 
100, prowadzenie: Joanna Łagan. Wstęp: 3 zł (wstęp wolny dla uczestników zajęć w Domu Muz)

Serduszkowy zawrót głowy, 12.02. (czwartek), godz. 10.00
Zajęcia dla przedszkolaków, podczas których wykonają oni walentynkowe serduszka w różnych 
technikach plastycznych. Zajęcia tylko dla grup zorganizowanych. Obowiązują wcześniejsze za-
pisy. Wstęp 7 zł

Ferie z Muzami, 16-20.02. (poniedziałek- piątek), godz. 10.00-14.00
W tym roku dla uczestników mamy różne propozycje gier i zabaw. Dzieci wezmą udział w zajęciach 
plastycznych i teatralnych, wykonają atrakcyjne rodzaju ozdoby i przeprowadzą eksperymenty 
z różnych dziedzin nauki. Koszt 100 zł. W cenie napoje, drugie śniadanie i ubezpieczenie.
Wiek uczestników 7-12 lat.

Rodzinne warsztaty ceramiczne, 28.02. (sobota), godz. 11.00
Prowadząca: Gabriela Kutyba. Wstęp: 15 zł

(Po)ruszamy szkołę, 28.02. (sobota), godz. 10.00-14.00
Warsztaty taneczne dla pracujących z dziećmi nauczycieli, pedagogów, pracowników świetlicy, wy-
chowawców kolonijnych oraz kreatywnych rodziców. Proste tańce w znacznej części zaczerpnięte 
z tradycji polskiej i innych krajów europejskich staną się niezastąpionym przerywnikiem podczas 
zajęć lekcyjnych i przedszkolnych, sprawdzą się także na zabawach, wyjazdach integracyjnych, 
koloniach i biwakach. Część utworów zostanie wykonana na żywo przez doświadczonych muzyków 
folkowych - Jakuba Szczygła (flet) i Tomasza Fojgta (gitara). Prowadząca: instruktor tańca Katarzyna 
Kostańska (Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Tartak). Wstęp: 50 zł
Zapisy: stowarzyszenie.tartak@gmail.com

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

Serdeczna Manufaktura – ramki, 9.02. (poniedziałek), godz. 17.30
Rodzinne warsztaty, na których uczestnicy ozdobią ramki na zdjęcia swoich najbliższych w techni-
ce scrapbookingu. Wstęp: 10 zł. Obowiązują zapisy.

Kartki od serca, 12.02. (czwartek), godz. 15.30
Warsztaty dla dzieci (7-13 lat), na których uczestnicy wykonają walentynkowe kartki w wybranych 
technikach plastycznych. Wstęp wolny

Bal Karnawałowy w Klubie Seniora, 16.02. (poniedziałek), godz. 16.00
W programie tańce przy muzyce na żywo.

Ferie z Muzami (7-12 lat), 23-27.02. (pon.- piątek), godz. 10:00-14:00
W programie m.in. zajęcia plastyczne, malowanie na płótnie XXL, warsztaty różnych technik ar-
tystycznych, zajęcia teatralne oraz ruchowe, a także integrujące gry i zabawy. Koszt: 100 zł za 
tydzień. W cenie napoje, drugie śniadanie i ubezpieczenie.

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

Koncert Premier Zespołu Pieśni i Tańca „Młody Toruń”
3.02. (wtorek), godz. 18.00

Międzynarodowe Seminarium Interlingwistyczne
7.02. (sobota), godz. 12.00
Współpraca z UAM w Poznaniu. Pokaz poetyckiej działalności Zespołu Scena Młodych Studio P  
pod kierunkiem Lucyny Sowińskiej w języku Esperanto, przekład Teresa Nemere.

Integracyjny Bal Karnawałowy „Rycerze i Księżniczki”
13.02. (piątek), godz.16.30-19.00
Nowa Scena Muzyczna: Podróż wewnętrzna
14.02. (sobota), godz. 18.00
Brzmienie Gongów jest niezwykłą „kąpielą” w dźwięku o leczniczych właściwościach. Ta staro-
żytna muzyka działa na wszystkie poziomy człowieka, wpływając i regulując ciało, umysł, du-
szę i aurę. Dźwięki Gongów  wspomagają terapię przy różnych dolegliwościach, poza tym głę-
boko relaksują, pogłębiają zrozumienie wszelkich zachodzących w nas procesów i przemian, 
harmonizują pracę obydwu półkul mózgowych. Jeśli popłyniemy za dźwiękiem, nie zagłębiając 
się w jego analizę (wyciszając umysł) - wejdziemy w stan głębokiej medytacji, otwierając się 
na niezwykłe wewnętrzne doświadczenia. Koncert w Dniu Zakochanych jest przesłaniem, aby 
obdarzać miłością również, a może przede wszystkim siebie, swoje ciało i duszę i tego wyjąt-
kowego dnia okazać miłość swojej osobie. Uczestnicy koncertu proszeni są o przyodzianie się 
w wygodny, luźny strój, bowiem nie przewiduje się siedzenia na krzesłach.

Maraton Teatralny – Podróż do Krainy Fantazji
17-18.02. (wtorek-środa), godz. 11.00-13.00
Pod kierunkiem Magdaleny Łubkowskiej-Stanisławskiej. Zapraszamy dzieci od 7 lat na nie-
zwykłą podróż do Krainy Fantazji, gdzie środkiem komunikacji jest wyobraźnia i narzędzia 
teatralne – słowa i gest

Bal Karnawałowy, 19.02. (czwartek), godz. 11.00-12.30
Dla dzieci nudzących się w czasie ferii w domu - taniec, konkursy, zabawy gwarantują dobrą 
zabawę

Ogólnopolski Turniej Gier Strategicznych 
21-22.02. (sobota-niedziela), godz. 10.00-18.00
Koncert na zakończenie ferii – koncert zespołów MDK
25.02. (środa), godz. 16.00

Wystawy:
A lata płyną…, do 16.02.
Wystawa fotograficzna zespołu rytmiczno-wokalnego Psotki i Śmieszki czynna 
w godz. 10.00-21.00
Wystawa Plastyczna Pracowni Hortus pod kierunkiem Anny Bochenek, 16.02-2.03.
Wystawy czynne w godz.10.00-21.00
 
Konkursy:
Ogłoszenie XXX Edycji Konkursu Recytatorskiego „Wiersze, które lubimy”. Konkurs przezna-
czony jest dla szkół gimnazjalnych.
Ogłoszenie III Edycji  Konkursu Recytatorskiego „Wierszoklepka”. Konkurs kierowany jest do 
uczniów szkól podstawowych.

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

Warsztaty Obudzić emocje w sobie, aktorze i widzu, 7-8.02., Prowadzi Krystian Wieczyński
Warsztaty Śpiewnik polski – śpiewamy polskie piosenki, 14.02., Prowadzi Erwin Regosz
Warsztaty w ramach cyklu Pedagogika cyrku dziecięcego, 21-22.02.
I spotkanie. Zajęcia prowadzi Alicja Usowicz
Warsztaty Animacja poklatkowa, 21-22.02. Zajęcia prowadzi Janusz Krysztop
Warsztaty ABC fotografowania dla dzieci i młodzieży, 27.02.
Zajęcia prowadzi Stanisław Jasiński ZPAF. Informacje dot. zgłoszeń na stronie 
www.woak.torun.pl.

Rozpoczęły się XXIV Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR. Do 20 
lutego przyjmowane są zgłoszenia zespołów i solistów do przeglądu w dziedzinie Muzyka. 
Udział wziąć mogą zespoły rockowe, bluesowe, heavy-metalowe, indie-rockowe, jak i twórcy 
z kręgów muzyki elektronicznej, new-jazzu, hip-hopu, nowych brzmień i wielu innych gatun-
ków szeroko pojętej muzyki alternatywnej. Do karty zgłoszenia należy dołączyć nagranie demo 
dwóch utworów (w tym co najmniej jeden autorski). Szczegóły na stronie www.woak.torun.pl

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.
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. 

Wmixuj się!
Wystawa jest kolejną odsłoną tematu muzycznego i zagadnień związanych z akustyką, jaka będzie pre-
zentowana 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 „pły-
nącą 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 zmie-
rzyć 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: zoba-
czą 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 po-
szukają tęczy w szklanym deszczu.

Matematyczny pociąg
Na wystawę składa się 20 eksponatów typu hands on. To oznacza matematykę na wyciągnięcie ręki, 
jej „dotknięcie” i nauczenie się tego, co może (na pozór) sprawiać trudności. Na zwiedzających czekają 
między innymi matematyczny puzzle, które pomogą w nauce tabliczki mnożenia, problem komiwojaże-
ra oraz wieża Hanoi. Na wystawie można „poczuć” twierdzenie Pitagorasa oraz wyznaczyć liczbę „pi”. 

Więcej światła, do 31.12.
Kostny fotograf, ciało w podczerwieni, jak działa magnetron w kuchence mikrofalowej, prześwietlanie 
świetlówki – te i wiele innych rzeczy związanych ze światłem można zobaczyć na wystawie. Ekspozycja 
podzielona jest na działy, które obejmują następujące zagadnienia:  naturę światła, jak powstaje świa-
tło, żarówka, świetlówka czy dioda LED oraz historia źródeł światła. Na wystawę składa się 20 stanowisk 
edukacyjnych oraz dwa ekspozytory z historycznymi i współczesnymi żarówkami. 

Centrum czynne:
wtorek-czwartek w godz. 10.00-16.00
piątek w godz. 11.00-20.00
sobota i niedziela w godz. 12.00-18.00

WMŁYN WIEDZY W czasie ferii (16.02.-1.03.) w dni powszednie Centrum czynne: wtorek-czwartek w godz. 
9.00-12.00 i 12.00-15.00, piątek w godz. 10.00-19.00

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)
zajęcia laboratoryjne: wtorki-czwartki, godz. 10.00-12.00, piątki, godz. 11.00-13.00
W obu pracowniach został położony nacisk na pracę eksperymentalną uczestników, a zostały 
skonstruowane w ten sposób, aby sprzyjały prowadzeniu przez uczestników procesu badaw-
czego, od hipotezy, poprzez planowanie doświadczeń ją sprawdzających, po jej weryfikację 
doświadczalną i wnioski. 
Pracownia kreatywna „przebudowa” (III piętro)
Pracownia pozwala na rozwijanie wyobraźni przestrzennej dzieci. Realizowanym w jej prze-
strzeni zajęciom towarzyszą specjalnie opracowane programy edukacyjne, dzięki którym 
dzieci mogą rozwijać manualne i konstrukcyjne umiejętności. W pracowni znajdzie się miej-
sce dla specjalnych elementów konstrukcyjnych. Mamy trzy zestawy: małych, średnich i du-
żych,  które pozwolą dzieciom, ale również dorosłym na wcielenie się w rolę konstruktora. 

Imprezy/warsztaty:
Ferie w Młynie Wiedzy, 16.02.-1.03.
Oferta „1+2” i „2+1”, czyli zwiedzanie połączone z warsztatami. 
Domowa stacja meteo, 17, 24.02. (wtorek)
Uczestnicy dowiedzą się, w jakich dziedzinach życia wykorzystuje się prognozę pogody i ja-
kie ma znaczenie w życiu człowieka. Dodatkowo, przedstawione zostaną metody zbierania 
danych meteorologicznych oraz przyrządy, które do tego służą. Uczestnicy wykonają proste 
przyrządy do zbierania danych: deszczomierz, wiatrowskaz i barometr. 
Światła i cienie, 18, 25.02. (środa)
W trakcie zajęć zostaną zaobserwowane zjawiska związane z załamaniem, odbiciem i absor-
bowaniem światła. W trakcie napotkania przez światło na przeszkodę powstaje cień. Posta-
ramy się przyjrzeć zaćmieniu Księżyca i Słońca oraz wyjaśnić ich przyczynę. W drugiej części 
z masy solnej powstaną rzeźby, które stworzą teatr cieni. 
Lustrzane czary mary, 19, 26.02. (czwartek)
Dzieci odkryją magiczne właściwości lustra, a dzięki wspólnie przeprowadzonym ekspery-
mentom wyjaśnimy, czym jest odbicie i załamanie światła. Zdobyta w ten sposób wiedza 
zostanie wykorzystana przy samodzielnej budowie kalejdoskopu. 
Elektro-ciasto 
Na zajęciach zostaną wykonane dwa specjalne rodzaje ciastoliny z tajemniczymi dodatkami. 
W dalszej części uczestnicy poznają podstawy połączeń elektrycznych oraz samodzielnie 
zbudują święcące układy elektryczne przy pomocy ciastoliny, diod LED, silniczków i baterii. 
Magiczny papier, czyli o sztuce orgiami, 21, 28.02. (sobota)
Uczestnicy dowiedzą się jak bez pomocy nożyczek, kleju, stworzyć z papieru ptaka, kwiat 
i wiele innych dział sztuki. 
Mały detektyw, 22.02., 1.03. (niedziela) 
Zajęcia będą doskonałą okazją do sprawdzenia jak interesująca jest praca naukowego detek-
tywa. Pracownicy Młyna Wiedzy wyjaśnią czym jest daktyloskopia, wspólnie z uczestnikami 
przeprowadzą kilka eksperymentów, dzięki którym zaprezentują, że detektywi korzystają 
z metod naukowych chemii, biologii i fizyki. 

Bilety na ferie można nabyć w elektronicznym systemie sprzedaży na stronie: www.bilety.
mlynwiedzy.org.pl. W ramach oferty „1+2” i „2+1” bilety kosztują: 16 zł, 10 zł ulgowy, 35 zł 
rodzinny i 15 zł grupowy dla grupy od 10 do 30 osób.
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Warsaw by night, premiera: 6.02.
dramat, komedia Polska 2015, reżyseria: Natalia Koryncka-Gruz, występują: Stanisława Celińska, 
Izabela Kuna, Roma Gąsiorowska
Cztery kobiety, które mają własne zdanie na temat miłości i związków z mężczyznami. Iga, mę-
żatka, która żyje w udanym związku z artystą, wciąż głodna jest intensywnych doznań. Poszuki-
wania doprowadzą ją do spotkania ze skrajnie różnymi odcieniami miłości, których doświadczają 
współczesna femme fatale oraz kobieta zdradzana. Radykalnej odmiany potrzebuje też atrakcyjna 
trzydziestolatka Maja. Szuka mężczyzny, który wywróci jej świat do góry nogami. Taką miłość od-
nalazła być może Renata, poznająca miasto u boku Konrada. 

Polskie gówno, premiera: 6.02.
musical, satyra Polska 2014
reżyseria: Grzegorz Jankowski, występują: Grzegorz Halama, Filip Gałązka, Tymon Tymański
Jerzy Bydgoszcz, lider zespołu Tranzystory z Pruszcza Gdańskiego, popada w coraz większe za-
dłużenie. Nieoczekiwanie pomoc w wyjściu z kryzysu oferuje komornik Czesław Skandal, który za 
część zysków ze sprzedaży biletów, zostaje menadżerem grupy.

Jupiter: Intronizacja, premiera: 6.02.
akcja, Si-Fi USA 2015
reżyseria: Andy Wachowski, Lana Wachowski, występują: Channing Tatum, Mila Kunis, Sean Bean
Jupiter Jones urodziła się pod osłoną nocnego nieba, a jej narodzinom towarzyszyły znaki świad-
czące o tym, że jest stworzona do wielkich rzeczy. Dorosła już Jupiter nadal chce sięgać gwiazd, ale 
na ziemię sprowadzają ją obowiązki pani sprzątającej cudze mieszkania i niekończąca się passa 
nieudanych związków. Dopiero, gdy na Ziemię przybywa Caine, genetycznie zaprogramowany były 
zwiadowca wojskowy, zaczyna ona dostrzegać przeznaczenie, które czekało na nią cały czas.

Dzień z życia blondynki, premiera: 6.02.
komedia, USA 2014
reżyseria: Steven Brill, występują: Elizabeth Banks, James Marsden, Gilliam Jacobs
Meghan Miles pracuje jako prezenterka w lokalnej telewizji. Jej życie wydaje się idealne, ma na-
rzeczonego i walczy o awans. Pewnej nocy Kyle postanawia ją zostawić dla innej, a konkurentka 
odbiera stanowisko dziennikarki w krajowej stacji telewizyjnej. Przyjaciółki nakłaniają Meghan na 
imprezę w klubie, by choć na chwilę zapomniała o kłopotach. Podczas długiego wieczoru kobieta 
poznaje Gordona.

Pięćdziesiąt Twarzy Graya, premiera: 13.02.
melodramat USA 2015
reżyseria: Sam Taylor Johnson, występują: Steve Carell, Channing Tatum, Mark Ruffalo
Film jest inspirowany prawdziwą historią. John du Pont, dziedzic fortuny, schizofrenik, zbudo-
wał w swojej posiadłości ośrodek szkoleniowy dla zapaśników. Zapaśnik Mark Schultz nawiązał 
współpracę ze sponsorem, przygotowując się do igrzysk olimpijskich w 1988 roku w Seulu. Współ-
praca ta doprowadziła do nieoczekiwanych wydarzeń, jako że obaj - du Pont i Mark - czuli się gorsi 
od brata Marka, Davida.

Uprowadzona 3, premiera: 13.02.
sensacyjny Francja 2015
reżyseria: Oliver Megaton, występują: Jamie Dornan, Dakota Johnson, Jennifer Ehle
Anastasia Steele jest młodą studentką literatury, która przeprowadza wywiad z intrygującym 
Christianem Greyem - milionerem i przedsiębiorcą. Dziewczyna jest zafascynowana inteligentnym 
i przystojnym mężczyzną, jednak gdy ich spotkanie dobiega końca, stara się o nim zapomnieć. 
Grey zjawia się jednak w sklepie, w którym dorywczo pracuje Anastasia i prosi o kolejne spotkanie. 

 Tajemnice Lasu, premiera: 13.02.
fantasty, komedia, musical USA 2014
reżyseria: Rob Marshall, występują: Meryl Streep, Emily Blunt, James Corden
Humorystyczny i chwytający za serce musical, z udziałem plejady hollywoodzkich gwiazd. Film 
w zabawny i brawurowy sposób łączy klasyczne motywy znane z baśni braci Grimm, by w jednej 
opowieści spleść losy Kopciuszka, Czerwonego Kapturka i Wilka czy Roszpunki. W filmowej historii 
piekarz i jego żona, chcąc odmienić swój los, zgadzają się spełnić 4 życzenia wiedźmy.

Kingsman: Tajne służby, premiera: 13.02.
thriller, akcja, USA 2015
reżyseria: Matthew Vaughn, występują: Collin Firth, Samuel L. Jackson, Michael Caine

KINA
Ekranizacja kultowej serii opowieści rysunkowych Marka Millara. Colin Firth w roli doświad-
czonego agenta służb specjalnych, który bierze pod swoje skrzydła ambitnego żółtodzioba.

Baranek Shaun, premiera: 13.02.
familijny, animacja, przygodowy, Francja, Wielka Brytania 2015
reżyseria: Mark Burton, Richard Starzack
Niepokorny, skory do pakowania się w tarapaty baranek Shaun, wykorzystując nieobecność 
gospodarza, postawia wybrać się na wycieczkę do miasta. Nie do końca przemyślana wyprawa 
w towarzystwie psa Bitzera i innych przyjaciół z farmy obfitować będzie w różnego rodzaju przy-
gody oraz niebezpieczeństwa czekające w metropolii na nieznające świata zwierzęta.

Spongebob: Na suchym lądzie, premiera: 20.02.
komedia, animacja, przygodowy, USA 2015
reżyseria: Paul Tibbitt, występują: Antonio Banderas, Noah Lomax, Clancy Brown
SpongeBob razem ze znajomymi musi opuścić wodę i wyruszyć na ląd w poszukiwaniu skra-
dzionej przez pirata tajemniczej receptury.

Snajper, premiera: 20.02.
biograficzny, akcja, USA 2014
reżyseria: Clint Eastwood, występują: Bradley Cooper, Sienna Miller, Luke Grimes
Jako wysłany do Iraku członek elitarnej jednostki Navy SEALs Chris Kyle ma tylko jedną misję 
- chronić swoich towarzyszy broni. Swoją precyzją ratuje niezliczoną ilość żołnierzy na polu bi-
twy. W miarę jak opowieści o jego czynach rozpowszechniają się, zyskuje sobie miano legendy.  
Reputacja Kyle’a rośnie także za liniami wroga. Powstańcy uznają snajpera za ważny cel i wy-
znaczają nagrodę za jego głowę.

Asteriks i Obeliks: Osiedle bogów, premiera: 27.02.
animacja, komedia Francja 2014
reżyseria: Louis Clichy, Alexandre Astier
Rok 50 przed naszą erą: cała Galia jest okupowana przez Rzymian... Cała? Nie! Jedna osada, 
zamieszkana przez niepokornych Galów nadal stawia opór najeźdźcy. Zirytowany tym Juliusz 
Cezar, postanawia zmienić taktykę: skoro jego armia nie jest w stanie podbić siłą galijskich 
barbarzyńców, to może uwiedzie ich rzymska cywilizacja.

Disco Polo, premiera: 27.02.
dramat, muzyczny, Polska 2015
reżyseria: Maciej Bochniak, występują: Joanna Kulig, Tomasz Kot, Dawid Ogrodnik
Dawid Ogrodnik i Piotr Głowacki grają muzyków, którzy – napędzani młodzieńczą fantazją i ma-
rzeniami o sławie – zakładają zespół discopolowy. Joanna Kulig występuje w roli eterycznej 
wokalistki. Piosenki w zdecydowanej większości będą śpiewane przez aktorów.

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

Kinodanie
3.02. (wtorek), godz. 20.30 Czarny węgiel, kruchy lód, reż. Yi’nan Diao, Chiny 2015
W kilkunastu fabrykach, rozproszonych po całej prowincji, w transporcie węgla odnalezione 
zostają fragmenty ludzkiego ciała. Policja podejrzewa pracowników firmy przewozowej. Przy 
próbie aresztowania padają strzały - oprócz podejrzanych ginie dwójka policjantów. Prowa-
dzący akcję Zhang Zili zostaje odsunięty od obowiązków. Pięć lat później, pogrążony w nałogu 
alkoholowym, trafia przypadkiem na dawnego współpracownika. Okazuje się, że w sprawie 
pojawiło się kilka nowych tropów, prowadzących do jednej kobiety - prześladowanej, a może 
chronionej przez tajemniczego mordercę.
10.02. (wtorek), godz. 20.30 Dzikie historie, reż. Damian Szifron, Argentyna/Hiszpania 2014
Niedocenianemu muzykowi, biznesmenowi, pannie młodej, znanemu milionerowi, kelnerce 
oraz specjaliście od materiałów wybuchowych puszczają nerwy.
17.02. (wtorek), godz. 20.30 Kebab i Horoskop, reż Grzegorz Jaroszuk, Polska 2014
W sklepie z dywanami zjawia się dwóch oszustów, którzy udają specjalistów od marketingu, 
chcąc uchronić go przed zamknięciem.
24.02. (wtorek), godz. 20.30 Fotograf, reż. Waldemar Krzystek, Polska 2014, 100’
Historia nieuchwytnego moskiewskiego mordercy, który na miejscu zbrodni pozostawia kar-
toniki z numerami.

Kino Dla Seniora: Ziarno prawdy reż. Borys Lankosz, Polska 2014
18.02. (środa), godz. 12.00, Bilety: 10 zł

W Starym Kinie: La strada reż. Federico Fellini, Włochy 1954
19.02. (czwartek), godz. 18.00 
Film opowiada o specyficznej więzi łączącej cyrkowego siłacza Zampano i jego towarzyszkę 
podróży, Gelsominę. Bilety: 7 zł

Premiery:
Birdman, reż. Alejandro González Iñárritu, USA 2015
Tragikomiczne perypetie aktora, który niegdyś zyskał sławę jako bohater serii hollywoodzkich fil-
mów o komiksowym superbohaterze, a teraz próbuje wystawić na Broadwayu sztukę we własnej 
adaptacji i reżyserii, z sobą samym w roli głównej. Jeśli chce doprowadzić do premiery, musi sta-
wić czoło licznym przeciwnościom losu i własnemu ego, odzyskać zaufanie bliskich, odbudować 
zrujnowaną karierę i odnaleźć siebie.
Ziarno prawdy, reż. Borys Lankosz, Polska 2014
W Sandomierzu dochodzi do tajemniczej zbrodni. Stróże prawa pod wodzą Teodora Szackiego 
rozwiązują zagadkę morderstwa
Polskie gówno, reż. Grzegorz Jankowski, Polska 2014
Niezależny band Tranzystory z Pruszcza Gdańskiego wyrusza w pierwszą trasę koncertową po 
Polsce. Podróż ta wystawia na próbę ich przyjaźń oraz ideały, które wyznają.
Discopolo, reż. Maciej Bochniak, Polska 2015
Młodzi muzycy z prowincji w błyskawiczny sposób zdobywają szczyty list przebojów.

Wydarzenia:
Teatroteka: Nad, reż. Mariusz Bieliński, Polska 2014
12.02. (czwartek), godz. 18.00
W planie realistycznym śledzimy historię Jakuba. Skazany za zbrodnię, której nie popełnił, po 
dwudziestu latach wychodzi z więzienia. Ale czy może być wolny? „Wolność to brak tajemnicy”. 
Jakub poznaje tożsamość jedynego świadka, którego oskarżenia były podstawą skazania… Z roz-
mów i poetyckich monologów zbudowany zostaje zapis rodzinnego i społecznego dramatu.
Bilety: 8/10 zł

Anty – Walentynki: To właśnie seks reż. Josh Lawson, Australia 2014
14.02. (sobota), godz. 18.00
Mało walentynkowa komedia, ale za to z morałem. Podobno najlepszym lekarstwem na nudę 
w związku jest odrobina pikanterii w sypialni. Jednak dzielenie się erotycznymi pomysłami może 
przynieść wyjątkowo zabawne skutki. Bo co zrobić, gdy on za bardzo wciągnie się w zabawę 
w przebieranki? Albo gdy ona osiąga rozkosz, tylko wtedy, kiedy doprowadzi go do płaczu? I co 
się stało ze starym, dobrym seksem? Zwyczajne pary i ich niezwykłe łóżkowe perypetie. Przebo-
jowa komedia o seksualnych fantazjach i o nas samych. Bilety: 12/14 zł

Polskie Oscary - maraton filmowy
22.02. (niedziela), godz. 20.00
Nasza klątwa, reż. Tomasz Śliwiński, Polska 2013
Bezdech dotyka niewielki odsetek noworodków, lecz jest poważnym zagrożeniem dla życia. Re-
żyser i jego żona starają się oswoić chorobę, jaka spotkała ich niedawno narodzonego synka. 
Wbrew wielu obawom i niepewnościom starają się zapewnić mu normalne, wesołe dzieciństwo 
i dobrze przygotować do dorosłego życia.
Joanna, reż. Aneta Kopacz, Polska 2013
Joanna smakuje każdą chwilę, pomimo że zdiagnozowano u niej poważną chorobę. Swojemu syn-
kowi obiecała, że zrobi wszystko, aby być z nim jak najdłużej. Nie poddaje się. Dla Jasia prowadzi 
blog, w którym opisuje ich codzienność – prosto i trafnie. Sam blog staje się dla wielu czytelników 
inspiracją do uważnego i szczęśliwego życia. Film ukazuje fragmenty z życia Joanny, jej męża Pio-
tra i synka Jasia. Rozgrywany w dyskretnych obserwacjach, nastrojowy, często zabawny. Prosty, 
zmysłowy, o przyglądaniu się życiu, i o miłości.
Ida, reż. Paweł Pawlikowski, Polska/Dania 2013
Anna jest w nowicjacie, jako sierota umieszczona w klasztorze pod opieką zakonnic. Matka prze-
łożona namawia ją, by przed święceniami odwiedziła swoją ciotkę, jedyną żyjącą krewną.
Ciotka opowiada Annie o jej rodzicach i losach rodziny. Wyznaje jej, że Anna jest żydówką. Decy-
dują pojechać do miejscowości Piaski, gdzie mieszkali dziadkowie i rodzice Anny jeszcze przed 
wojną. W czasie wojny rodzina była przechowywana przez polskich sąsiadów, ale Wanda podej-
rzewa, że zostali zabici przez sąsiada. Chce się dowiedzieć dlaczego to zrobił i gdzie są ich ciała. 
Bilety na maraton: 7 zł

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

Dzikie historie, reż. Damián Szifrón, Argentyna/ Hiszpania 2014
2.02. (poniedziałek), godz. 19.00 
Niedoceniony muzyk, biznesman, panna młoda, znany milioner, kelnerka i specjalista od ma-
teriałów wybuchowych przekroczą próg społecznej normalności, aby zawalczyć o spokój. „Dzi-
kie historie” to dzika komedia, w której usłyszmy muzykę laureta Oscara Gustawa Santaolalla 
(„Babel”).

Wielkie oczy, reż. Tim Burton, USA 2015, 3.02. (wtorek), godz. 19.00 
Historia malarki Margaret Keane osadzona w latach 60. XX wieku. Keane (w tej roli Amy Adams) 
odnosi wielkie sukcesy, intrygując swoimi portretami kobiet i dzieci o wielkich oczach. Niestety, 
obrazy podpisuje swoim nazwiskiem jej mąż, (w tej roli genialny Christoph Waltz), a Margaret 
zmuszona jest żyć w cieniu sławy swego męża. Aby wygrać niezależność i prawdę, kobieta musi 
stoczyć walkę ze swoim mężem. 

Fotograf, reż. Waldemar Krzystek, Polska 2015
23.02. (poniedziałek), godz. 19.00 
Kino sensacyjne osadzone w polsko-rosyjskiej rzeczywistości. Historia o tym, jak tropy seryjne-
go mordercy w Moskwie doprowadzają rosyjską ekipę do dawnego garnizonu Armii Radzieckiej 
w Legnicy. „Fotograf” po każdym swoim morderstwie zostawia kartoniki z numerami, stosowane 
przez ekipy śledcze, fotografujące zwłoki. Jest tylko jedna osoba, która rozmawiała z oprawcą 
i przeżyła, a tym samym potrafi rozpoznać oprawcę – Natasza, milicjantka.

Hiszpanka, reż. Łukasz Barczyk, Polska 2015
24. 02. (wtorek), godz. 19:00 
Film opowiada o próbie dostania się do Polski wielkiego pianisty i polityka – Jana Ignacego Pa-
derewskiego (w tej roli Jan Frycz). Jednak na jego drodze staje niebezpieczny Doktor Abuse, pra-
cujący dla pruskiej armii. Na pomoc przybywa dwójka kochanków, którzy ratują Paderewskiego 
przed atakami medium. Historia osadzona w czasach jedynego zwycięskiego powstania, Powsta-
nia Wielkopolskiego, staje się tłem dla wielkiego poświęcenia bohaterów w walce o wolność dla 
Ojczyzny.

Bilety: 10 zł studenci, 12 zł pozostałe osoby

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

Muzyka Filmowa, 6.02. (piątek), godz. 19.00
Maciej Sztor (dyrygent)
Toruńska Orkiestra Symfoniczna
W programie m.in: hity dużego ekranu - Szczęki, Gwiezdne Wojny, Gladiator, Władca Pier-
ścieni, Ojciec Chrzestny, James Bond. Bilety: 40/30 zł

Czas Dla Nas – cykl audycji familijnych
7.02. (sobota), godz. 16.00, 17.00
Był sobie raz balonik – spotkanie z tanecznym rytmem walca i polki
Bilety: 40 rodzinny, 20 zł dorosły, 5 zł dziecko

Natalia Kukulska & Adam Sztaba na Walentynki
13.02. (piątek), godz. 19.00
Natalia Kukulska (wokal), Adam Sztaba (dyrygent), Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Sekcja rytmiczna w składzie: Łukasz Sztaba (instrumenty klawiszowe), Bartek Jakubiec (gita-
ra elektryczna), Michał Dąbrówka (perkusja), Piotr Mania (fortepian), Patryk Stachura (gitara 
basowa)
W programie m.in: muzyka z show tanecznego „Opentaniec”, muzyka do filmu „Od pełni do 
pełni” - muz. Adam Sztaba, utwory z Natalią Kukulską w aranżacji na orkiestrę
Bilety: 70/50 zł
Miejsce: Aula UMK
 

Koncert Uniwersytecki, 20.02. (piątek), godz. 18.00
Elżbieta Stengert (sopran), Patrycja Stróżyk (alt), Dariusz Pietrzykowski (tenor), Michał Haj-
duczenia (bas)
Chór  Akademicki UMK w Toruniu, Chór Akademicki Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
Dainius Pavilionis (dyrygent)
Toruńska Orkiestra Symfoniczna
W programie:
G. Rossini - Mała Msza Uroczysta
Miejsce: Aula UMK

TOS



IMPRESARIAT ADRIA
tel. 523-715-848

Dziwna Para 
2.02. (poniedziałek)
Występują: Artur Barciś, Cezary Żak, Viola Arlak, Piotr Skarga, Witold Wieliński, Wojciech Wysocki/
Jerzy Gudejko, Katarzyna Żak. Reżyseria Wojciech Adamczyk. Legendarny hit Broadway’u. Tytułowa 
dziwna para spotyka się na cotygodniowych partiach pokera: Oskar, dziennikarz sportowy, to świe-
żo rozwiedziony kochający uroki życia niepoprawny bałaganiarz. Feliks jest pedantycznym domato-
rem, hipochondrykiem i histerykiem. Kiedy małżeństwo Feliksa również się rozpada, Oskar w trosce 
o jego los proponuje, żeby się do niego wprowadził. Zderzenie dwóch krańcowo odmiennych cha-
rakterów jest zabawne, dowcipne i ciepłe. Zdaniem Edwarda Dudka Dziewońskiego „Neil Simon wie 
o komedii wszystko!” 

Kabaret Moralnego Niepokoju
8.02. (niedziela), godz. 19.00
Jedna z najbardziej znanych grup kabaretowych w Polsce. Warszawscy artyści zaprezentują toruń-
skiej publiczności swój najnowszy program „Jerzyk dzisiaj nie pije”. Spektakl jest zbiorem skeczy 
i piosenek, które tworzą panoramę współczesnej Polski i Polaków. Wśród nich znajdują się niewąt-
pliwe hity jak „Palenie” – rozmowa dwóch właścicieli psów, która obiera nieoczekiwany obrót, „Od-
rabianie lekcji” – coś co przeżył każdy z nas jako dziecko lub rodzic oraz tytułowy „Jerzyk dzisiaj nie 
pije” – czyli co robić gdy na imieninach żona zabrania mężowi napić się z kumplami. Bywa inteli-
gentnie, bez przerwy za to jest śmiesznie. Co więcej, spektakl jest na tyle kulturalny (jedno nieładne 
słowo na prawie dwie godziny programu), że można przyjść z dziećmi.

Miejsce: Aula UMK
Bilety do nabycia: www.biletynakabarety.pl, www.eBilet.pl, www.kupbilecik.pl, Empiki, Od Nowa

STOWARZYSZENIE HODOWCÓW KOTÓW

Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych 
14-15.02. (sobota-niedziela), godz. 10.00-17.00
 Stowarzyszenie Hodowców Kotów należy do największego związku felinologicznego na świecie – 
World Cat Federation (WCF) zrzeszającego hodowców kotów z całego świata. Będzie naprawdę co 
oglądać, w wystawie weźmie udział około 140 kotów sprowadzonych z różnych części świata. Będą 
to niesamowite okazy, koty których nie widuje się na co dzień na ulicach. Koty na wystawie będą 
oceniane przez międzynarodowych sędziów. Podczas wystawy będzie można porozmawiać z hodow-
cami różnych ras kotów, jak i dowiedzieć się od nich, jak radzić sobie ze swoimi kotami. Będzie też 
kilka stoisk z artykułami dla kotów. Przygotowane będą dodatkowe atrakcje dla najmłodszych czyli 
kocie animacje: kocie malowanie twarzy, kocurki z balonów, warsztaty plastyczne.
Bilety: normalny 10 zł, ulgowy 6 zł, dzieci wstęp wolny
Miejsce: IV Liceum Ogólnokształcące ul. Warszawska 1 (hala sportowa)

PARAFIALNE CENTRUM KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
PIWNICA POD ŚWIĘTYMI JANAMI
ul. Żeglarska 16

W czasie zagubiony, 26.02. (czwartek), godz. 19.00
18. wieczór poetycki - spotkanie z poezją Marka Olszewskiego, wójta gminy Lubicz

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

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

Walentynki w Klubie Seniora, 12.02. (czwartek), godz. 16.00
Spotkanie biesiadne połączone z wyborem Pary Królewskiej na 2015 r. Poczęstunek we własnym 
zakresie.

Rzeczą człowieka są rozważania serca
19.02. (czwartek), godz. 16.00
Program na Wielki Post, a także wspólne śpiewanie pieśni wielkopostnych

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

Ferie zimowe na zamku:
Żywa lekcja historii: wejście na zamek grupy zorganizowanej do 40 osób, oprowadzanie grupy 
z przewodnikiem, pokaz filmu „Historia zamku krzyżackiego w Toruniu”
Żywe lekcje historii połączone z zabawami integracyjnymi w ruinach zamku krzyżackiego dla 
dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 
Program 2 godz. lekcyjnych – szkoła podstawowa: zwiedzanie ruin zamku z przewodnikiem,  
średniowieczne zabawy rycerskie, konkurs plastyczny, gorąca herbata
Koszt: 3 zł od uczestnika. Na pamiątkę pobytu dzieci otrzymują pamiątkowy bilet oraz certyfikat 
pobytu na zamku.
Program 2 godz. lekcyjnych – gimnazjum: zwiedzanie ruin zamku z przewodnikiem, pokaz filmu 
„Historia zamku krzyżackiego w Toruniu”, turniej strzelania z łuku, gorąca herbata
Koszt: 3 zł od uczestnika. Na pamiątkę uczniowie otrzymują pamiątkowy bilet oraz certyfikaty 
udziału w turnieju średniowiecznym.

Bawimy się w rycerzy
Lekcja żywej historii w oprawie rycerskiej – przybliżenie pojęcia kultury rycerskiej. Rozmowy 
o życiu rycerzy, cechach wzorowego rycerza. Prezentacja historii średniowiecza podczas spaceru 
po zamku. Dwugodzinne zajęcia dla uczniów szkół podstawowych. Koszt: 2,5 zł od uczestnika

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

Jacek Kutyba - Słoneczny pył, 13.02.- 5.03.
Kolejne przedsięwzięcie artystyczne Jacka Kutyby, fotografa, który stawia ludzi w dobrym świe-
tle. Tym razem zdjęcia są pretekstem do tego, aby podzielić się następującym paradoksem: 
w swej różnorodności jesteśmy tacy sami.

STUDIA TAŃCA DANCEON 
Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Bema 73/89
www.danceon.pl/aktualnosci

Warsztaty taneczne 
Dla miłośników bachata, cubana casino, pachanga oraz afro-rumby na warsztaty taneczne do 
studia tańca DanceON. Warsztaty poprowadzi Regla Maria Hernandez-Madej (instruktorka tań-
ców latyno-amerykańskich) oraz Javi Conesa (tancerz i instruktor salsy).
21.02. (sobota)
godz. 14.00-15.00 Bachata w parach first steps.
godz. 15.10-16.10 Bachata Styling
godz. 16.20-17.20 Afro Rumba
godz. 17.50-18.50 Salsa – Cubana w parach
godz. 21.30 Impreza w Restauracji Mediterian do 3:00
Dla osób biorących udział w warsztatach wejście na imprezę gratis. Pozostałe osoby wejście 10 zł
Imprezę będzie nakręcał Dj Yoorek, jeden z najlepszych DJ-ów Latino w północnej Polsce. Pod-
czas imprezy na której będzie Regla Maria Hernandez Madej będziemy tańczyć animacje oraz 
układy taneczne poznane podczas warsztatów.
22.02. (niedziela)
godz. 11.00-12.00 Bachata w parach master class.
godz. 12.10-13.10 Pachanga 
godz. 13.10-14.10 Salsa Cubana w parach

IINNI ORGANIZATORZY
Klub przyjmuje do 5.02. pod tel. 698-194-471 zapisy na:
- wyjazd do Centrum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku
- zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Diecezjalnego w Toruniu

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 pla-
gą żab, historię o przyczynie przechylenia się Krzywej Wieży, opowieść o powstaniu toruńskich 
pierników. Ale to nie wszystkie ciekawe podania związane z miastem. Dom Legend Toruńskich to 
połączenie interaktywnego muzeum i teatru. Miejsce, które pozwoli przenieść się w świat magicz-
nych 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. Mak-
symalna 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. 

FUNDACJA TERAPII TANGIEM COTANGO
www.cotango.pl, tel. +48604219184 

Zapraszamy do tanga. – lekcje otwarte, warsztaty, kursy, to spotkania z tangiem dla tych, którzy 
marzą o tangu, których tango zafascynowało, ale także tych, którzy się nie zetknęli z tangiem 
i będzie to ich pierwsze spotkanie. Zgłoszenia poprzez stronę www.cotango.pl lub na e-mail: 
kursy@cotango.pl. 

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

Bal Przyjaciół Fortu 
7.02. (sobota), godz. 20.00-3.00
Coroczny Bal Karnawałowy. Zabawa przy muzyce na żywo. Menu: dwa dania na ciepło, stół 
szwedzki z zakąskami, stół kawowy. Bilety: 100 zł/os. Rezerwacje: tel. 56 655-82-36 lub e-mail 
biuro@fort.torun.pl

Salonik Artystyczny: Kabaret Starszych Panów i Jednej Młodszej Pani
8.02. (niedziela), godz. 17.00 
Miłość, seks, zazdrość, rodzina, pieniądze – to tylko mała część tematów podjętych w najsłyn-
niejszych piosenkach z Kabaretu Starszych Panów. Niezwykle emocjonalna podróż z odrobiną 
powagi i swingu będzie poprowadzona przez słynący z akustycznych brzmień zespół Slavic Vo-
ices. Charakterystyczny humor zawarty w tekstach piosenek jest uwypuklony przez autorskie 
aranżacje.
Wykonawcy: Magdalena Cysewska – sopran, Michał Hajduczenia – baryton, kontrabas, Robert 
Matusiak – fortepian
Pakiet z obiadem: 48zł/os: bilet na salonik, dwudaniowy obiad, możliwość zwiedzania Fortu
Bilety: 30 zł, w cenie biletu słodki deser

Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego 
22.02. (niedziela), godz. 18.00
Możliwość bezpłatnego zwiedzania Fortu IV w towarzystwie umundurowanego przewodnika.

Mega atrakcje za mini cenę w Forcie IV
17, 24.02. (wtorek), godz. 12.00 Zwiedzanie Fortu oraz gry i zabawy integracyjne
19, 26.02. (czwartek), godz. 12.00 Zwiedzanie Fortu oraz warsztaty wypieku piernika
Podczas tegorocznej przerwy zimowej XIX-wieczna Warownia zaprasza na specjalne atrakcje: 
zwiedzanie Fortu IV połączone z grami i zabawami lub z warsztatami wypieku piernika. Zwie-
dzanie obejmuje spacer z przewodnikiem po wyznaczonej trasie turystycznej, m. in.: wejście do 
części koszarowej, przejście przez poternę główną, przejście podziemnym tunelem w blasku po-
chodni oraz wejście pod pancerne stanowisko obserwacyjne piechoty. Na gry i zabawy składają 
się: rzut podkową, bule i strzelanie z łuku. Podczas warsztatów wypieku piernika każdy z uczest-
ników wykona własny pierniczek ozdobny oraz pozna historię toruńskiego przysmaku.

Oferta dla klientów indywidualnych. Dzieci do 10 lat mogą wziąć udział w atrakcjach jedynie pod 
opieką rodzica lub opiekuna. Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel: 56-655-82-36 lub adresem 
e-mail: biuro@fort.torun.pl
Cena: 5 zł (dzieci i dorośli)
Półkolonie
I turnus: 16-20.02.
II turnus: 23-27.02. Dla dzieci w wieku 6-13 lat. Zapewniamy maximum atrakcji oraz profesjonal-
ną kadrę. Program nie pozwoli nawet na chwilę znudzenia.
Koszt: 800-1600 zł, 300 zł/os

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.

COPERNICANA BIURO TURYSTYCZNE
ul. Żeglarska 31/1, tel. 56 622-30-02
www.copernicana.pl

Przewodnictwo fabularyzowane w strojach historycznych w Toruniu 
Licencjonowani przewodnicy ubrani w stroje Kopernika, Krzyżaka, mieszczan, kata, mnicha przy-
bliżają atrakcje Torunia podczas wycieczek dzieciom:
- Krzyżacki Patrol
- Toruń Szlakiem Legend (dzieci w przebraniach rycerzy i dam dworu)
- Katowskie opowieści (dzieci przebrane w kaptury kata)
oraz dorosłym:
- Toruń Frywolny i Wszeteczny – zwiedzanie na wesoło
- Gry miejskie - zagadki z dreszczykiem
Dla wszystkich głodnych wiedzy – Toruński niezbędnik.

Szkoła w terenie - Doświadczalne lekcje historii, przyrody lub architektury 
każda środa, godz. 11.00-13.00 (lub inne godziny do uzgodnienia)
Zajęcia dostosowane do podstawy programowej. Zajęcia przeznaczone dla szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i licealnych. Lekcje będą wcześniej uzgadniane i przygotowywane indywidualnie 
dla grupy.
Koszt lekcji: 250 zł (grupa do 30 osób)



1.02. (niedziela)
   Cztery drogi pogłębiania własnej kreatywności, wystawa czynna do 14.02.,  Dom Muz, 
ul. Poznańska

2.02. (poniedziałek)
  godz. 19.00  Maciej Balcar z zespołem,  HRP Pamela 
   Multiplikacja, wystawa czynna do 27.02.,  Książnica Kopernikańska, Filia nr 1,  
ul. Jęczmienna

   Spektakl Dziwna Para,  Aula UMK

3.02. (wtorek)
  godz. 18.00  Koncert Premier Zespołu Pieśni i Tańca „Młody 
Toruń”,  MDK
  godz. 18.00  Zawód: kobieta, do 08.02.,  Galeria Wozownia

4.02. (środa)
  godz. 19.00  Dwór Poetów i Pisarzy: Spotkanie ze Zbignie-
wem Pawlakiem,  Dwór Artusa

5.02. (czwartek)
  godz. 18.00  Zygmunt Besler – Paryż, do 28.02. ,  Dom Muz , ul. Podmurna 
  godz. 19.00  Kapitan Thorn, Jurek Porębski, goście,  Lizard King Toruń
  godz. 20.00  Koncert ZLP GNR,  Klub NRD

6.02. (piątek)
  godz. 17.00  Dawid Kwiatkowski - Pop&Roll Tour,  Od Nowa
  godz. 19.00  Dyplom 2014, do 25.02.,  CSW
  godz. 19.00  Muzyka Filmowa, koncert TOS,  Dwór Artusa
   Antropologia geometrii, do 8.03.,  CSW
   Re/Animacja with Deas,  Klub NRD
   Przystanek WOSTOK #2: Plagiat199, AQQ,  Klub Dwa Światy

7.02. (sobota)
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 11.00  WymyBaja - Poranek teatralny,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 12.00-16.00  Festiwal Papieru - impreza otwarta, do 8.02.,  Muzeum Piśmiennic-
twa i Drukarstwa
  godz. 16.00, 17.00  Czas Dla Nas – cykl audycji familijnych,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Sex Bomba, TZN Xenna, Przeciw,  Od Nowa
   We Love Beats,  Klub NRD

8.02. (niedziela)
  godz. 11.00  Poranek seniora - śniadaniowy koncert muzyki klasycznej,  Dwór Artusa
  godz. 17.00  Salonik Artystyczny: Kabaret Starszych Panów i Jednej Młodszej Pani,  Fort IV
  godz. 19.00  Kabaret Moralnego Niepokoju,  Aula UMK
   We Love Beats: The Dumplings (Sztokholm),  Klub NRD

9.02. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Magiczne rytmy z Liverpoolu,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych  
i Niepełnosprawnych
  godz. 11.00  Lepiej późno niż wcale,  Dom Muz, ul. Poznańska 

  godz. 19.00  Poczytajmy wiersze – polska poezja walentynkowa,  Kawiar-
nia Wejściówka

10.02. (wtorek)
  godz. 12.00  Dzień Na Plus: Filozofia sztuki: Performans i estetyka sztuk 
performatywnych,  CSW
  godz. 17.30  Każdy lubi być lubiany,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 18.00-20.00  Audiodeskrypcja w CSW – sztuka wizualna dostępna 
dla osób niewidzących,  CSW
  godz. 18.00  Jan Berdyszak - Pro Memoriam, do 15.02.,  Galeria Wozownia
  godz. 18.30  Co z tą sztuką - wystawa grafiki Mateusza Oleszczaka,  
do 8.03.,  Dwór Artusa

11.02. (środa) 
   Piękne, dzikie, niebezpieczne i nieprzewidywalne - Bartłomiej Nagorny, 
 Hanza Cafe

12.02. (czwartek)
  godz. 16.00  Walentynki,  Klub Seniora „Zacisze”
  godz. 18.00  Teatroteka: Nad, reż. Mariusz Bieliński,  Kino Centrum
  godz. 19.00  Koncert Leonarda Luthera i Piotra Gąsiewskiego,  Dom Muz, 
ul. Podmurna
  godz. 20.00  Koncertowa Fala – CT-Tones,  Od Nowa
  godz. 20.00  Sztywny Pal Azji,  Lizard King Toruń

13.02. (piątek)
  godz. 11.00  Wielki błękit, wystawa czynna do 6.03.,  Biblioteka  
Pedagogiczna

  godz.16.30-19.00  Integracyjny Bal Karnawałowy „Rycerze i Księżniczki”, 
 MDK
  godz. 18.00  Anna Płotnicka - Trzymam się powietrza, Zofia Martin - Weso-
ła gromadka, Przemysł ciężki to ja, do 8.03.,  Galeria Wozownia
  godz. 19.00  Natalia Kukulska & Adam Sztaba na Walentynki,  Aula UMK
   Jacek Kutyba - Słoneczny pył, do 5.03,  Międzynarodowe Centrum  
Spotkań Młodzieży
   Lazywear Freestyle Battle,  Klub NRD
   Koncert: The Stubs, Hidden World,  Klub Dwa Światy

14.02. (sobota)
  godz. 10.00-17.00  Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych, także 
15.02.,  IV Liceum Ogólnokształcące  
  godz. 11.00, 14.00, 15.00, 16.00  Walentynki w Muzeum,  Kamienica pod 
Gwiazdą, Ratusz Staromiejski
  godz. 18.00  Nowa Scena Muzyczna: Podróż wewnętrzna,  MDK
  godz. 18.00  Walentynki w Dworze Artusa: „Piosenki o miłości” - Leszek 
Miliński i goście,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Uniwersyteckie Walentynki: koncert Tede,  Od Nowa
   Pysh’ne Walentynki,  Klub NRD 

15.02. (niedziela)
  godz. 20.00  Od Nowa na Obcasach: Digit All Love,  Od Nowa
  godz. 20.00  Fisz Emade Tworzywo,  Lizard King Toruń
   Świat widziany oczami dzieci, wystawa czynna do 25.02.,  Dom Muz,  
ul. Poznańska

DZIEŃ PO DNIU 2LUTY 2015
16.02. (poniedziałek)

  godz. 16.00  Bal Karnawałowy w Klubie Seniora,  Dom Muz, ul. Okólna
   Wystawa Plastyczna Pracowni Hortus, do 2.03.,  MDK
   Koncert: The Roughneck Riot, Faintest Idea, Sammy H Stephens,  Klub Dwa 
Światy

17.02. (wtorek)
  godz. 11.00-13.00  Maraton Teatralny – Podróż do Krainy Fantazji, także 18.02., 
 MDK
  godz. 12.00  Dzień Na Plus: Malarstwo u progu nowoczesności,  CSW

18.02. (środa)
  godz. 19.00  Women’s things - wystawa rysunku, do 23.03.,  Od Nowa
  godz. 20.00  Wieczór Podróżnika: Tajwan i kultura chińska,  Od Nowa 

19.02. (czwartek)
  godz. 11.00-12.30  Bal Karnawałowy,  MDK 
  godz. 16.00  Rzeczą człowieka są rozważania serca,  Klub Seniora „Zacisze”
  godz. 17.00  Dies Natalis Copernici 542. rocz-
nica urodzin Mikołaja Kopernika,  Muzeum 
Okręgowe
  godz. 18.00-20.00  Seryjni poeci- Spotkanie 
z Adamem Wiedemannem,  CSW
  godz. 20.00  Koncert dla studentów z oka-
zji święta uniwersytetu - Zalef (na zdjęciu 
obok),  Od Nowa

20.02. (piątek)
  godz. 18.00  Wernisaż konkursu Wystaw się w   CSW
  godz. 18.00  Dorota Dawidowicz - Wonder Years, do 8.03.,  Galeria Wozownia
  godz. 18.00  Koncert Uniwersytecki,  Aula UMK
  godz. 20.00  Koncert Confusion Project,  Tutu Jazz And Whiskey Club
   Re/Animacja Showcase,  Klub NRD
   Koncert: Night Mistress, Egoistic, TAZ,  Klub Dwa Światy

21.02. (sobota)
  godz. 10.00-18.00  Ogólnopolski Turniej Gier Strategicznych, także 22.02.,  MDK 
  godz. 16.00  Nawra z tamtych lat,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 18.00  Jazz w Artusie: Sebastian Zawadzki solo,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Koncert zespołu Celtic Tree,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 19.00  Laura Cubi & Adam Wendt Acoustic Set,  Impresaryjny Teatr Mu-
zyczny
  godz. 20.00  Grupa Improwizacyjna Teraz – spektakl improwizowany,  Od Nowa
   PRO8L3M,  Klub NRD

22.02. (niedziela)
  godz. 18.00  Międzynarodowy Dzień Prze-
wodnika Turystycznego,  Fort IV 
  godz. 19.00  Indios Bravos,  Lizard King Toruń
  godz. 20.00  Polskie Oscary - maraton filmo-
wy,  Kino Centrum
  godz. 20.00  Domowe Melodie (na zdjęciu 
obok),  Od Nowa
   Toruńskie eliminacje do Seven Festival,  HRP 
Pamela

23.02. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Dyskusyjny Klub Książki,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Nie-
pełnosprawnych

  godz. 20.00  Slam Poetycki,  Od Nowa
   Moskwa,  HRP Pamela 

24.02. (wtorek)
  godz. 12.00  Dzień Na Plus: Bezpieczny internet,  CSW
  godz. 12.00  Zanim nadejdzie Wielkanoc,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 16.30  Oprowadzanie po Dworze Artusa,  Dwór Artusa

25.02. (środa)
  godz. 16.00  Koncert na zakończenie ferii – koncert zespołów  MDK
  godz. 20.00  XV Jazz Od Nowa Festival, do 28.02.,  Od Nowa, Aula UMK
   15 x jazz - wystawa fotografii, do 12.03.,  Od Nowa
   Tanzania - Łukasz Siebers ,  Hanza Cafe

26.02. (czwartek)
  godz.18.00-20.00  Literaci po godzinach: spotkanie z Rafałem Derdą,  CSW
  godz. 19.00  18. wieczór poetycki: W czasie zagubiony,  Piwnica pod Świętymi 
Janami
  godz. 19.00  Jeszcze wyżej – pokaz filmu,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 20.00  7. CoCArt Music Festival,27-28.02. godz. 19.00  CSW, Klub NRD
  godz. 20.00  Koncert PerDuo Vnc,  Tutu Jazz And Whiskey Club
   Nie jesteśmy żadną bandą. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. 5. Wileńska 
Brygada Armii Krajowej na Pomorzu, wystawa do 24.03.,  Dom Muz, ul. Poznańska
   Przedszkolaki, do 23.03.,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka

27.02. (piątek)
  godz. 18.00  Wystawa Mieczysława Piotrowskiego,  CSW
  godz. 18.00  Z cyklu 5 pracowni Zakładu grafiki UMK: Wystawa zbiorowa wy-
kładowców i studentów pracowni grafiki multimedialnej, do 21.03.,  Dom Muz, 
ul. Podmurna
  godz. 19.30  Wino-Granie: Mikromusic Acoustic Trio,  Dwór Artusa

28.02. (sobota)
  godz. 12.00-14.00  Koło Krytyków,  CSW
  godz. 17.00  „Rasputin czyli romans po rosyjsku”,  Hotel Bulwar
   Hypodermic - DJ Lunatic - 15 lat na scenie,  Klub Dwa Światy



Ciekawe strony
internetowe o Toruniu:
www.torun.pl

www.facebook.com/MiastoTorun

www.torun.pl/ikar

www.facebook.com/IKARTorun

www.tak.torun.pl

www.it.torun.pl

www.kulturalnytorun.pl

www.orbitorun.pl

www.podkopcem.pl

www.spodkopca.pl

www.cowtoruniu.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

Punkty Informacyjne Urzędu Miasta Torunia: 
Centrum - Wały gen. Sikorskiego 8, tel. 56 611-87-77, -56 
Grudziądzka - ul. Grudziądzka 126b, tel. 56 611-85-80 
Podgórz - ul. Poznańska 52, tel. 56 658-86-70, -71, -72 
Rubinkowo - ul. Dziewulskiego 38 (pętla autobusowa),  
tel. 56 622-83-59

Wydział Kultury Urzędu Miasta Torunia
Wały gen. Sikorskiego 10, tel. 56 611-87-67

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


