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

Filmowy Dzień Dziecka, 1.06. (poniedziałek), godz. 18.00, Artus Cinema
Specjalnie z myślą o najmłodszych Dwór Artusa przygotował prezent, darmowy pokaz filmu –niespo-
dzianki. Zdradzić możemy tylko, że będzie to animowany hit, który podbił kina w ostatnich latach. 
Opowiada historię pewnego chuderlawego Wikinga, który zupełnie zmienia rodzinną wioskę. W ra-
mach inicjacji ma zabić smoka, lecz robi coś zupełnie niewiarygodnego. Zaprzyjaźnia się. W dodat-
ku… z najgroźniejszym z nich.
Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki do odbioru na pół godziny 
przed seansem.

OBIEKTYWnie o przyrodzie – spotkanie z Dariuszem Sarnowskim
2.06. (wtorek), godz. 19.00, Artus Cinema
Okazja, by poznać człowieka, który naturę fotografuje, opisuje i zaraża tą miłością innych. Opowie 
o swoich pasjach oraz o tym, ile musi być przyrodnika w fotografie, żeby nikomu nie stała się krzyw-
da. Przestrzeń kinowa pozwoli obejrzeć zdjęcia fotografika w komfortowych warunkach i choć na 
chwilę przeniesie słuchaczy w niecodzienne miejsce pracy Sarnowskiego. Wstęp wolny.

Retro Toruń – Rewia Burleski, 8.06. (poniedziałek), godz. 20.00
Po raz pierwszy na scenie Dworu Artusa zagości niezwykła rewia burleski. Taniec, muzyka, kabaret, 
sex-appeal, a wszystko utrzymane w magicznym klimacie retro. W widowisku wezmą udział 
wokaliści: Lady AnnMart oraz Kamil Kuliński, sekcja dęta, muzycy rockowi, tancerki BurlesQue 
Lips oraz gościnnie tancerki Ladies Squad by ODS z Łodzi. Muzycznie całość będzie oparta na 
połączeniu standardów jazzowych i swingu. Bilety: 15 zł, 10 zł ulgowy

Pięciolinia dla Papieża, 10.06. (środa), godz. 18.30 
Spotkanie poświęcone Janowi Pawłowi II odbędzie się już po raz dwunasty. Organizowane jest z okazji 
rocznicy pobytu papieża Polaka w Toruniu i Bydgoszczy oraz Święta województwa kujawsko-pomor-
skiego. Twórcami utworów będą kompozytorzy starszego i młodszego pokolenia, pochodzący z na-
szego regionu. Usłyszymy współczesną muzykę kameralną, zaś wykonawcami poszczególnych utwo-
rów będą kompozytorzy, związani z Toruniem instrumentaliści oraz Schola Cantorum Thorunensis  
pod batutą Pawła Głowińskiego. Wstęp wolny

Saxmania 2015 – Toruńska Orkiestra Saksofonowa
11.06. (czwartek), godz. 19.00 
Przewodnią ideą projektu jest skupienie toruńskiego środowiska saksofonowego i stworzenie płasz-
czyzny do wspólnego muzykowania. Usłyszymy saksofon w różnych odsłonach od solowych popisów 
przez duet, trio, kwartet, kwintet, septet aż do 9-cioosobowej orkiestry. Zaprezentowane zostaną 
różne gatunki muzyki saksofonowej - od baroku przez klasykę, muzykę filmową, jazz aż po muzykę 
rozrywkową. W programie utwory George’a Gershwina, Hansa Zimmera, Chicka Corea czy Carlosa 
Santany. Bilety: 15 zł, 10 zł ulgowy

Katarzyna Bonda kontra Mariusz Czubaj – kryminalne spotkanie  
na szczycie, 15.06. (poniedziałek), godz. 19.00, Kafeteria Struna światła 
Co stanie się gdy za jednym stołem zasiądzie dwójka popularnych pisarzy kryminałów? Czy poleje 
się krew? Czy zbrodnia zostanie zdemaskowana? Czy będzie to intelektualna gonitwa za najlepszymi 
kryminalnymi lejtmotywami? Czy możemy liczyć na suspens? Jedno jest pewne: będzie ciekawie, tym 
bardziej, że spotkanie poprowadzi dobry w tym fachu Robert Małecki. Wstęp wolny

Zwiedzanie Dworu Artusa, 16.06. (wtorek), godz. 16.30
Dwór Artusa to siedziba dwóch instytucji kultury, ale także zabytek historyczny i architektoniczny. 
Raz w miesiącu, pod okiem przewodnika, wszyscy chętni mogą obejrzeć niedostępne na co dzień 
zakamarki budynku, posłuchać historii, opowieści i legend związanych z Dworem Artusa. Oprowa-
dzanie odbędzie się, gdy zbierze się grupa minimum 5 osób. Bilety: 6 zł, 4 zł ulgowy

Filmowe poniedziałki, 22.06. (poniedziałek), godz. 18.00, Artus Cinema
Tym razem filmową niespodzianką jest skandynawski dramat psychologiczny, obok którego nie 
można przejść obojętnie. Nakręcony za pomocą niewielkich środków film w ciekawy sposób dotyka 
problemu pedofilii. Pracujący w przedszkolu nauczyciel zostaje oskarżony przez swoją podopieczną 
o molestowanie seksualne… Ze wszystkich sił stara się udowodnić swoją niewinność. 
Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki do odbioru na pół godziny 
przed seansem.

DWÓR ARTUSA

Repertuar
Koncerty pod Gwiazdami: Lubomski, Nowak, Tacher
26.06. (piątek), godz. 20.00, Rynek Staromiejski
Z okazji 20-lecia Dworu Artusa oraz rozpoczęcia Koncertów pod Gwiazdami na plenerowej sce-
nie ustawionej na Rynku Starego Miasta w Toruniu wystąpi trójka muzyków od dawna zwią-
zana z Toruniem. Mariusz Lubomski, Adam Nowak i Maciej Tacher jeszcze nigdy nie spotkali 
się na jednej scenie. Teraz z inspiracji Dworu Artusa zaprezentują swoje utwory w zupełnie 
nowych aranżacjach. Ich przygotowaniem zajął się Bartosz Staszkiewicz, muzyk takich zespo-
łów jak Sofa czy Tworzywo. Wstęp wolny

Metalowe sny – wernisaż wystawy Stanislava Mikovčáka
27.06. (sobota), godz. 13.00, do 28.07., Galeria Artus 
Wystawa rzeźb Stanislava Mikovčáka, artysty pochodzącego ze słowackiej Czadcy, miasta 
partnerskiego Torunia. Dzieła na wystawę zostały przez autora specjalnie wybrane pod prze-
strzeń Galerii Artus. Możemy się spodziewać ok. 50 obiektów, pośród których znajdą się za-
równo trójwymiarowe reliefy, jak i pełnowymiarowe rzeźby. 
Wystawa czynna: poniedziałek-piątek w godz. 9.00-18.00 oraz podczas imprez. Wstęp wolny

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

Koncerty Prawykonań z okazji Święta Województwa Kujawsko-
Pomorskiego, 5.06. (piątek), godz. 20.00
Małgorzata Grela – sopran, Agnieszka Piass – sopran, Kamila Kułakowska – sopran, 
Katarzyna Nowak-Stańczyk – mezzosopran, Adam Zdunikowski – tenor, Jacek Greszta 
– bas, Malwina Mikołajczak-Lutrzykowska – skrzypce, Toruńska Orkiestra Symfoniczna, 
Piotr Wajrak – dyrygent
W programie:
Marcin Kopczyński - Scherzo na skrzypce i orkiestrę smyczkową (2006), Dico ego opera 
mea Regi na sopran i orkiestrę smyczkową (2015), Szymon Godziemba-Trytek – Magni-
ficat na solistów, flety, perkusję i orkiestrę smyczkową (2015), J.S. Bach - Aria na strunie 
G, G.F. Haendel - Xerxes (Largo)
Miejsce: Kościół Akademicki pw. Ducha Świętego. Wstęp wolny

Koncert Symfoniczny, 12.06. (piątek), godz. 19.00
Oliwia Kędziora (altówka), Amelia Maszońska (skrzypce), Krzysztof Stefański (dyrygent), 
Toruńska Orkiestra Symfoniczna
W programie: Anna Weber - Forsøk - dyplomowy utwór studentki Akademii Muzycznej 
w Poznaniu; W.A. Mozart - Symfonia koncertująca Es-dur (KV 364) na skrzypce, altówkę 
i orkiestrę; F. Mendelssohn-Bartholdy - III Symfonia a-moll op.56 Szkocka. Bilety: 30/20 
zł

Czas Dla Nas - koncerty familijne
Pożegnanie Ojczyzny czyli spotkanie z polonezem 
13.06. (sobota), godz. 16.00, 17.00
W tym roku obchodzimy 250 rocznicę urodzin Michała Kleofasa Ogińskiego (1765-
1833). To kompozytor i teoretyk muzyki, pamiętnikarz, pisarz polityczny, twórca jednego 
z najpopularniejszych polonezów, którego melodię zna każdy Polak. W ostatnią przed 
wakacjami wędrówkę wyruszymy krokiem poloneza- najstarszego narodowego tańca 
polskiego. Zabrzmią znane polonezy wielu różnych kompozytorów, wśród nich tytułowe 
„Pożegnanie Ojczyzny”. My też się żegnamy, na szczęcie tylko na chwilę. Do zobaczenia 
po wakacjach!

Inauguracja XIX Międzynarodowego Festiwalu  
„Nova Muzyka i Architektura”
Wieczór Trzech Tenorów, 28.06. (niedziela), godz. 20.00
Tadeusz Szlenkier (tenor), Tomasz Kuk (tenor), Adam Zdunikowski (tenor), 
Sławomir Chrzanowski (dyrygent), Toruńska Orkiestra Symfoniczna
W programie: Pieśni, arie operowe, piosenki z musicali i nie tylko ...
Miejsce: Rynek Staromiejski
Wstęp wolny

TOS

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

Działaj albo giń! Gustav Metzger – retrospektywa, do 15.09.
Przegląd siedmiu dekad działalności legendarnego artysty i aktywisty. Prace odzwierciedlają 
jego całkowite zaangażowanie w lewicową politykę i ekologię, a także reprezentują kreatywne 
i destrukcyjne siły oddziaływania zindustrializowanych społeczeństw XX i XXI wieku. Jest to naj-
większa dotychczasowa prezentacja twórczości Metzgera nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Festiwal Plakatu i Typografii Plaster 6 – wystawy
  do 2.08. Play this game - typograficzna wystawa plenerowa młodych twórców z Portugalii, 

przed budynkiem CSW
  Współczesna Portugalska Grafika Projektowa, do 31.08. taras
  Sebastian Kubica - wystawa plakatów, do 14.06., basen performerów
  Wystawa plakatów studentów koła naukowego Akademii Sztuki ze Szczecina, do 14.06., Labsen
  Instalacja typograficzna studentów Łódzkiej ASP z pracowni profesora Sławomira Kosmyki,  

do 14.06., Zakład Plastyki Intermedialnej, Galeria S

Opowiadania na tacy, do 10.06.
Wystawa prac finalistów konkursu na ilustrację do książki „Jaś i Małgosia”. Pokonkursowa wy-
stawa obejmuje 16 prac ilustratorów, których dzieła zakwalifikowały się do finału konkursu bę-
dącego integralną częścią projektu Europa à la carte. Do konkursu zgłoszono 161 propozycji, 
zdobywczynią nagrody została Iratxe López de Munáin, która wzieła udział w przygotowaniach 
książki obrazkowej Jaś i Małgosia opublikowanej w czterech językach.

2. Festiwal Architektury i Wzornictwa TORMIAR: Rzeczy Wspólne
12.06.-18.10.
2 wystawy, konferencja naukowa, warsztaty edukacyjne, Targi designu, Pchli targ,spotkania, 
dyskusje 
Druga edycja festiwalu poświęcona jest zagadnieniom polskiego rzemiosła artystycznego wy-
twarzanego w rozsianych po całej Polsce spółdzielniach. Tegoroczne hasło festiwalowe - Rzeczy 
Wspólne - podkreślać ma ideę kolektywnego działania, która towarzyszyła tworzącym spółdziel-
nie artystom i rzemieślnikom, a także podkreślać, iż pozostawiony przez nich dorobek jest na-
szym wspólnym dziedzictwem.
Punktem wyjścia jest wystawa prezentująca historię i dorobek toruńskiej Spółdzielni Artystów 
Plastyków Rzut. Wychodząc od analizy lokalnego ośrodka projektantów powojennych w ramach 
prezentacji wyprodukowanych przez Rzut przedmiotów, poprzez inne festiwalowe wydarzenia, 
pragniemy przybliżyć publiczności nieznaną historię spółdzielczego oblicza polskiego wzornic-
twa. Na program TORMIARU składać się będzie cykl wydarzeń poświęconych idei spółdzielczo-
ści, rzemieślniczej pracy oraz samoorganizacji artystów i wykonawców w kontekście dziejów 
polskiego wzornictwa. W ramach towarzyszącej festiwalowi konferencji naukowej zebrane zo-
staną rozproszone dotąd informacje, które pozwolą na zbudowanie bazy wiedzy dotyczącej spół-
dzielczych inicjatyw w całej Polsce. Spotkania z twórcami i projektantami przybliżą tajniki ich 
fachu. Targi dizajnu oraz Pchli targ dadzą miłośnikom wzornictwa okazję nabycia unikatowych 
przedmiotów, zaś warsztaty pozwolą na samodzielne ich wykonanie. Program festiwalu dopełni 
„Krajobraz po Tormiarze” - wystawa i towarzyszące jej inicjatywy będące podsumowaniem ubie-
głorocznej edycji festiwalu.

Jonas Gasiunas - Malarstwo, 26.06. (piątek), godz. 19.00, do 30.08.
Projekt obejmuje prezentację zestawu monumentalnych obrazów Jonasa Gasiunasa, w większo-
ści namalowanych specjalnie na wystawę w Toruniu, obejmującą jednak także kilka starszych 
prac. W ramach wystawy zaprezentowane zostanie łącznie około 20 obiektów malarskich oraz 
instalacja. Artysta tworzy swoje prace przy zastosowaniu specyficznej techniki: rysunku sadzą ze 
świecy na akrylowej podmalówce, a następnie uzupełnionego trzecią malarską warstwą, nakła-
daną na dwie poprzednie. W efekcie artysta uzyskuje wrażenie trójwymiarowości, ale i rozmycia. 
Technika ta, nawiązująca do najbardziej archaicznych form malarstwa, stosowana bywała spora-
dycznie i w ostatnich dekadach, m. in. przez Jiriego Georga Dokoupila (który jednak pozostawał 
na poziomie czarno-białego rysunku). „Malowanie dymem” bliskie jest także formom graffiti, 
zwłaszcza z kręgu Banksy’ego.

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:
Filozofowanie z dziećmi, 6.06. (sobota), godz. 12.00 

SGALERIE
Spotkania skierowane są do dzieci w wieku od 5 lat. Proponujemy najmłodszym przeplatane zaba-
wami rozmowy na trudne tematy wykorzystujące I rozbudzające ich naturalną ciekawość. Tym razem 
pomyślimy wspólnie nad tym , co to jest dobro. Zapisy : biblioteka@csw.torun
Warsztaty rodzinne „Technoscience Art – sztuka na pograniczu nauk”
7.06. (niedziela), godz. 12.00-13.30
Dla rodzin z dziećmi od 6 lat. Zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub 56 610-97-16. Wstęp bezpłatny
Seryjni Poeci: spotkanie z Marcinem Ostrychaczem, 10.06. (środa), godz. 18.00 
Wokół książki „Zamiatając pod wiatr”. Marcin Ostrychacz urodził się w 1983 r. w Białymstoku,gdzie 
ukończył studia. Obecnie mieszka w Poznaniu. Publikował w „Instynkcie”, „artPAPIERZE”, „Helikop-
terze” i „Ricie Baum”. „Zamiatając pod wiatr” to książka-laureatka konkursu poetyckiego im. Kle-
mensa Janickiego Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu. Prowadzenie Malina Barcikowska, Szymon 
Szwarc
wyOBRAZ sobie: Obraz powtórzony, 11.06. (czwartek), godz. 18.00
Spotkanie dotyczyć będzie problemów oryginalności w sztuce, możliwych interpretacji powtórzenia 
(rozumianego zarówno jako świadoma strategia artystyczna jak i nieświadoma inspiracja), a także 
zmiana paradygmatu jaka nastąpiła wraz z nadejściem postmodernizmu w kwestii oryginalności, 
powtórzenia, kopii, parafrazy i cytatu, a co za tym idzie – ontologiczny status tych zjawisk. Gościem 
spotkania będzie historyk i teoretyk sztuki dr Tomasz Załuski, adiunkt w Zakładzie Teorii i Historii 
Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz w Zakładzie Teorii 
Kultury Uniwersytetu Łódzkiego, autor i tłumacz tekstów poświęconych m.in. współczesnej filozofii 
francuskiej oraz sztuce modernistycznej i współczesnej, w tym książki „Modernizm artystyczny i po-
wtórzenie. Próba reinterpretacji” (2008).
Wyprawa w Głąb Sztuki: warsztaty rodzinne na wystawie Tormiar 2
13-14.06. (sobota-niedziela), godz. 12.00
Warsztaty dla rodziców i dzieci od lat 5- 10. Zapisy: eduakcje@csw.torun.pl, tel. 56 610-97-16
Wstęp: 7 zł
Spotkanie z Januszem Traczykowskim, 18.06. (czwartek), godz. 18.00
Promocja książki „Duchy akropolu”. Janusz Traczykowski - absolwent dziennikarstwa Uniwersytetu 
Warszawskiego, autor wielu reportaży w polskich i zagranicznych czasopismach, miłośnik podróży.
Laboratoria, komputery i sztuka technologiczna, 20.06. (sobota), godz. 12.30
Oprowadzanie tematyczne towarzyszące wystawie „Działaj albo giń! Gustav Metzger – retrospekty-
wa”. Prowadzenie: Natalia Cieślak
Gra Miejska „Wędrówki Z Niesporczakiem” w ramach Dni Miasta Torunia, 20-28.06.

Audioskopia 14: Reportaż - News from Dom | K. 27.06. (sobota), godz. 20.00
News from Dom: improwizowane, konstruktywne ilustracje muzyczne z określonym w mojej wy-
obraźni celem artystycznej podróży. Chcę prostymi środkami zbudować opowiadanie muzyczne, 
którego celem jest prawda o wykonawcy, estetyka i forma muzyczna możliwie bliska mi biologicznie. 
Elektroniki używam tylko do przekształcania klasycznych instrumentów i głosu. Recital ma się koń-
czyć jak najdłużej po wykonaniu, ma tworzyć wspomnienie. (Andrzej Karpiński). Andrzej Karpiński 
(ur. 1963 w Pile) – artysta wielowątkowy, tworzący na polu muzycznym i plastycznym, głównie per-
kusista posługujący się wieloma instrumentami, głosem i współczesną elektroniką. Fanatyk minia-
turowych klawiatur. Kompozytor, improwizator, autor tekstów. Plastyk: malarz teatralny, ilustrator, 
instruktor aeorografu, grafik komputerowy, autor wielu publikacji na temat airbrush. Wypowiada się 
w obszarze od obrazów i ilustracji swoich tekstów, poprzez malarstwo hiperrealistyczno-surreali-
styczne, do grafiki komputerowej i reklamowego malarstwa komercyjnego.
K.: jednoosobowy projekt Jakuba Adamiaka, artysty dźwięku pochodzącego z Piotrkowa Trybunal-
skiego, oscylujący między jednostajnymi dronami, samplowanymi pętlami i ambientowym tłem. 
Tworzy muzykę od 2007 roku, a jego trzeci album „No longer trust these eyes of mine” został wy-
brany Łódzką Płytą Roku 2014. Podczas koncertu zaprezentuje improwizacje oparte na materiale 
z najnowszego albumu. Wstęp wolny
Do 6 x Sztuka -Twórcze eksperymentowanie warsztatowe, 29.06.-4.07.
Wakacyjny cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży organizowanych we współpracy z 5 ośrodkami 
kultury w Toruniu.

Zmysłoteka
  2.06. Arbuz - Arbuzowe smaczki. Pochrupiemy lodowo-arbuzowe kostki, wystrzelimy daleko pestki. 

Zagramy w kręgle arbuzowe i wykonamy prace kolorowe.
  9.06. Pustynia - Gorąco, że uff! Kaktusy i piach. Ożywcze zabawy wodą i jazda na wielbłądach. 

Chowanki za ich garbami i piaszczystymi wydmami.
  16.06. Statek - Jedna fala, druga fala. Maszt i flaga na maszt. Uszy w muszlach, stopy w wodzie, 

wodorosty we włosach. Artystyczny rejs!
  23.06. Różdżka - Magiczne różdżki, wybuchy i sztuczki. Lato wyjęte z cylindra i latające pędzle. 

Czas wyczarować... wakacje!
Warsztaty odbywają się w dwóch grupach zajęciowych: gr. 1. godz. 16.00-17.00, gr. 2. godz. 17.15-
18.15

GALERIA SZTUKI WOZOWNIA
ul. Rabiańska 20, wejście do sal wystawowych od ul. Ducha 
Św. 6, tel. 56 622-63-39, www.wozownia.pl



Filia przy ul. Kościuszki 41/47, tel. 56 645-15-88

Prace dzieci z Japonii, do 9.06.
Prawie sto pochodzących ze zbiorów własnych Galerii kompozycji malarskich, rysunków i gra-
fik jest niezwykle barwnym i plastycznym opisem świata otaczającego młodych mieszkańców 
Tokio, Hiroszimy i Kanagawy. Pulsująca życiem, rozmaitością tematów, bogactwem kolorów 
wystawa zachwycająca dojrzałością prac, wyobraźnią i wrażliwością plastyczną ich autorów. 
W pracach tych znajdziemy japońskie krajobrazy, motywy architektoniczne, wypełnione barw-
nym tłumem ulice i place, mieszkańców miast i wsi, ich rozrywki i zabawy oraz życie codzienne. 
Wszystko to składa się na niepowtarzalny, bogaty a zarazem szczery, bo widziany oczyma dzieci 
obraz Japonii.

Ptaszarnia, 15.06-5.08.
Wystawa jest podsumowaniem działalności funkcjonujących w Galerii pracowni dydaktycznych 
w roku edukacyjnym 2014/2015. Zaprezentowane na wystawie prace są przykładami różnorod-
nych postaw twórczych, rozwiązań plastycznych i technik, zarówno tradycyjnych jak malarstwo, 
rysunek, rzeźba, jak i tych najnowszych związanych z grafiką komputerową i animacją filmową. 
Elementem łączącym prezentowane na wystawie prace jest motyw ptaków.
Filia czynna: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-16.00

MAŁA GALERIA FOTOGRAFII ZPAF
ul. Różana 1, www.zpaf-okp.pl

Otwarcie galerii, 10.06. (środa), godz. 17.00

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

Dwa okna, do 20.06.
Wystawa stanowi próbę spotkania/konfrontacji twórczości dwóch toruńskich artystek: Mirosła-
wy Rocheckiej i Krystyny Szalewskiej. W ten sposób naprzeciw siebie stają dwa różne malarskie 
światy: abstrakcyjny i figuratywny. Mają one jednak ważną przestrzeń wspólną: jest nią sacrum, 
które zostaje ukazane/uobecnione/odsłonięte przez okno, a właściwie – dwa okna dwóch arty-
stycznych dusz.

Wojtek Solarski - Wyznanie milczenia
26.06. (piątek), godz. 18.00, do 31.07.
Wojtek Solarski urodził się na Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie. Ukończył Wydział Sztuk Pięknych 
UMK, jest członkiem ZPAP w Gdańsku i w Toruniu. Od ponad 20 lat mieszka pod Toruniem w Obo-
rach, aranżując w artystyczny sposób otaczającą go przestrzeń natury. Aktualnie studiuje etykę 
na Wydziale Humanistycznym UMK. W swoich działaniach artystycznych najczęściej sięga do 
malarstwa, rysunku, grafiki i działań intermedialnych wykraczających poza schemat bezpiecz-
nych rozwiązań formalnych. Jego kompozycje należy zaliczyć do abstrakcji aluzyjnej. Przez 
plątaninę linii i plam przenika światło, w konsekwencji otrzymujemy obrazy świata rysowane 
szarościami, ale bardzo niejednolite i niedopowiedziane. 

Bogusława Lebiedziński - Architektura drewniana Podlasia.  
Cz. I – Narożniki, 5.06. (piątek), godz. 18.00, do 30.06.
Bogusław Lebiedziński (ur. 1963) – przez lata zdobywał doświadczenie przy dokumentacji 
fotograficznej różnego rodzaju imprez plenerowych i sportowych, jednak fotografia przyrody 
sprawia mu najwięcej satysfakcji. Ostatnio próbuje swoich sił w szlachetnej technice gumy arab-
skiej. Wraz z żoną zorganizował kilkanaście plenerów fotograficznych. Od urodzenia mieszka na 
Podlasiu. Zwiedzając często niedostępne rejony (okolice Biebrzy), znajduje zapomniane perełki. 
Rośnie więc dokumentacja fotograficzna ginącej architektury. Z tego materiału powstała wysta-
wa prac ukazująca piękno drewnianych elementów architektury podlaskiej, która będzie jego 
debiutem w Fotogalerii.
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

Ilustracje i komiksy Anny Krztoń, do 14.06.

Od conditio humana do…, do 28.06.
Realizowana wystawa ma wynikać z refleksji filozoficzno-antropologicznej, której bohaterem jest 
człowiek w różnych artystycznych modelach koncepcji człowieka. Wystawa ma być swoistą próbą 
dokumentującą różne sposoby obrazowania istnienia człowieka, a tym samym wpisać się w arty-
styczny dyskurs o człowieku. Inspiracją dla projektu jest twórczość Adolfa Ryszki, jednego z czo-
łowych rzeźbiarzy w sztuce polskiej nurtu Nowej Figuracji. Wystawa ma być wyrazem pamięci dla 
artysty i profesora UMK w 20. rocznicę jego śmierci. 

Roman Bromboszcz - Wyższe etapy gry, do 7.06.
Izabela Łapińska - Naga twarz, 12.06. (piątek), godz. 18.00, do 5.07.
„Twarz w konfrontacji z obiektywem aparatu staje się zauważona, doceniona i nieodmienna od resz-
ty, taka sama. Jednakowa stylistyka fotografii, formalny rygor dużego zbliżenia, surowość ciasnego 
kadru i tym samym śmiałość w traktowaniu tematu odkrywa poruszające fizjologiczne podobień-
stwo. […] Twarz staje się widzialnie naga, nie jest już maską, sztucznym wypudrowanym blichtrem, 
grą z tożsamością i czasem. Co istotne, nadal używam aparatu analogowego, praca taka wymaga 
zdecydowanego kadru, skupienia na pożądanym efekcie. Średni format negatywu daje szansę wy-
ciagnięcia szczegółów, defektów, skaz, znamion, tego wszystkiego co określa przemijalność, zmien-
ność, dojrzewanie.” Izabela Łapińska
Izabela Łapińska - Doktorat i habilitacja w dziedzinie sztuki filmowej, w zakresie fotografii w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Ukończyła również studia na Uni-
wersytecie Łódzkim na kierunku kulturoznawstwo, specjalizacja filmoznawstwo. Izabela Łapińska 
brała udział w projektach międzynarodowych oraz w konferencjach naukowych, których tematyka 
bliska była zagadnieniom ciała w kulturze. Obok twórczości fotograficznej zajmuje się pisaniem tek-
sów, opublikowane dotyczyły fotografii, filmu i reklamy, z naciskiem na tematy oscylujące wokół 
erotyki, brzydoty ciała, nadużyć i wykluczenia w sztuce. Izabela Łapińska jest nauczycielem akade-
mickim, profesorem nadzwyczajnym Łódzkiej Szkoły Filmowej, wykłada również na Uniwersytecie 
Łódzkim i Uniwersytecie Wrocławskim.

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
4.06. godz. 13.00-18.00, 5.06. (piątek) – nieczynne, 6-7.06 (sobota- niedziela), godz. 12.00-18.00
Bilety: 5 zł, ulgowy 3 zł, grupowy (5-15 osób) 15 zł, wtorek, niedziela - wstęp wolny

Imprezy:
Sztuka Prostoty Szuka / Warsztaty dla dzieci i młodzieży
Rzeźba w twoich rękach, 8.06. (poniedziałek), godz. 9.30
Początek zajęć stanowić będzie krótka wycieczka po galerii, podczas której uczestnicy obejrzą wy-
stawę „Od Conditio Humana do…”/ W 20 rocznicę śmierci Adolfa Ryszki. Poznają oni wybrane ele-
menty historii rzeźby i różne materiały oraz techniki rzeźbiarskie. Celem warsztatów jest nauka ob-
serwacji i uwrażliwienie na formę. Efektem zajęć będą samodzielnie stworzone przez dzieci rzeźby.
Zajęcia adresowane są dla grup zorganizowanych jak i osób indywidualnych. Wstęp na podstawie 
biletu do galerii – ulgowy 3 zł, grupowy 15 zł. Zapisy: 56/622-63-39, 791-358-555.
Spotkanie z Katarzyną Swinarską. Dygresyjna tożsamość. 23.06. (wtorek), godz. 18.00
Spotkanie i pokaz filmów: „3 portrety: Nieznalska, Baumgart, Ołowska”, „Swinarska jako Akt III Ko-
bro” i „Dygresyjna tożsamość”.
[…] odnosi się wrażenie, że problem tożsamości artystycznej tworzącej kobiety jest dla Swinarskiej 
jednym z najistotniejszych. Że twórczość jest dla niej w dużym stopniu polem określania się jako 
tworząca kobieta. W tym procesie istotne znaczenie mają inne artystki, jej poprzedniczki, ale i rówie-
śniczki. Swinarska z dużą uwagą śledzi proces ich zmagania się z kreowaniem twórczej tożsamości 
i funkcjonowaniem jako artystka w społeczeństwie, a także w relacjach z bliskimi. Takie artystki jak 
wspomniana już Katarzyna Kobro, ale także Olga Boznańska, czy ze współczesnych: Anna Baumgart, 
Dorota Nieznalska czy Paulina Ołowska są jednymi z najważniejszych bohaterek jej prac.”
Katarzyna Swinarska ukończyła Wydział Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, po czym 
pracowała jako grafik i web designer dla agencji reklamowych i multimedialnych. Od 2009 roku 
maluje, realizuje prace video oraz instalacje multimedialne. W 2014 obroniła pracę doktorską na 
Wydziale Malarstwa macierzystej uczelni. Jej obrazy znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce, 
w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Holandii oraz w USA. Mieszka i pracuje w Sopocie. Wstęp wolny

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

Ptaszarnia, 5.06.- 1.08.
Wystawa jest podsumowaniem działalności funkcjonujących w Galerii pracowni dydaktycznych 
w roku edukacyjnym 2014/2015. Zaprezentowane na wystawie prace są przykładami różnorodnych 
postaw twórczych, rozwiązań plastycznych i technik, zarówno tradycyjnych jak malarstwo, rysunek, 
rzeźba, jak i tych najnowszych związanych z grafiką komputerową i animacją filmową. Elementem 
łączącym prezentowane na wystawie prace jest motyw ptaków.

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

Anna Krztoń jest absolwentką ASP Katowice (dyplom uzyskała w Pracowni Wklęsłodruku, pod 
kierunkiem prof. Jana Szmatłocha w 2013 roku). Zajmuje się grafiką wklęsłodrukową, ilustracją 
i komiksem. Swoje komiksy publikowała dotychczas w magazynach i zinach w Polsce, Szwecji, 
Finlandii, Belgii, Estonii, na Litwie, Słowenii i w USA. Regularnie współpracuje też z Ha!Artem, 
Menażerią, Popmoderną, PROwincją, Kulturą Liberalną i Magazynem Kontakt.
Na wystawie prezentowane są komiksy i ilustracje, powstałe w przeciągu ostatnich dwóch lat. 
Z licznych realizacji ilustratorskich można zobaczyć głównie prace stworzone na potrzeby ma-
gazynu „Cwiszn” – poświęconego kulturze żydowskiej – oraz dla portalu Kultura Liberalna, 
z którym ilustratorka współpracuje regularnie od lipca 2014 roku. Jej ilustracje są niezwykle 
różnorodne – od tych które komentują aktualną rzeczywistość po takie, w których świat realny 
miesza się ze snem i surrealizmem. Ilustracje komentujące rzeczywistość polityczną i społeczną 
są niezwykle trafne i błyskotliwe. Można powiedzieć, że są też lakoniczne według zasady: im 
mniej kreski tym więcej treści. Pozostałe prace cechuje atmosfera dziwności i aura z pogranicza 
mary i snu na jawie – uproszczona postać ludzka często pojawia się w towarzystwie stworów 
lub przybiera nienaturalne kształty. Mimo tak dużych różnic należy podkreślić, że Anna Krztoń 
wypowiada się własnym, oryginalnym językiem plastycznym. Poza ilustracjami na wystawie za-
prezentowane zostaną również komiksy.

Galeria Dworzec Zachodni

Magdalena Danaj (Porysunki) - Małe Bum, do 12.06.
Magda Danaj - rysowniczka i ilustratorka, autorka bloga „Porysunki”. Zajmuje się również ilu-
stracją prasową, tworzeniem plakatów oraz okładek płyt. Jej prace pojawiały się m.in w „Przekro-
ju”, „Gazecie Wyborczej”, „Bluszczu”, „Gali”, a także na okładkach książek, płyt oraz plakatach. 
Dłuższe formy ukazały się w magazynie „Kolektyw”. W swoich pracach komentuje życie. Ostrymi 
i ironicznymi komiksowymi rysunkami dotyka współczesności, niełatwych stosunków damsko-
-męskich, problemów z seksualnością, międzyludzkich relacji i aktualnych zjawisk społecznych.

Wizytówka, 16.06. (wtorek), godz. 18.00
Wernisaż wystawy końcoworocznej studentów kierunków artystycznych Wydziału Sztuk Pięk-
nych UMK. Wystawa inauguruje cykl corocznych prezentacji twórczości studentów kierunków 
artystycznych WSP UMK. Ekspozycja pokazuje różne postawy twórcze młodych artystów, które 
pod okiem pedagogów rozwijają się we wszystkich dziedzinach artystycznych Wydziału Sztuk 
Pięknych. Na wystawie znajdują się więc prace realizowane na kierunkach: Malarstwo, Grafika, 
Rzeźba, Edukacja Artystyczna, Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna, Konserwacja i Restauracja 
Dzieł Sztuki. 

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

GALERIA ZPAP (dawne BWA), ul. Ducha Św. 8

Nowy Rozdział, do 15.06.
Wystawa zbiorowa twórczości artystów plastyków zrzeszonych w Związku Polskich Artystów Pla-
styków inauguruje nowy rozdział w życiu toruńskiego środowiska. Trzydziestu siedmiu twórców 
– malarzy, grafików, rzeźbiarzy, neomedialistów oraz konserwatorów, prezentuje swoje prace 
w odremontowanych przestrzeniach dawnego Biura Wystaw Artystycznych. Wystawa otwarta po 
prawie 20. latach przywraca na pewien czas życiu artystycznemu w Toruniu funkcje wystawienni-
cze w budynku Domu Artysty Plastyka sprawowane społecznie siłami Zarządu i aktywu środowi-
ska ZPAP. Warto wymienić szereg nazwisk twórców wystawiających swoje prace, by zorientować 
się w zawartości ideowo-artystycznej wystawy. Tworzą ją grafiki Marii Pokorskiej, otwierające 
wystawę i „Pamiętnik” Alicji Wieczorek. Malarstwo Mirosławy Rocheckiej i Kazimierza Rochec-
kiego, współcześnie traktujące problematykę duchowości i wiary. Biżuteria Anny Barbarowicz 
i „Katedra” z hutniczego szkła Andrzeja Kałuckiego. Zagadkowy, niczym meteoryt obiekt inspi-
rowany naturą Anny Koli i przeurocze rzeźby oraz inwazyjna instalacja motyli Czesławy Gucz. 
Wspaniały, malarski rysunek Wojciecha Kapelańskiego, zatytułowany „Pamięci Georga Orwella” 
oraz Wiesława Smużnego „Forma otworna i transparentna”, dedykowana pamięci Jana Berdy-
szaka. Cztery syntetyczne małe „Formy” Pawła Nowaka, stanowiące jakby definicje tytułowego 
problemu. „Ostatni lot” Jerzego Czapiewskiego na tle „Mapy nieba” Justyny Rebelki – Czapiew-
skiej. „Skowyt” Grzegorza Wawrzyńczaka przy pełnych ekspresji obrazach Joanny Dąbkiewicz – 
Luścińskiej. Piękne prace Marleny Rakoczy i Marii Szurmiej. Metaforyczny pejzaż „Przyrodzieje” 
Anny Bochenek obok „Tańczącego pieska” Eugeniusza Stemplowskiego. „Rozmowy z wiatrem” 
Katarzyny Karasiewicz i zamaszysty „Świt” Małgorzaty Iwanowskiej – Ludwińskiej. Nasycona 
w barwach i skupiona melancholia bytu w obrazie Małgorzaty Puciaty – Mroczyńskiej. Delikat-
ne „Marcowe przebłyski” Zbigniewa Jankowskiego vis á vis trzech „Przestrzeni” Reginy Fydrych 
– Porębskiej, odbijają - po przekątnej wystawy, od „Cichego Brzegu II” Jadwigi Kotlarczyk. Na-
tomiast cztery figlarne rysunki Maji Skibickiej próbują flirtować z wyrafinowanymi grafikami 
Stanisława Lackowskiego. Mocnymi punktami wystawy są obie prace Anny Olińskiej i designer-
skie „Sploty” Kamila Emanuela Klonowskiego. Malarsko inkrustują wystawę „Ogrody” Leszka 
Warmbiera a ideowo – prace Danuty Sowińskiej – Warmbier. U drzwi wejściowych problematykę 

konserwatorską podnoszą plansze Jolanty Czuczko i Doroty Jutrzenki – Supryn, natomiast na górze 
wtórują im dwie, monumentalne i plastyczne, plansze Piotra Niemcewicza. Monumentalne są też 
rysunki Wojciecha Solarskiego w odróżnieniu od niemal psychodelicznych rysunków Kamili Solar-
skiej. Na koniec tego przeglądu, u wejścia wystawy: jej cichy rarytas – wspaniała, postmoderni-
styczna rzeźba Tomasza Borkowskiego.
Galeria czynna: poniedziałek-piątek, godz. 11.00–15.00

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

Ogród. Malarstwo – Bogdan Przybyliński, do 20.06.
Wystawa zorganizowana w ramach obchodów Roku Wydziału Sztuk Pięknych UMK
Cykl zielonych obrazów powstał z inspiracji tym, co oglądam przez okienne szyby i w bezpośrednim 
kontakcie z naturą. Naturą ogrodu. Ona dążąc nieustannie do światła i rozkwitu jest jedną z pięk-
nych form życia, jest życiem samym. Tworzące się dynamiczne sploty roślin pobudzają do plastycz-
nego kształtowania linearnych komplikacji na płótnie obrazu. Ale jest też blokada ogrodzeń, która 
równie jak one wszechobecne przywołują je do porządku. W obrazie tworzy kontrasty będąc sama 
czymś obcym dla żywych, zielonych roślin, ich zielonej dynamiki, a wywołane napięcia tworzą eks-
presję obrazu. Sceneria ta poddana kompozycyjnej weryfikacji i indywidualnej interpretacji form 
jest żywym świadectwem doznań i przekształca się w malarską impresję. Dla mnie podstawowym 
środkiem plastycznego wyrazu jest linia. Jej różnorodność, niekończące się możliwości mają swoje 
źródło w temperamencie autora sprzężonym z precyzją obserwacji. Obok obecnej eksplozji tech-
nicznych osiągnięć człowieka zachowuje ona swoją pełną autonomię - nowe techniczne środki 
wizualnej łączności kroczą podobnymi ścieżkami służąc również poznawaniu i opisowi świata, 
zmieniają tylko jej strukturę. Są też obecne w moich pracach graficznych. Natomiast na obecną 
wystawę składają się realizacje malarskie z najnowszego okresu, w których nie odwołuję się do 
nich, a raczej wydłużam wątek manualny dodając do obrazów kilka rysunków kształtowanych linią.
Bogdan Przybyliński. Ur. w 1936 w Nakle n/Not. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toru-
niu, dyplom w pracowni malarstwa prof. St. Borysowskiego w 1961 r. Twórczość głównie w zakre-
sie grafiki, rysunku i malarstwa. Profesor tytularny. W 1970 r. zorganizował i następnie prowadził 
pracownię Serigrafii w Zakładzie Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Pełnił funkcję kierownika 
Zakładu Grafiki oraz dyrektora instytutu Art.Ped. Miał 37 wystaw indywidualnych w kraju i za grani-
cą. Brał udział w ponad 250 wystawach.
Galeria czynna codziennie oprócz niedziel i świąt w godz. 8.00-20.00

GALERIA NAD WISŁĄ, ul. Przybyszewskiego 6

Magdalena Strzyżyńska – Połączenie
13.06. (sobota), godz. 18.30, do 28.06.

GALERIA PRO ARTE, ul. Franciszkańska 16, tel. 603-116-405

Prace Jaonny Kuszaj, do 30.06.
Joanna Kuszaj, absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK. W 2013 r. uzyskała tytuł doktora 
w dziedzinie sztuk pięknych. W Galerii Pro Arte Joanna Kuszaj będzie także prowadzić odpłatne 
zajęcia z rysunku i malarstwa. Będą się one obywać indywidualnie lub w niewielkich grupach. 
Szczegóły należy ustalić telefonicznie. 

GALERIA SZTUKI MAYA, ul. Ducha Świętego 19
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 320 zł/m-c, w cenie są wszystkie niezbędne materiały i narzędzia. Zapewniamy miłą atmos-
ferę i rzetelne przekazywanie wiedzy. Absolwenci kursu otrzymają certyfikaty i wezmą udział w wy-
stawie. 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:
  Skarby Fundacji Książąt Czartoryskich, do 29.11.
  Szczep Szukalczyków – prace ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu, do 23.08. 
  Toruń w czasach II wojny światowej – w 70. rocznicę zakończenia światowego konfliktu, do 24.08.
  Arcydzieła sztuki japońskiej w kolekcjach polskich, 12.06. (piątek), godz. 17.00, do 6.09.
  Nad złoto cenniejsze… Skarby Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 14-28.06.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: 10.00-18.00, bilety: normalny 11 zł, ulgowy 7 zł

Wieża Ratuszowa
Ratusz Staromiejski w Toruniu – arcydzieło architektury europejskiej
czynna codziennie w godz. 10.00-20.00, bilety: normalny 11 zł, ulgowy 7 zł

Kamienica pod Gwiazdą, Rynek Staromiejski 35
Świat Orientu

Wystawa czasowa:
„Nihon no katchu” – piękno pokryte laką. Wystawa zbroi samurajskich, do 6.09.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: 10.00-18.00, 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

Wystawa czasowa:
Malowane Niebo. Historia gwiazdozbiorów, do 13.09.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-18.00
Bilety: na sale ekspozycyjne: 11 zł, ulgowy 8 zł, na makietę Torunia: 13 zł, ulgowy 8 zł

Dom Eskenów, ul. Łazienna 16
Toruń i jego historia: Od pradziejów do zakończenia II wojny światowej 
Księga Toruń 3D – pokazy makiety historycznej Torunia 

Wystawa czasowa:
Najciekawsze eksponaty pozyskane do zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu w XXI wieku
2.06. (wtorek), godz. 17.00, do 1.11.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela, w godz. 10.00-18.00 (ostatni pokaz godz. 17.00). 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 Toruńskiego Piernika, ul. Strumykowa 4
Uroczyste otwarcie Muzeum 
  20.06. (sobota), godz. 10.00-24.00
  21.06. (niedziela), godz. 10.00-18.00

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-18.00

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

Pasja podróżowania 

Wystawa czasowa:
  Indie. Ludzie i wierzenia, do 24.05.
  Tkaniny afrykańskie. Tradycja i zmiana, 29.05. (piątek), godz. 17.00, do 13.09.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-18.00. 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:
III Toruńska Noc Muzealna, 20.06. (sobota), godz. 18.00-24.00 
Hasło: „Od szkoły parafialnej do uniwersytetu. Jak dawniej (nie tylko) w Toruniu kształcono…”.
Dzień Dziecka w Muzeum, 1.06. (poniedziałek)
  godz. 10.00, 13.00 prelekcja i warsztaty „ Pradziejowe lego – budujemy domy" - punkt aktywizu-

jący klockowe szaleństwo (dziedziniec budynku przy ul. św. Jakuba 20a).
  godz. 11.00, 13.00 „Zbudujmy Toruń” – zajęcia warsztatowe (dziedziniec ratusza).
Otwarcie Muzeum Toruńskiego Piernika, 20-21.06.
Muzeum zaprasza zwiedzających do nowego oddziału. To wyjątkowa atrakcja turystyczna i zara-
zem największe muzeum poświęcone historii piernika w Polsce. To nowoczesna placówka skupia-
jąca w jednym miejscu tradycje europejskiego piernikarstwa. We wnętrzach dawnej fabryki pier-
ników Gustawa Wessego goście będą mieli możliwość odkrywania tajemnic toruńskiego piernika 
– od składników niezbędnych do przygotowania ciasta (wonne przyprawy, słodki miód, najlepszej 
jakości mąka), poprzez sposoby jego wypieku, aż po dystrybucję na przestrzeni dziejów.

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)
Salonik Prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej

Wystawy czasowe:
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.
Fotografie od szewca. Roberta Pokory świat na szklanych negatywach
Wystawa poświęcona działalności fotograficznej Roberta Pokory – z wykształcenia i zawodu szew-
ca, z zamiłowania fotografa. Rzemieślnik na szklanych negatywach utrwalił świat mieszkańców 
wsi w Borach Tucholskich okresu międzywojnia oraz pierwszych lat po 2. wojnie światowej.

godziny otwarcia: wtorek, czwartek: godz. 9.00-17.00, środa, piątek: godz. 9.00-16.00
sobota, niedziela: godz. 10.00-18.00
4.06. muzeum czynne w godz. 12.00-17.00

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 

Historia glinianego garnka Zajęcia dla uczniów od III kl. szkoły podstawowej na temat pracy 
garncarza. Samodzielna praca uczestników w glinie – lepienie ręczne naczyń i toczenie garnków 
na kole nożnym.

Bilet na wszystkie zajęcia edukacyjne 5 zł. Jednorazowo grupa na zajęciach edukacyjnych może 
liczyć do 25 os. Informacje i zapisy: Dział Edukacji, tel. 56 622-89-43.

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

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

MUZEUM UNIWERSYTECKIE
Collegium Maximum, plac Rapackiego 1

Świat wg „Baro”, do września 
Piotr Baro – artysta grafik, filozof. Publikował na łamach „Odrodzenia”, tygodnika „Świat”, „Do-
okoła świata” i „Poland”. Wyemigrował do Danii, gdzie przez czterdzieści lat był stałym pra-
sowym rysownikiem-komentatorem kilku kopenhaskich dzienników: „Information”, „Berlingske 
Tidende”, „Politiken”, „Det frie Aktuelt”. Podejmował zagadnienia etyczne, prawne i społeczno-
-polityczne, związane z ochroną środowiska, czy integracją przedstawicieli różnych kultur. Jego 
prace graficzne w Danii zyskały miano „filozofujących”. Wykładał w Wyższej Szkole Graficznej 
w Kopenhadze. Wielokrotnie wystawiał prace w kraju i poza granicami. Jego unikalne, pełne 
symboliki, kompleksowe i surrealistyczne rysunki często skłaniają do pogłębienia tematów, 
które najczęściej mają ponadczasowy charakter. Wystawa jest częścią obchodów 70-lecia UMK. 
Wszystkie prace są własnością UMK.
Wystawa czynna: wtorki i środy w godz. 10.00-15.00, czwartki i piątki w godz. 10.00-18.00.

Wystawa plenerowa: Mocne karty UMK. Wiedza, która odkrywa 
przyszłość, do 30.06.
Ekspozycja złożona jest z osiemnastu plansz w formie nawiązującej do kart do gry, prezentują-
cych różnorodność wydziałów i oferty UMK. Na każdej karcie umieszczono kody QR odsyłające 
do oferty dydaktycznej poszczególnych wydziałów. Wykorzystane na wystawie fotografie w więk-
szości wykonano specjalnie na potrzeby ekspozycji. W kilku przypadkach zdjęcia są własnością 
pracowników UMK. Wystawa jest częścią obchodów jubileuszu 70-lecia UMK.
Miejsce: przy Collegium Maximum UMK, plac Rapackiego 1

MUZEUM DIECEZJALNE, ul. Żeglarska 7 
Muzeum czynne: poniedziałek-piątek, godz. 10.00-16.00 z wyjątkiem świąt kościelnych. 
Bilety: dorośli 7 zł, młodzież szkolna 5 zł

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

Muzeum, w którym można samemu wykonać piernik: od zebrania składników, przez wyrabianie 
ciasta, wykrawanie formy, po włożenie do pieca na 50 zdrowasiek.
Bilety: 7.50 zł – dzieci i młodzież ucząca się, 9.50 – dorośli, 11 zł – pokazy w języku obcym
Czynne codziennie w godz. 9.00-18.00

MUZEUM PIŚMIENNICTWA I DRUKARSTWA
ul. Szkolna 31, 87-122 Grębocin k. Torunia
tel. 56 674-92-00, www.muzeum.grebocin.pl

Muzeum czynne: pon.-pt. godz. 8.00-16.00
Warsztaty muzealne - zabawa z papierem i drukiem
Poziom warsztatów dostosowany jest do wieku uczestników. Grupy zorganizowane - do 60 osób, 
indywidualni zwiedzający. Czas trwania – 1-1,5 godz. Cena - 16 zł/os., w soboty 18 zł/os. Wiek 
- 3-103 lat. Rezerwacja: tel. 56 674-92-00, edukacja@grebocin.pl

na wystawę stałą Tajemnice codzienności...: normalny 5 zł, ulgowy 3 zł, rodzinny 10 zł
na ekspozycję czasową: normalny 5 zł, ulgowy 3 zł, rodzinny 10 zł
Opłaty za oprowadzanie:
po Parku Etnograficznym: 30 zł , po wystawie stałej Tajemnice codzienności…: 30 zł 
po Parku Etnograficznym i wystawie stałej Tajemnice codzienności…: 50 zł
W każdą środę wstęp bezpłatny na ekspozycje stałe

IMPREZY:
Jarmark żywności ekologicznej, 13.06. (sobota), godz. 10.00-14.00 
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN. Dziedzi-
niec Muzeum. Wstęp wolny.
Etnowyprawka Malucha: kwiatki, płatki i wianki!
  10.06. (środa), godz. 10.00 (edycja dla dzieci od 6 do 20 m-cy)
  11.06. (czwartek), godz. 10.00 (edycja dla dzieci od 21 m-cy do 3 lat)
Zajęcia dla małych dzieci i ich opiekunów. W czerwcu, miesiącu Bożego Ciała i Świętojańskiej Nocy 
ruszymy tropem popularnych dawniej na wsi roślin. Odwiedzimy przydomowe ogródki w Parku 
Etnograficznym. Poznamy polne kwiaty i zioła. Będziemy pleść wianki i nawlekać kwiatki na źdźbła 
trawy. Nie zabraknie zabaw i pieśni z motywami roślinnymi. Prowadzenie: dr Olga Kwiatkowska. 
Zajęcia w niewielkich grupach. Opłata: 20 zł/1,5 godz. (dziecko + 1 opiekun), obowiązują zapisy 
(do 8.06., e-mail: edukacja@etnomuzeum.pl).
Wiwat Kujawiak!
  13-14.06. (sobota-niedziela) 
Warsztaty tańców tradycyjnych z woj. kujawsko-pomorskiego, prow. Grzegorz Ajdacki. Wstęp 
wolny. Obowiązują zapisy (od 1.06.) pod adresem: edukacja@etnomuzeum.pl, tel. 56 622-89-43. 
  14.06.(niedziela), godz. 17.00 Koncert i potańcówka 
Występy muzyczno-taneczne w wykonaniu Kapeli Krzysztofa Polowczyka i tancerzy z Biskupizny 
oraz zespołu Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin na Kujawach. Po koncercie zapraszamy do wspól-
nego tańca przy muzyce na żywo. Amfiteatr/Sala widowiskowa. Wstęp wolny.
 Warsztaty umuzykalniające dla dzieci
  19.06. (piątek), godz. 10.00-11.30, 12.30-14.00
  20.06. (sobota), godz. 11.00-12.30
Podczas zajęć można będzie poznać tradycyjne rytmy i melodie, instrumenty, na których dawniej 
grano na wsi, a także wiejski folklor dziecięcy: zabawy, wyliczanki i piosenki dla najmłodszych. 
Warsztaty poprowadzą animatorki związane z warszawską inicjatywą Tańcograjka, które śpiewu, 
gry i tańca uczyły się od wiejskich muzykantów. Zapraszamy dzieci oraz rodziców i dziadków. 
Wstęp wolny. Obowiązują zapisy: edukacja@etnomuzeum.pl, tel. 56 622-89-43.
Wizerunek na obstalunek, 23.06. (wtorek), godz. 12.00
42. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób z grupy wiekowej 55+. Magdalena Ziółkow-
ska-Mówka z Działu Folkloru (autorka) opowie o nowej wystawie „Fotografie od szewca”. Jednym 
z wątków prezentowanych na fotografiach jest wiejski teatr amatorski. Zaproszona z MDK grupa 
teatralna Scena Młodych Studio P przedstawi spektakl Ballady przydrożne. Warto zabrać okulary 
i aparat fotograficzny, by zrobić sobie zdjęcie na wzór scenek z życia wsi uwiecznionych przez 
Roberta Pokorę – szewca i chłopskiego fotografa. Prowadzenie: Maria Pokrzywnicka. Bilety: 3 zł.
Profesjonalny samouk, 25.06. (czwartek), godz. 12.00
Otwarcie wystawy prac uczestników muzealnych warsztatów plastycznych, które prowadził artysta 
grafik dr Piotr Tołoczko. Prace stanowią próbę dialogu z dziełami prezentowanymi na wystawie 
Mecenas i artyści. Kolekcja sztuki ludowej i nieprofesjonalnej Bolesława i Liny Nawrockich. Współ-
organizacja: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Arsenał. Wstęp wolny.

EDUKACJA
Dla przedszkoli:
Tradycja w małym paluszku 
Warsztaty dla grup przedszkolnych (dla dzieci pow. 4 r.ż.). W programie elementy ludowych zwy-
czajów w zabawach i działaniach plastycznych lub muzycznych. Materiały zapewnia organizator. 
Koszt udziału: 9 zł/os. Jednorazowo grupa może liczyć do 25 os. Opiekunowie ponoszą odpowie-
dzialność za przestrzeganie regulaminu zwiedzania wystaw i Parku Etnograficznego przez pod-
opiecznych. Informacje i zapisy (z dwutygodniowym wyprzedzeniem): Dział Edukacji, tel. 56 622 
89 43. 

Dla szkół:
Wyginaj śmiało wyobraźnię Zajęcia na wystawie Mecenas i artyści. Kolekcja sztuki ludowej i nie-
profesjonalnej Bolesława i Liny Nawrockich z działaniami pobudzającymi kreatywność plastyczną 
bez użycia farb, pędzla, czy ołówka. Uczestnicy będą m.in. tworzyć żywe rzeźby i malować dźwię-
kiem na szkle.
Nastaw ostrość na tradycję Zajęcia na wystawie Fotografie od szewca. Roberta Pokory świat na 
szklanych negatywach poświęcone poszukiwaniu treści związanych z dawnym życiem wsi kryją-
cych się za wizerunkami osób z chłopskich fotografii.
W to mi graj! Zajęcia umuzykalniające z elementami śpiewu, tańca i gry na instrumentach ludo-
wych z wykorzystaniem folkloru wiejskiego. Formy działań i repertuar dostosowywane są do po-
trzeb uczniów na każdym poziomie edukacji.
Ecie pecie, gdzie jedziecie Zajęcia edukacyjne dla szkół podstawowych. W programie opowieść 
w chacie o realiach życia dziecka na wsi przed 100 laty, zabawa kopiami dawnych ludowych zaba-
wek oraz gry i zabawy na podwórzu.



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)

Dancing na 70-lecie – lata 90., 12.06. (piątek), godz. 21.00
W trakcie dancingów wystrój klubu będzie odpowiadał czasom każdego dziesięciolecia. Uwaga, 
impreza przebierana. Wstęp wolny dla studentów, absolwentów i pracowników UMK. Bezpłat-
ne zaproszenia można odbierać w: Klubie ,Od Nowa, Radio Sfera, Centrum Promocji i Informacji 
UMK, Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici, Samorządzie Studenckim UMK

70-lecie UMK – Pochód jazzowy, 14.06. (niedziela), godz. 16.00
Pochód z udziałem muzyków jazzowych i zespołu prowadzącego – Leliwa Jazz Band z Od Nowy 
do Dworu Artusa. Na zakończenie na Rynku Staromiejskim odbędą się koncerty z okazji 70-lecia 
UMK, wystąpią m.in.: Mariusz Lubomski, Czaqu, Tomasz Organek, Sławomir Wierzcholski i Nocna 
Zmiana Bluesa, Tortilla, Paraliż Band. Koncert poprowadzi Rafał Bryndal.

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

Dzień Gitary, 1.06. (poniedziałek)
godz. 16.30 Warsztaty gitarowe. Prowadzący: pARTyzant (Krzysztof Toczko) oraz Todd Wolfe. 
W trakcie zajęć prezentacja gitar akustycznych firmy Baton Rouge Guitars. Dla uczestników kon-
kurs - nagrody: ukulele Baton Rouge Guitar.
godz. 19.00 Koncert: Todd Wolfe Band, Lord Bishop Rock, jako support Nalepa Band

J.J. Band, 8.06. (poniedziałek), godz. 19.00
Support Yummy Mummy. O godz. 16.30 warsztaty harmonijkowe. Prowadzący: Bartosz Łęczycki 
oraz Przemek Łosoś

Jose Torres (solo), 15.06. (poniedziałek), godz. 19.00
Koncert połączony z wieczorem autorskim. Wystąpi również grupa Hokus. O godz. 16.30 warsz-
taty perkusyjne. Prowadzący: Jose Torres oraz Grzegorz Minicz

10. urodziny grupy Vintage, 22.06. (poniedziałek), godz. 19.00
Vintage (gościnnie pARTyzant) oraz jako supporty: Neutral Noise oraz CT. O o godz. 16.30 warsz-
taty muzyczne prowadzone przez Krzysztofa Wałeckiego i Krzysztofa Toczko (pARTyzanta). Gość 
specjalny zajęć: Yach Paszkiewicz

Asia Czajkowska-Zoń z zespołem oraz Atrakcyjny Kazimierz
29.06. (poniedziałek), godz. 19.00
Premiera płyty koncertowej wydanej przez HRPP Records. Premierze towarzyszyć będzie otwarcie 
wystawy fotograficznej Agaty Jankowskiej (godz. 18.30).

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

Wojtek Szabelski - Telefoniczne portrety, do 30.06.
Wystawa fotografii. Wstęp wolny

Zaginą, zaginą papierosy sporty… 4.06 (czwartek), godz. 19.00
Bal kultury(sty) czyli tradycyjna potańcówka miejsko-wiejska. Taniec w rytmach ludowych i retro. 
Organizatorzy: SKS – Samozwańczy Kolektyw Sportowy oraz Sekund Hand, Toruń. Wstęp wolny

Transmisja Poetycka, 10.06. (środa), godz. 20.30
Fotograficzne Pogaduchy, 11.06. (czwartek), godz. 18.00
Gospodarz wieczoru Wojtek Szabelski wraz z Andrzejem Skowrońskim i Jackiem Szczurkiem po-
prowadzą rozmowy o fotografii. Tematem przewodnim wieczoru jest feeria barw. Wstęp wolny

TiR czyli Teatr i Rodzina, 13.06. (sobota), godz. 18.00
Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, skoordynowane z pobytem rodziców na spektaklu. 
Bezpłatny udział po zakupieniu biletu na spektakl „Witaj Dora” grany 13.06. o godz. 18.00

Wejście Do Gry, wtorki, od godz. 16.00
Zestaw ciekawych gier i więcej stolików, przy których można spędzić miły wieczór pełen dobrej 
zabawy. Szachy, karty, planszówki, bierki, scrabble – wybieracie sami. Wstęp wolny

  9.06. (wtorek), godz. 19.00 goście specjalni – ekipa specjalistów z Grajfera zaprezentuje i obja-
śni zasady paru wybranych gier logicznych, układanek towarzyskich. Wstęp wolny

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 12.00-22.30, sobota 14.00-22.30, niedziela 17.00-22.30

KLUB NRD, ul. Browarna 6, tel. 785-934-718
www.facebook.com/enerdeclub

XII Urodziny NRD 
  1.06.(poniedziałek) SRPRS MTHRFCKR, czyli quiz po eNeRDowsku 
  2.06. (wtorek) Wtorkowe We Love Beats
  3.06. (środa) Mała Sobota
  4.06. (czwartek) Procesja Do NRD - Hałas + Dj Funktion
  5.06. (piątek) Rasmentalism + Afterparty
  6.06. (sobota) Duża Sobota: Lista FB Free
Odwilż w NRD: Magnificent Muttley, 11.06. (czwartek)
Residents NRD, 13.06. (sobota)
Festiwal NADA 3 Jacaszek, 14.06. (niedziela)
eNeRDe Summer Starter Fest, 19-21.06. (piątek-niedziela)
Funky Chicken, 19.06. (piątek)
Urban Dance Meeting 7, 20.06. (sobota)
Święto Muzyki + Deskorolki + Skrecz sesja na Browarnej, 21.06. (niedziela)
Level 8, 27.06. (sobota)

TUTU JAZZ & WHISKEY CLUB
ul. Rabiańska 17, www.tutujazzclub.pl

Maciek Wojcieszuk Quintet, 2.06. (wtorek), godz. 20.00
Inicjatywa mająca na celu przedstawienie autorskiej wizji muzyki jazzowej perkusisty - lidera zespo-
łu. Jego twórczość to wypadkowa doświadczeń zarówno na gruncie muzyki jazzowej, jak i innych 
gatunków, m.in. muzyki rockowej, celtyckiej, teatralnej, folku bałkańskiego oraz innych projektów.

Marek Malinowski Quintet, 18.06. (czwartek), godz. 20.00
Celem muzyków jest tworzenie muzyki szczerej, emocjonalnej, a zarazem nieoczywistej i trzyma-
jącej w napięciu. Wyraźnie zainspirowani europejskim brzmieniem, pragną dzielić się muzyką oso-
bliwą, niebanalną, tajemniczą, podszytą niepokojem. 
Wstęp wolny

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

Dopesick: The Throne + Tarpan + Cerber + Wieczny Powrót + Green 
Dragon, 3.06. (środa) Mini-festiwal dla fanów sludge/doom metalu i hardcore’a.

Sounds Like The End Of The World + Signal From Europa
6.06. (sobota) Koncert post rockowy w klimatach kultowego już Tides From Nebula.

Solar/Białas + suporty, 7.06.(niedziela)
Zdobywający coraz większa popularność raperzy zagrają w Toruniu.

Urodziny Stand-Up Toruń: Abelard Giza, 13.06. (sobota)
Jeden z najważniejszych polskich stand-uperów ze swoim nowym programem.

Terrordome + The Corpse + Suicidebycop, 14.06. (niedziela)
Krakowscy reprezentanci sceny crossover thrash promują nowe wydawnictwo.

HANZA CAFE, ul. Piekary 28

Hanza Globtrotters 
  10.06. (środa) Życie w cieniu wojny - Agnieszka Siejka
  24.06. (środa) Światłem malowanie - Maciej Plewicki

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
Babski Wieczór, dwa czwartki w miesiącu, godz. 19.00
40+, soboty, od godz. 20.00

U

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

„Barwy kosmosu” (dla dzieci)
Na co dzień jesteśmy otoczeni barwami. Gdy jednak zapada zmrok, świat zdaje się tra-
cić swe kolory. Nic bardziej mylnego! Kosmos jest bardziej kolorowy od Ziemi. Księżyc 
objawia się nam jako srebrny glob, Mars jest czerwoną planetą, gwiazdy wcale nie są 
białe, a dalekie mgławice to prawdziwe bogactwo barw. W przeciwieństwie do naszej 
planety, najmniej w kosmosie spotkamy zieleni. Dla widzów w wieku 8-10 lat.
„Ziemia – planeta Kopernika” 
Od chwili, gdy młody Mikołaj Kopernik chodził po ulicach Torunia minęło ponad 500 
lat. W naszej wiedzy o kosmosie wiele się przez ten czas zmieniło. Przyjrzyjmy się na-
szej planecie i sprawdźmy, skąd biorą się dni i noce, cztery pory roku, rok przestępny, 
fazy Księżyca i czym jest zodiak. Pokaz wzbogacony jest cytatami z dzieł Kopernika 
i wspaniałą muzyką. Propozycja dla uczniów szkół średnich i dorosłych. 

Pozostałe seanse: dla dzieci „Cudowna podróż”, familijne „Mój kumpel Niko”, a także 
„Makrokosmos”, „Osiem planet ?”, „W poszukiwaniu życia” 

Godziny prezentacji: poniedziałek-piątek: godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 i 17.00; w soboty o godz. 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.15, 17.30; niedziela: 12.00, 13.30, 15.00, 16.30

Bilety: grupowy szkolny 9 zł; ulgowy 10 zł, normalny 12 zł
z wersją w języku angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim lub rosyjskim: 
14 zł / 16 zł, w weekendy dla wszystkich bilet ulgowy

wystawa interaktywna ORBITARIUM
W Orbitarium można sterować modelem sondy kosmicznej Cassini, uruchamiając 
kamery wizyjne, anteny sondy, czy też efektowne silniki sterujące. Do dyspozycji jest 
także zestaw urządzeń i modeli interaktywnych, dzięki którym przeprowadza się pro-
ste doświadczenia ilustrujące zjawiska zachodzące we Wszechświecie. Tłumaczą one 
m.in. transmisję sygnału w kosmosie, burzliwe atmosfery planet, ciśnienie atmosfe-
ryczne. Używając odpowiednich przycisków można własnoręcznie sprawdzić, jak ro-
dzą się tornada oraz ile ważyłby człowiek, mieszkając na Księżycu bądź Saturnie.

Godziny wejść: poniedziałek-piątek godziny wejść ustalane na podstawie rezerwacji 
grupowych. Widzowie indywidualni proszeni są o sprawdzenie godziny wejścia; w so-
boty godz. 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.30, 16.45; w niedziele godz. 11.15, 12.45, 
14.15, 15.45

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

wystawa interaktywna GEODIUM
Wystawa poświęcona Ziemi jako planecie. Jej centralnym elementem jest obracają-
cy się i odpowiednio oświetlony model kuli ziemskiej o średnicy 2,15 m. Dzięki grze 
świateł będzie można obserwować i przekonać się, dlaczego mamy cztery pory roku, 
a po dniu następuje noc. Interaktywne stanowiska poprzez samodzielne eksperymenty 
wyjaśniają m.in. pole magnetyczne, płyty litosferyczne i trzęsienia Ziemi, tęczę, cy-
klon, a także powstawanie wydm, konwekcję, czy źródła energii odnawialnej. Są tu też  
2 stanowiska z kolekcją skał i minerałów. W czterech narożnikach wystawy przygoto-
wano plastyczne instalacje pokazujące, jak na przestrzeni dziejów zmieniała się nasza 
planeta. Odwiedzający znajdą tam wybuchający wulkan, będący kolebką życia ocean, 
monumentalny lodowiec, czy wreszcie makietę cywilizacji człowieka. 

Godziny wejść: poniedziałek-piątek godziny wejść ustalane na podstawie rezerwacji 
grupowych. Widzowie indywidualni proszeni są o sprawdzenie godziny wejścia; w so-
boty wejścia o godz. 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.15; w niedziele wejścia 
o godz. 11.15, 13.00, 14.30, 16.00

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

4-7.06. (długi weekend) obowiązuje inny repertuar i godziny otwarcia!

P
PLANETARIUM

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

O obrotach, Rzeka, „przeŻYCIE” (od 5.06), Pracownia kreatywna „przeBudowa”,

Wystawy czasowe:

Barwy ze słońca, Gdzie wzrok nie sięga, Druk 3D – szkoła przyszłości
 
Centrum czynne: wtorek-czwartek w godz. 10.00-16.00, piątek w godz. 11.00-20.00
sobota i niedziela w godz. 12.00-18.00
Bilety:
Zwiedzanie wystaw: 15 zł, ulgowy 10 zł, rodzinny 35 zł, grupowy 9 zł (grupa min. 10 osobowa)
Zajęcia warsztatowe: 12 zł, ulgowy 10 zł, rodzinny 33 zł, grupowy 9 zł (grupa min. 10 osobowa)
ścieżka tematyczna: 10 zł (grupa 10-40 os.)
zajęcia w pracowniach: 120 zł + 9 zł/os. (grupa 20-36 os.)

Wydarzenia:

Piknik popularno-naukowy 
5.06. (piątek)
  „przeŻYCIE” – otwarcie wystawy 
Przyjazna przestrzeń dla dzieci od 2 do 10 lat. Na wystawie prezentowane są stanowiska o treści 
przyrodniczej (ul, staw), przygodowej (domek na drzewie należący do podróżnika) i fizycznej (tor, 
równoważnie). Część stanowisk służy zabawie (wyrzutnia, tunele, labirynt, łamigłówki) rozwijającej 
umiejętność logicznego myślenia, ćwiczącej umiejętności manualne, konstrukcyjne, koordynację 
psychoruchową dzieci oraz rozumienie ciągów przyczynowo-skutkowych. 
  godz. 15.00-17.00 piknik
  godz. 17.00 koncert zespołu Arka Noego
CNMW jest otwarte w turach: 11.00-14.00 i 14.00-17.00 (bilety zgodnie z cennikiem)
6-7.06. (sobota-niedziela)
  godz. 11.00-17.00 doświadczenia i eksperymenty CNMW, UMK i UKW, pokaz naukowy „Atomowy 

Bubble Soccer”, trenażer lotniczy i symulator myśliwca
CNMW jest otwarte w turach: 12.00-15.00 i 15.00-18.00

Doświadczenia podczas Święta Miasta 
26.06. (piątek), godz. 16.00-19.00 Miejsce: Rynek Staromiejski

Zajęcia dla grup:
Warsztaty dla szkół (do 26.06.): 
  wtorki: Magia CO2 (kl. 1-3 SP)
  środy: Poczuj chemię (kl. 1-3 gimn., 1-3 lic. – dla profilu nieprzyrodniczego) oraz Czy pecHa moż-

na zmierzyć? (kl. 1-3 lic. – dla profilu przyrodniczego i nieprzyrodniczego)
  czwartki: Formuła 1 (kl. 1-3, 4-6 SP i 1-3 gimn.)
  piątki: Serce na dłoni (kl. 4-6 SP, 1-3 gimn.)
Zajęcia: wtorek-czwartek w godz. 10.00-11.00 i 12.00-13.00; w piątki w godz. 12.00-13.00. 
Zajęcia w pracowniach dla szkół (do 26.06.): 
  Pracownia biologiczna: „Katalaza – enzym na stres”, „Jak zrobić idealne ciasto drożdżowe?”, 

„Kiełki na zdrowie”, „Zjedz bakterie – jogurt pod mikroskopem”
  Pracownia fizyczna: „Wyznaczanie ciepła parowania wody i mocy małej żarówki”, „Wyznaczanie 

składowej poziomej natężenia pola magnetycznego Ziemi”, „Wyznaczanie przyśpieszenia ziem-
skiego i badanie cech wahadła matematycznego”, „Wyznaczanie średnic małych otworów koło-
wych i stałych siatek dyfrakcyjnych za pomocą zjawiska dyfrakcji światła”

Zajęcia: wtorek-czwartek w godz. 10.00-12.00; w piątki w godz. 11.00-13.00. Dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. 
Warsztaty dla przedszkolaków (do 26.06.): 
  wtorki: Wesołe Miasteczko Prof. Młynka i Jego Przyjaciół, Odkrywamy planetę, Czarodziejska 

szafa gra! 
  piątki: Eko Maluchy
Zajęcia odbywają się w pracowni kreatywnej dla dzieci „przeBUDOWA”.
Zajęcia w godz. 10.00-12.00
Warsztaty dla osób indywidualnych: 
  13.06. godz. 12.00-13.00 i 15.00-16.00 Światła i cienie
  20.06. godz. 12.00-13.00 i 15.00-16.00 Magiczny papier, czyli o sztuce origami
  27.06. godz. 12.00-13.00 i 15.00-16.00 Mały detektyw

WMŁYN WIEDZY



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

Toruń Miasto Zabytków
Marcin Orłowski - Trudny spacer po mieście Thorn / Toruń 1939-1948, 12.06. (piątek), godz. 18.00
Zapraszamy na wyprawę do Torunia z lat okupacji hitlerowskiej i pierwszych lat stalinizmu. Marcin Or-
łowski zaprezentuje zbiór krótkich opowieści, które pomogą wczuć się w atmosferę tamtych dni, które 
pokażą niektóre miejsca, ulice, budynki w zupełnie innym świetle – miejsca pozornie dobrze znane, czę-
sto mijane z obojętnością, a naznaczone historią ostatnich dekad tak, że o każdym z nich można byłoby 
nakręcić pasjonujący film.
Opowieść Marcina Orłowskiego stanowi zapowiedź Jego publikacji „Spacerownik toruński po czasie 
i przestrzeni. Stare Miasto w chwilach rozpaczy i nadziei”, która ukaże się niebawem (w zeszytach na-
ukowych i historycznych wydawanych przez I Liceum Ogólnokształcące w Toruniu). Opracowanie to ma 
charakter niekonwencjonalnego przewodnika – nie tylko po mieście, ale też po mechanizmach historii. 
Opowieść o wojennej i powojennej przeszłości Starego Miasta wzbogaca niemal 200 zdjęć i ilustracji z lat 
czterdziestych ubiegłego wieku. 
W czasie spotkania Autor pokaże również kilkadziesiąt zdjęć z lat 1939-1940 z Grudziądza i Torunia, od-
nalezionych w pamiętniku niemieckiego pioniera (tj. sapera) Wehrmachtu – Mohlenbröcka, który w tych 
miastach odbywał służbę wojskową. 
Marcin Orłowski - torunianin z urodzenia, historyk z zamiłowania, marketingowiec z wykształcenia i z ra-
cji wykonywanego zawodu, fotoreporter dziennika „Nowości”, przez kilka lat współpracował z Ośrodkiem 
Karta w Warszawie, autor publikacji historycznych, organizator i współorganizator wystaw poświęconych 
historii najnowszej m.in. w Muzeum Okręgowym w Toruniu i Dworze Artusa. 

Filia nr 1, ul. Jęczmienna 23

Urszula Macak - Malowanie z pasją, 2.06. (wtorek), godz. 16.30, do 30.06.
Na wystawie zostaną zaprezentowane 33 prace malarskie Urszuli Macak. Artystka maluje z potrzeby ser-
ca. Jej ulubioną techniką jest olej, ale sięga również po akryl, pastele, akwarele i węgiel. Wśród tematów, 
które powracają w jej twórczości, prym wiodą pejzaże i kwiaty. Lubi malować portrety. Jej prace cechuje 
delikatność i niezwykła barwność. Ustawicznie poszukuje sposobów na przedstawienie światła. Ostatnio 
inspiruje ją świat baśni i bajek. Wiele swych prac poświęciła aniołom.

Filia nr 2 Książnicy Kopernikańskiej, ul. Kościuszki 47

Młodzi artyści z Francji, do 9.06.
Na wystawie obejrzymy prace wykonane przez dzieci i młodzież w wieku od 4 do 16 lat. Na ekspozycję 
składają się najciekawsze realizacje malarskie wybrane ze zbiorów Galerii i Ośrodka Plastycznej Twór-
czości Dziecka w Toruniu. 

Święto Bydgoskiego Przedmieścia w filiach, 13.06. (sobota)
 Filia nr 3, ul. Mickiewicza 61 (wejście od Klonowica)
Filia nr 3 WBP-KK przy ul. Mickiewicza 61 otwiera swoje podwoje w godz. 10.00-14.00 i zaprasza na 
wymianę książek (w bardzo dobrym stanie) z członkami Dyskusyjnego Klubu Książki, który działa w tej 
Filii. Ponadto będzie można uwolnić książkę z regałów ustawionych na chodniku przed biblioteką. Naj-
ciekawiej zapowiada się spotkanie „Bydgoskie pisze limeryki”. Jedna z czytelniczek zaprezentuje swoje 
utwory i opowie, jak je układa. Będzie okazja, by napisać o pięknej, a niedocenianej dzielnicy Torunia.
 Filia nr 12, ul. Fałata 35:
ZaMURuj się w bibliotece
Temat główny to pruski mur z Bydgoskiego Przedmieścia (kontynuacja problematyki przedstawionej pod-
czas konferencji „Zabytki toruńskie młodszego pokolenia - budownictwo szkieletowe”)
1.  Prezentacja multimedialna „Prusko-murowe impresje”, fotografie członków Stowarzyszenia Toruńskie 

Spacery Fotograficzne
2.  Wystawa fotografii „Detal-licznie. Pruski mur na Bydgoskim”, zdjęcia Magdaleny Olszty-Bloch i Jacka 

Blocha, autorów bloga murpruski.blogspot.com
3. Zajęcia dla dzieci – prusko-murowe (puzzle, kolorowanki)
4. Losowanie reprodukcji starych pocztówek z widokami Bydgoskiego Przedmieścia, godz. 12.00.
5. Wymieńmy się książkami dziecięcymi, główne spotkanie o godz. 11.00.
6. Biblioteka czynna dla uczestników święta BP.

B T

BIBLIOTEKI
Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
ul. Szczytna 13

Dyskusyjny Klub Książki, 1.06. (poniedziałek), godz. 10.00
Dyskusja nad książką Justyny Bargielskiej „Małe lisy”. Spotkanie poprowadzi Magdalena 
Gogulska-Dębska.

Polskie drogi św. Jakuba, 8.06. (poniedziałek), godz. 10.00 
Prelekcja – Ks. Łukasz Skarżyński.

Nowa Zelandia – piękny kraj na krańcach świata
22.06. (poniedziałek), godz. 10.00 Prelekcja – dr Zdzisław Preisner.

Zwierzęta i my – wspólny świat, do 12.06.
Wystawa prac plastycznych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
im. Janusza Korczaka w Toruniu. 

Wystawa rękodzieła artystycznego uczestników zajęć Uniwersytetu 
III Wieku w Lipnie, 29.06. (poniedziałek), godz. 10.00, do 24.07.

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

Zaufałem drodze, 24.06 (środa), do 10.07.
Wystawa rzeźb Stanisława Kośmińskiego dedykowana księdzu Janowi Twardowskiemu 
w 100. rocznicę urodzin.
1 czerwca mija 100. rocznica urodzin kapłana poety, który potrafił w sposób prosty i przy-
stępny dla każdego opowiadać o Bogu, człowieku i świecie. Jego wiersze cechuje życiowa 
mądrość, optymizm i szczerość. W podobnym duchu tworzy swoje rzeźby autor wystawy. Są 
to małe formy rzeźbiarskie wykonane głównie z drewna, swoją tematyką osadzone w kręgu 
kultury chrześcijańskiej.
Stanisław Kośmiński urodził się w 1987 roku w Zakopanem. Jest absolwentem rzeźby na 
Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Obecnie jest studentem studiów doktoranckich na macie-
rzystej uczelni.

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

Medycyna wileńska w II Rzeczypospolitej, do 17.06.
Celem wystawy jest zaprezentowanie sylwetki profesora nauk medycznych Aleksandra  
Januszkiewicza oraz historii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego
w Wilnie. Prezentowane materiały, na które składają się archiwalia, czasopisma, książki
i muzealia, pochodzą ze zbiorów Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie. Twórcą tej bo-
gatej kolekcji był prof. Stanisław Konopka – założyciel i pierwszy dyrektor GBL.

Wystawa Nad złoto cenniejsze... Skarby Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, 14.06. (niedziela), godz. 14.00, do 30.06.
Ekspozycja prezentuje najcenniejsze książki pochodzące ze zbiorów Biblioteki Uniwersy-
teckiej w Toruniu. W Sali Królewskiej będzie można podziwiać tzw. Srebrną Bibliotekę księ-
cia Albrechta i jego drugiej żony Anny Marii, którą tworzą 15 srebrnych opraw: 12 pochodzą-
cych z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu i po jednej z Biblioteki Narodowej w Warszawie, 
Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu oraz Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. W hallu 
przed Salą Królewską zostaną zaprezentowane kodeksy rękopiśmienne oraz inkunabuły 
i druki renesansowe. Publiczność będzie mogła zobaczyć słynną Apokalipsę Heinricha von 
Hesler, powstałą w. 2 ćwierci XIV w. z inicjatywy wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego 
Lutera z Brunszwiku oraz pierwsze wydanie dzieła Mikołaja Kopernika De revolutionibus 
orbium coelestium libri VI. Ekspozycję wzbogacą, rzadko pokazywane, cenne średniowiecz-
ne oprawy oraz bogato iluminowane kodeksy, a także śpiewnik zawierający dedykację Ka-
tarzyny Lutrowej, żony Wielkiego Reformatora dla księżnej Doroty, pierwszej żony księcia 
Albrechta Hohenzollerna. Miejsce: Ratusz Staromiejski

IV Koncert Uczniów i Orkiestry Społecznego Ogniska Artystycznego 
Toruńskiego Towarzystwa Muzycznego, 21.06. (niedziela),  
godz. 14.00

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

Dni Torunia i Święto Miasta
21.06. (niedziela), godz. 13.00-22.00 Święto Muzyki, starówka
W pierwszy dzień lata Toruń, tak jak trzysta innych miast na świecie, ogarnie „muzyczna go-
rączka”. Profesjonalni wykonawcy i amatorzy opanują publiczną przestrzeń, grając otwarte 
koncerty dla publiczności. Zgromadzona publiczność może zapoznać się z różnorodnymi 
brzmieniami i stylami, takimi jak: muzyka klasyczna, rock, folk, poezja śpiewana, muzyka 
elektroniczna.
23.06. (wtorek)
 godz. 10.00-18.00 Jarmark Katarzyński, Rynek Staromiejski, ul. Różana i Łuk Cezara
  godz. 15.00-16.00 Wianki na Wiśle: finał konkursu szkolnego Scena - Rynek Staromiejski 

i Bulwar Filadelfijski
  godz. 17.00 Wręczenie nagród Prezydenta Miasta Torunia za rok 2014, Dwór Artusa
24.06. (środa)
  godz. 10.00-18.00 Jarmark Katarzyński Rynek Staromiejski, ul. Różana i Łuk Cezara
  godz. 17.30 Uroczyste wprowadzenie Relikwii bł. Jana Łobdowczyka - patrona żeglarzy 

i flisaków do Katedry śś. Janów Początek procesji okolice placu Marynarki Wojennej, dalej 
trasa do Katedry

  godz. 18.00 Msza św. w intencji miasta, Katedra śś. Janów
  godz. 20.00 Koncert na Wiśle – Alvon Johnson, na wysokości wylotu ul. Mostowej
25.06. (czwartek)
  Toughest Firefighter Alive (zawody strażackie), Rynek Nowomiejski, ul. Szeroka
  godz. 10.00-18.00 Jarmark Katarzyński Rynek Staromiejski, ul. Różana i Łuk Cezara
  godz. 20.00 Piernikowa Aleja Gwiazd - uroczyste odsłonięcie katarzynek (Michał Kwiat-

kowski i Piotr Głowacki), przed Dworem Artusa; koncert: Igor Nowicki Band, Rynek  
Staromiejski

26.06. (piątek)
  Toughest Firefighter Alive (zawody strażackie), Rynek Nowomiejski, ul. Szeroka
  godz. 15.00 Wręczenie dyplomów najlepszej klasie, Scena - Rynek Staromiejski
  godz. 16.00-19.00 Piknik naukowy CN Młyn Wiedzy, Rynek Staromiejski
  godz. 20.00 Inauguracja Koncertów pod Gwiazdami - Lubomski/Nowak/Tacher, Scena – 

Rynek Staromiejski
  godz. 22.00 Festiwal Teatrów Ulicznych: Ondadurto Teatro „Cera una Volta”, parking ze-

wnętrzny Hali Sportowo-Widowiskowej, ul. Gen. J. Bema 73-89
Czy to możliwe, że Czerwony Kapturek ma swoją ciemną stronę? A co powiecie na jasne, 
słodkie i melancholijne strony czarownic i macoch? C’era una volta to kolorowa i urocza 
rewia – dzieło interdyscyplinarne, w którym fascynujące obiekty ruchome, efekty wodne 
i rozwiązania technologiczne dostarczają publiczności niepowtarzalnych przeżyć. C’era 
una volta – nowa produkcja, to znacznie więcej niż spektakl o księżniczkach i bohaterach. 
Opowieści i legendy pochodzące z utworów braci Grimm, Lewisa Carolla, Karla Augusta 
Masäusa, Hansa Christiana Andersena zostały zinterpretowane na nowo. Kolejne prezen-
tacje w ramach Festiwalu będą odbywały się w lipcu i sierpniu co 2 weekend w przestrzeni 
zespołu staromiejskiego
27.06. (sobota)
  Toughest Firefighter Alive (zawody strażackie), Rynek Nowomiejski, ul. Szeroka
  godz. 14.00-18.00 VIII Toruńskie Medievalia - Festyn średniowieczny z Toruńskim Turnie-

jem Konnym, Ruiny Zamku Krzyżackiego
  godz. 15.00-22.00 Bajkowy Toruń - festyn rodzinny, koncerty zespołów: Jamal i Kapela ze 

Wsi Warszawa, Błonia Nadwiślańskie
  godz. 19.00 Regaty ósemek wioślarskich ze sternikiem o puchar Prezydenta Miasta To-

runia 
  godz. 22.00 C’era Una Volta - teatr uliczny, Parking przy Hali Sportowo-Widowiskowej
  Bella Cup, Korty MOSiR ul. Przy Skarpie
28.06. (niedziela)
  godz. 13.00 Uroczyste wręczenie Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samu-

ela Bogumiła Lindego, Ratusz Staromiejski
  godz. 17.30 Koncert zespołu wokalnego Pro Forma w ramach festiwalu III edycji Międzyna-

rodowego Konkursu i Festiwalu Chóralnego im. Mikołaja Kopernika Per Musicam Ad Astra, 
Dwór Atrusa

  Bella Cup, Korty MOSiR ul. Przy Skarpie

T

ZTAK ZAMEK KRZYŻACKI

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

Czerwcowe zabawy plebejskie na zamku - festyn średniowieczny
4.06. (czwartek), 15.00-18.00
Pokazy walk rycerskich, inscenizacje średniowieczne – scenki z życia średniowiecznego Torunia, 
zabawy plebejskie, nauka tańca średniowiecznego, turnieje średniowieczne – strzelania z łuku, 
rzutu oszczepem, rzutu nożem, jarmark wystawców regionalnych w godz. 10.00-18.00

Teatr Letni: „Ostatnia bezludna wyspa”, 12.06. (piątek), godz. 18.30
Teatr Amatorski Humoreska zaprasza na komedię wg scenariusza Michała Wrońskiego. Teatr za-
bierze widzów na ostatnią bezludną wyspę. Spotykają się na niej mężczyźni, którzy poszukują 
samotności i izolacji od zatłoczonej cywilizacji. Każdy z nich zjawia się tutaj innego powodu. Kie-
dy już prawie nawiązują ze sobą porozumienie i określają zasady współistnienia na wyspie ich 
spokój zostaje zburzony… Teatr Amatorski z Gminy Wielka Nieszawka w swoim dorobku (okres 
czterech lat), ma już pięć przedstawień dla dzieci, dwa Misteria Męki Pańskiej, dwa Wieczory Ko-
lęd i Pastorałek oraz pięć spektakli dla dorosłych, z których trzy były wystawione na Zamku Krzy-
żackim w Toruniu – „Mordercza natura Artura”, „Szofer Archibald”, „Mroczny portret”. Wstęp: 8 zł 

VI średniowieczny turniej rycerski uczniów szkół średnich miasta 
Torunia o Przechodni Płaszcz Komtura
19.06. (piątek), godz. 10.00-14.00
Turniej rycerski realizowany jest jako projekt historyczno-edukacyjny w zakresie kultury fizycznej 
i edukacji historycznej. Impreza przyjmie formę średniowiecznej zabawy, w sposób przystępny 
zaprezentuje młodzieży dzieje rycerstwa, sposoby walki, współzawodnictwa, etyki oraz historię 
zamku krzyżackiego w Toruniu. Turniej przeznaczony jest dla młodzieży szkół średnich Torunia 
zarówno dziewcząt jak chłopców. Główna nagrodą jest Przechodni Płaszcz Komtura.

Operetka, przeboje i jej czułe słówka… 20.06. (sobota), godz. 20.30
Nastrojowy, pełen humoru program grupy artystycznej Operus Arte. Zabawa w rytmie najwięk-
szych przebojów operetki. Nie zabraknie walca, czardasza, szampana, pięknych kreacji, muzycz-
nych podróży i oczywiście miłości. Prze-boyowi mężczyźni Operus Arte , Paweł Wytrążek – tenor, 
Piotr Żukowski - pianista, Piotr Stanisław - konferansjer, walczyć będą o względy czarującej ko-
kietki, sopranistki Doroty Makulec. Wstęp 10 zł.

VIII Toruńskie Medievalia z Turniejem Konnym
27.06. (sobota), godz. 12.00-16.00
W fosie zamku krzyżackiego wyrośnie średniowieczne obozowisko z namiotami, w którym przez 
cały dzień można będzie zobaczyć jak żyli nasi przodkowie w czasach średniowiecznych. Chętni 
będą mogli m.in. przymierzyć zbroję, spróbować się w strzelaniu z łuku oraz dowiedzieć więcej 
o historii średniowiecza. Nie zabraknie też atrakcji dla dzieci takich jak walka bezpieczną bronią 
czy gry i zabawy plebejskie, szkoła fechtunku, nauka pisania gotykiem. Specjalnie dla młodszych 
widzów będą przeprowadzone nauki w blokach tematycznych powtarzających się w ciągu dnia 
trzykrotnie. Główną atrakcją będzie Turniej Konny. Formuła będzie nawiązywała do średnio-
wiecznych turniejów rycerskich, które odbywały się w naszym mieście przy zachodniej stronie 
rynku staromiejskiego, przy którym prezentowali się rycerze podczas różnorodnych pojedynków 
sprawnościowych. Impreza skierowana jest zarówno do najmłodszych widzów, a także dorosłych 
miłośników historii oraz aktywnego spędzania czasu. Wstęp wolny

Zamkowy Festyn Integracyjny, 28.06. (niedziela), godz. 15.00-18.00
Impreza do udziału w której zostały zaproszone toruńskie stowarzyszenia niosące pomoc innym, 
m.in. Fundacja Feniks, Arkadia, Brata Alberta, Flandria i Ducha. W ramach festynu podopieczni 
wraz z rodzinami wezmą udział w średniowiecznych grach i zabawach plebejskich: strzelaniu 
z łuku, rzucie oszczepem i toporem, rzucie podkową do celu, przeciąganiu liny oraz konkuren-
cjach zręcznościowych. Dla najmłodszych zostanie zorganizowany konkurs plastyczny. W progra-
mie festynu będzie również zwiedzanie lochów z przewodnikiem zamkowym, pokaz walk rycer-
skich oraz grill z kiełbaskami

Wystawa średniowiecznych machin oblężniczych
do 31.12. w godz. 10.00-18.00
Na terenie dziedzińca zamkowego zostaną wyeksponowane machiny, jakie wykorzystywano 
w średniowieczu podczas zdobywania zamków i innych fortyfikacji. Naturalnych rozmiarów tre-
busz, taran, wineja, einarm i inne będą stanowić interaktywną formę zabawy, nauki dla dzieci 
oraz atrakcję dla turystów.



w Baju”) i malowanie tortu; budowania postaci/lalki (Edyta Soboczyńska, Jacek Pietruski); 
fabularne (Małgorzata Strzyżewska); oprowadzanie po teatrze: Zbigniew Lisowski, Marta 
Parfieniuk-Białowicz. Wszystkie warsztaty odbywają się równolegle

  godz. 15.30-16.30 równolegle dwa spektakle „Szewczyk Dratewka” oraz „Dziób w Dziób”
  godz. 16.30 uroczystość oficjalna, słodki poczęstunek dla dzieci
15.06. (poniedziałek)
  godz. 10.00 i 12.00 „Królik” i warsztaty Anny Chudek
16.06. (wtorek)
  godz. 9.30 i 12.00 „Słowik”, reż. A. Konieczny (warsztaty B. Rogalska, J. Pietruski)
  godz. 13.00-14.00 Warsztaty muzyczne – Krzysztof Zaremba
  godz. 17.00-18.30 warsztaty tARTak: Współczesność tradycji - tradycja współczesności
17.06. (środa)
  godz. 9.30 i 12.00 „Słowik”, reż. A. Konieczny (warsztaty B. Rogalska, J. Pietruski)
  godz. 17.00-18.30 warsztaty tARTak: Współczesność tradycji - tradycja współczesności
18.06. (czwartek)
  godz. 9.30, 12.00, 14.00 „Słowik”, reż. A. Konieczny (warsztaty B. Rogalska, J. Pietruski)
  godz. 17.00-18.30 warsztaty tARTak: Współczesność tradycji - tradycja współczesności
19.06. (piątek)
  godz. 9.30 i 12.00 „Słowik”, reż. A. Konieczny
  godz. 13.00-14.30 Warsztaty teatralne – Barbara Rogalska
21.06. (niedziela)
  godz. 16.30 W. Gombrowicz „Ślub” – premiera wraz z wręczeniem medali Gloria Artis 

KUJAWSKO-POMORSKI IMPRESARYJNY TEATR 
MUZYCZNY, ul. Żeglarska 8, tel. 512-982-813
www.teatrmuzyczny.torun.pl

Złoto i liście
1.06. (poniedziałek), godz. 18.00
2-4.06. (wtorek-czwartek), godz. 12.00 i 18.30
5.06. (piątek), godz. 12.00
22-23.06. (poniedziałek-wtorek), godz. 12.00
24.06. (środa), godz. 19.00
25.06. (czwartek), godz. 12.00 i 18.30
Musical dla dzieci i młodzieży (6-13 lat). Historia studenta Janka, któremu przyszło stanąć 
oko w oko nie tylko z czarną magią ale także z problemami całkiem realnymi, takimi jak 
chciwość, brak lojalności i chęć posiadania. Bilety: dziecko 18 zł, dorosły 22 zł

Chodu i Hop 6.06. (sobota), godz. 17.00 i 20.00
Spektakl Teatru Loch Camelot z Krakowa przypomina formą seanse starego kina. Spoty-
kamy galerię absurdalnych postaci o przedziwnych osobowościach. Spektakl z przymruże-
niem oka komentuje narodowe wady i zalety Polaków. Bilety: 40 zł, 35 zł ulgowy

Tuwim…czy 5 minut Woźnej 7.06. (niedziela), godz. 17.00
Muzyczny monodram komediowy Teatru Loch Camelot prezentuje Beata Malczewska. Spek-
takl, z gamą piosenek i wierszy, jest żartobliwą opowieścią o domniemanym tajemniczym 
związku poety Juliana Tuwima z woźną Kazimierą. Bilety: 40 zł, 35 zł ulgowy

Marek Dyjak 13.06. (sobota), godz. 19.00
Koncert promujący najnowszą płytę artysty nietypowego, który sam siebie nazywa barowym 
grajkiem. Obdarzony charakterystycznym, zachrypniętym głosem śpiewa mocne utwory. 
Akompaniują mu: trębacz Jerzy Małek i pianista Marek Tarnowski. Bilety: 45 zł, 40 zł ulgowy

„Siostry Parry” 17.06. (środa), godz. 19.00 Bilety: 45 zł, 35 zł ulgowy

„Machiavelli” 28.06. (niedziela), godz. 19.00 Bilety: 45 zł, 35 zł ulgowy

TEATR IMPRESARYJNY AFISZ
www.teatrafisz.pl

Opera się nie opiera – premiera
7.06. (niedziela), godz. 17.00
Spektakl kabaretowy z dawką opery. Opracowanie muzyczne: Robert Matusiak, obsada: 
Magdalena Cysewska, Michał Hajduczenia, Robert Matusiak, Jacek Pietruski

Gość Teatru Afisz: „Tuwim or not Tuwim” 
21.06. (niedziela), godz. 17.00 
Program muzyczno-kabaretowy, złożony z tekstów i kompozycji polskich artystów pocho-
dzenia żydowskiego, tworzących przede wszystkim w okresie XX-lecia międzywojennego. 

Miejsce: Hotel Bulwar, Bulwar Filadelfijski 18
Bilety: indywidualny 28 zł / grupowy (od 9 osób) 18 zł do nabycia: groupon.pl, kasa godzinę 
przed spektaklem. Rezerwacja: 56 690-43-47, 513-020-033, 733-333-44

T

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

Duża scena

„Między nami”
10-11.06. (środa-czwartek), godz. 19.00 
Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł. 

Ł. Czuj „Noc w Kosmosie”
21.06. (niedziela), godz. 19.00 – premiera
23.06. (wtorek), godz. 19.00
26.06. (piątek), godz. 17.00 Weekend Teatralny Dużej Rodziny; godz. 19.00
Bilety: 30 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 22 zł.

Scena na Zapleczu

Y. Reza „Bóg mordu”
2-3.06. (wtorek-środa), godz. 19.00
5.06. (piątek), godz. 19.00 
Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł.

R. Harwood „Kwartet”
6-7.06. (sobota-niedziela), godz. 19.00 
Bilety: 25 zł, ulgowy 18 zł, szkolny 16 zł

L. Bärfuss „Witaj, Dora”
12.06. (piątek), godz. 19.00
13.06. (sobota), godz. 18.00
14.06. (niedziela), godz. 19.00
Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł.

Hanoch Levin „Dziwka z Ohio”
28.06. (niedziela), godz. 19.00 - premiera
30.06. (wtorek), godz. 19.00
Żebrak Hojbitter w dniu swoich siedemdziesiątych urodzin postanawia sprawić sobie prezent w postaci 
kilku miłych chwil z prostytutką Bronacacki. Starzec próbuje się targować. Kiedy transakcja dochodzi do 
skutku, męskość starca odmawia posłuszeństwa. Rozgoryczonego i ogołoconego z szekli ojca znajduje 
jego syn Hojmar. Daje to początek wzajemnym wyrzutom i oskarżeniom, ale i szczerym wyznaniom uczuć 
ukrytych do tej pory za fasadą cynizmu i wrogości. Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł.

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

I. Maciejewski „Kopciuszek”
1.06. (poniedziałek), godz. 9.30 i 12.00 Bilety: 15 zł 

M. Prześluga „Pręcik” 
3.06. (środa), godz. 10.00 i 12.00 Bilety: 15 zł

A. Rumianek „Przypadki doktora Bonifacego Trąbki”
5.06. (piątek), godz. 9.30 i 11.30
7.06. (niedziela), godz. 12.00
8.06. (poniedziałek), godz. 9.30 i 11.30
Bilety: 13 zł, niedziela 15 zł

U. Hub „Na Arce o ósmej”
9-11.06. (wtorek-czwartek), godz. 9.30 i 12.00 Bilety: 15 zł

n.podst. H.Ch. Andersena „Słowik”
9.06. (wtorek), godz. 14.00 Bilety: 13 zł

M. Kownacka „Szewczyk Dratewka”
12.06. (piątek), godz. 9.30 i 12.00 Bilety: 13 zł

Jubileusz 70-lecia Teatru Baj Pomorski
14.06. (niedziela)
  godz. 12.00 czytanie bajek przez aktora na starówce (Anna Chudek, Edyta Soboczyńska)
  godz. 12.45 parada wyrusza spod teatru, dochodzi do Kopernika, otwarcie jubileuszu
  godz. 13.15 powrót do teatru
  godz. 13.30-14.30 piosenki The Best of Baj
  godz. 14.30-15.30 cykl czterech warsztatów: muzyczne w amfiteatrze (Krzysztof Zaremba, Andrzej Sło-

wik, Grażyna Rutkowska-Kusa); akcja plastyczna – układanie serca z kwiatów („Zostawiłem swoje serce 

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

(wystawy w dziale Galerie)

Scena młodych: Koncert piosenek o miłości 
12.06. (piątek), godz. 19.00
Występ toruńskich młodych artystów. Usłyszeć będzie można utwory z repertuaru Sistars, Ani 
Szarmach, a także Franka Sinatry czy Grażyny Łobaszewskiej. Nie zabraknie również muzyki fil-
mowej. Wstęp: 5 zł

Rodzinne Planszowanie, 14.06. (niedziela), godz. 10.00-18.00
Osiem godzin grania w najlepsze planszówkowe tytuły dla dzieci i rodziców. Wstęp wolny

Barowe Żywioły, 17.06. (środa), godz. 19.00
Siedmioosobowa grupa młodych ludzi, których łączy zainteresowanie muzyką szantową. Zespół 
ma za sobą udział w konkursach i festiwalach. Wstęp: 5 zł

Toruń oczami dziecka? Spotkanie z autorkami książki „Toruń”
19.06. (piątek), godz. 17.30
Spotkanie z Anną Kaźmierczak i Ewą Szczepańską, autorkami drukowanej na tekturze książki 
prezentującej barwne i pełne w detale sceny z życia codziennego w naszym mieście. Po spotka-
niu warsztaty plastyczne. Wstęp wolny

Światłoczułość pamięci – teatr pokoleń. Spektakl finałowy
25.06. (czwartek), godz. 19.00
Tytuł projektu odwołuje się do pamięci i szeroko pojmowanej czułości – nie tylko na światło 
(przestrzeń sztuki wizualnej), ale także czułości na drugiego człowieka, jego współobecność 
i dotyk. Jako pretekst do spotkania wybraliśmy działania artystyczne – teatr formy z elementami 
teatru cieni, w którym gimnazjaliści i seniorzy wspólnie szukali różnych form ekspresji dla wspo-
mnień. Uczestnicy: Dom Pomocy Społecznej i Gimnazjum Salezjańskie. Wstęp wolny

Do 6 razy sztuka. Pracownie światła, 29.06.-03.07.
Zapraszamy dzieci do fascynującej przygody ze światłem i teatrem cieni. Będziemy tworzyć au-
torskie lampy, oswajać grafoskop i konstruować świetlne instalacje. Zapisy: Dział edukacji CSW, 
tel. 56 610-97-16, e-mail: eduakcje@csw.torun.pl

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

Wystawa prac projektowych Orange, do 9.06.
Zdjęcia i filmy zrealizowane podczas warsztatów projektu „Podgórz-Widmo” oraz zdjęcia przed-
stawiające stary Podgórz. Wstęp wolny

Wystawa prac projektowych Orange i podsumowanie projektu
3.06. (środa), godz. 10.00
Zaprezentowane zostaną zdjęcia i filmy zrealizowane podczas warsztatów fotograficzno-filmo-
wych oraz zdjęcia przedstawiające stary Podgórz. Miejsce: Toruński Park Technologiczny

Polowanie na duszę, do 12.06. Wystawa prac pokonkursowych i powarsztatowych

Kolorowy świat dzieci, 10.06. (środa), godz. 18.00
Wystawa prac dzieci uczęszczających na zajęcia do pracowni ceramicznej oraz na zajęcia „Gry 
i zabawy plastyczne, ruchowe itp.” i „Trening kreatywności”.

Mój zwierzak – nasza historia, 16.06. (wtorek), godz. 17.00
Zwieńczenie projektu dotyczącego adopcji zwierząt realizowanego przez studentki IV roku kultu-
roznawstwa na UMK. Historie wraz ze zdjęciami pupili i ich właścicieli 

Symmetrica 2015 – geometria i sztuka, 30.06. (wtorek), godz. 18.00
Prezentowane prace będą kompozycjami plastycznymi, w których geometria odgrywa podstawo-
wą rolę, a środki plastycznego wyrazu takie jak barwa, światłocień, linia, czy walor stają się jej 
twórczym rozwinięciem.
Wstęp wolny

Imprezy:
Wokół Sztuki – prezent na Dzień Ojca, 9.06. (wtorek), godz. 10.00
Zajęcia dla grupy dzieci niepełnosprawnych. Warsztaty manualne, podczas których uczestnicy 
wykonają breloczek na Dzień Ojca. Wstęp: 8 zł (dla grup zorganizowanych)

DOM MUZ, MDK, WOAK
Inspiratornia: Letnie wazony na kwiaty – malowanie na szkle
15.06. (poniedziałek), godz. 17.30 Wstęp 10 zł. Obowiązują zapisy
Warsztaty: Tuż przed Dniem Ojca, 16.06. (wtorek), godz. 17.30
Zapraszamy całe rodziny oraz wszystkich zainteresowanych stworzeniem prezentu dla swojego 
taty do wspólnej zabawy. Prowadzenie: Joanna Łagan. Wstęp wolny

Podróże małe i duże – podróż na Marsa, 20.06. (sobota), godz. 11.00
Podczas spotkania z Marcinem Dąbrowskim wybierzemy się w nietypową podróż na Marsa. Dzię-
ki łazikowi MAGMA poznamy tajemnice tej planety. Przeżyjemy prawdziwą, wirtualną wycieczkę 
i obejrzymy pamiątkowe zdjęcia. Po spotkaniu dzieci zapraszamy na specjalnie dla niech przygoto-
wane marsjańskie warsztaty. Prowadzący: Agnieszka Dąbrowska. Wstęp wolny

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

Dzień Dziecka na Rudaku z Teatrem Frajda
1.06. (poniedziałek), godz. 16.00
Plenerowy spektakl o smoku, który nie znał dobrych manier. Czy potrzeba czarów, aby niezbyt 
kulturalny smok zachowywał się jak rycerz? Pewna dobra czarodziejka zna na to wprost idealny 
sposób... Ponadto w programie gry, zabawy, konkursy i słodki poczęstunek. Wstęp wolny

Torby na wakacje – warsztaty, 9.06. (wtorek), godz. 16.30
Warsztaty dla dzieci (7-13 lat), podczas których uczestnicy ozdobią płócienne torby. Wstęp wolny

Koniec języka za przewodnika, czyli w 80 smaków dookoła świata – 
warsztaty, 17.06. (środa), godz. 16.30
Wybierzemy się w podróż, zgłębiając ciekawostki kulinarne i kulturowe z różnych zakątków Ziemi. 
Za farby posłużą nam przyprawy, warzywa i owoce. Stworzymy portrety z produktów spożywczych 
i pachnącą mapę świata. Wstęp wolny

Poranek teatralny: Teatr Frajda „Świnka Chrumcia” 
20.06. (sobota), godz. 11.00
Higiena ważna sprawa – zapomina o tym pewna mała Świnka. Z łazienki robi czytelnię i często miga 
się od kąpieli. Wstęp wolny

Zabić smoka! - pokaz pracy warsztatowej, 23.06. (wtorek), godz. 18.00
Grupa teatralna działająca w Domu Muz na Rudaku zaprasza wszystkich sympatyków smoczych 
opowieści na wyjątkowe spotkanie. Poznamy waleczną księżniczkę i tajemniczego księcia, króla-
-seniora i ostatniego smoka, któremu nieobce są nowe technologie.

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

Fotografia artystyczna w XX wieku 
10.06. (środa), godz. 17.30
Wykład Stanisława Jasińskiego z cyklu Historia fotografii. Wstęp wolny.

Tworzywem jest światło 
12.06. (piątek), godz. 17.30, do 31.08.
Otwarcie wystawy pokonkursowej połączone z ogłoszeniem wyników Konfrontacji Amatorskiej 
Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie Fotografii.

Program Edukacji Kulturalnej 
10-12.06. Program Edukacji Kulturalnej dla uczniów klas V
Zajęcia plastyczne Czy wszystko jest gładkie? Technika frottage’u. Artbook prowadzone przez 
Martę Mańkowską, Patrycję Lipowską, Agnieszkę Wessel i Magdalenę Sobesto; zajęcia muzyczne: 
Autoprezentacja – twój dźwiękowy wizerunek prowadzone przez Erwina Regosza.
16.06. (wtorek) uroczyste zakończenie Programu Edukacji Kulturalnej. 
Miejsce: Europejskiej Centrum Spotkań Młodzieży. Wstęp wolny.

Warsztaty:
  6-7.06. Pedagogika cyrku dziecięcego (V spotkanie). Zajęcia prowadzą Kamil Jędrzejak i Krystian 

Wieczyński
  13-14.06. Techniki historyczne w fotografii Talbotypia – Guma – Cyjanotypia. Zajęcia prowadzi 

Maciej Kastner, termin zgłoszeń: 5.06.
  20-21.06. Naśladując McLarena – tworzenie wideoklipu metodą non-camerową. Zajęcia prowadzi 

Yach Paszkiewicz, termin zgłoszeń: 12.06.
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CINEMA CITY
Czerwona Droga 1-6, tel. 56 664-64-64
Toruń Plaza, ul. Broniewskiego 90, www.cinema-city.pl

 

San Andreas, premiera: 5.06.
katastroficzny USA 2015
reżyseria: Brad Peyton, występują: Dwayne Johnson, Carla Gugino, Archie Panjabi
Na skutek przesunięcia uskoku San Andreas w Kalifornii dochodzi do trzęsienia ziemi o sile 9 stop-
ni w skali Richtera. Pilot helikoptera ratunkowego (Johnson) i jego żona, z którą nie utrzymuje 
kontaktów, muszą udać się z Los Angeles do San Francisco, aby uratować swoją jedyną córkę. 

Agentka, premiera: 5.06.
komedia, akcja USA 2015
reżyseria: Paul Feig, występują: Melissa McCarthy, Jude Law, Jason Statham
Parodiująca filmy o przygodach superagenta Jamesa Bonda komedia sensacyjna. Susan Cooper 
jest skromnym i niedocenianym analitykiem pracującym dla CIA. Gdy działający w ukryciu agenci 
zostają zdekonspirowani, Susan musi porzucić wygodne biurko i wkroczyć do akcji.

Jurassic World, premiera: 12.06.
przygodowy, USA 2015
reżyseria: Colin Trevorrow, występują: Chris Pratt, Ty Simpkins, Nick Robinson
Rok 2015. Od wydarzeń ukazanych w „Parku jurajskim” mija 22 lata. Wyspa Isla Nublar wyposa-
żona jest w park rozrywki, w którym żyją przywrócone za pomocą klonowania dinozaury. Pewnego 
dnia naukowcy tworzą zupełnie nowego dinozaura, który posiada cechy dwóch gadów: weloci-
raptora i tyranozaura. Wszystko idzie zgodnie z planem do czasu, gdy stwór wymyka się z parku.

Najdłuższa Podróż, premiera: 12.06.
dramat, USA 2015
reżyseria: George Tillman Jr., występują: Britt Robertson, Scott Eastwood, Alan Alda
Historie dwóch par zbiegają się w najmniej oczekiwanym momencie. 91-letni Ira Levinson podró-
żuje samochodem w mroźny i śnieżny dzień. Wkrótce dochodzi do wypadku, w skutek którego 
zostaje uwięziony we wraku auta. Równocześnie Sophia - studentka ostatniego roku historii sztuki 
poznaje kowboja Luke’a, który po ciężkim wypadku wraca na arenę, by ocalić rodzinne ranczo 
przed zniszczeniem. Luke skrywa jednak pewną tajemnicę.

Ekipa, premiera: 19.06.
komedia, USA 2015
reżyseria: Doug Ellin, występują: Adrian Grenier, Kevin Dillon, Jerry Ferrara
Gwiazdor filmowy Vincent Chase oraz jego chłopcy — Eric, Turtle i Johnny powracają... i ponownie 
nawiązują współpracę z szefem wytwórni/superagentem Arim Goldem. Niektóre z celów, do któ-
rych dążyli, uległy zmianie, jednak istniejąca między nimi więź pozostaje nienaruszona, gdy razem 
lawirują w kapryśnym, a często także okrutnym świecie Hollywood.

Naznaczony: Rozdział 3, premiera: 19.06.
horror, USA 2015
reżyseria: Leigh Whannell, występują: Stefanie Scott, Angus Sampson, Leigh Whannell

Twarz Anioła, premiera: 19.06.
dramat, Hiszpania, Wielka Brytania, Włochy 2014
reżyseria: Michael Winterbottom, występują: Daniel Bruhl, Kate Beckinsale, Cara Delevingne
To miał być film o pięknej morderczyni, która stała się celebrytką znaną jako Foxy Knoxy. Tablo-
idowa historia, która trafiłaby do masowej wyobraźni. Ale rzeczywistość okazała się ciekawsza niż 
tania sensacja opisana w prasie…

Dziewczyna warta grzechu, premiera: 19.06.
komedia USA 2014
reżyseria: Peter Bogdanovich, występują: Owen Wilson, Jennifer Ainston, Will Forte
Arnold - żonaty reżyser przybywa do Nowego Jorku, by rozpocząć próby do swej najnowszej kome-
dii. Zanim jednak przystąpi do pracy, postanawia skorzystać z uroków wielkiego miasta. Upojna 
noc w towarzystwie uroczej dziewczyny do towarzystwa o imieniu Izzy nastroi go tak romantycznie, 
że zaproponuje jej pewien układ. W zamian za porzucenie niegodnego procederu, Izzy otrzyma 
okrągłą sumkę, by móc zrealizować swe życiowe marzenia. 

Minionki, premiera: 26.06.
komedia, animacja, familijny USA 2014, reżyseria: Kyle Balda, Pierre Coffin
Film zabierze nas w przeszłość, dzięki czemu poznamy historię Minionków - od zarania dziejów do 
czasu, gdy w ich życiu pojawił się Gru. Minionki zawsze potrzebowały złego przywódcy, służyły już 
T. Rexowi, Czyngis-chanowi, Napoleonowi, a nawet hrabiemu Drakuli, tyle tylko, że… wszystkich 
ich przypadkowo zgładziły. Teraz, kiedy nie mają komu służyć, są pogrążone w rozpaczy.

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

Wydarzenia:

Dzień Dziecka z Astrid Lindgren
1.06. (poniedziałek)
  godz. 10.00 Nils Paluszek
  godz. 12.00, 16.00 Dzieci z Bullerbyn
  godz. 18.00 Ronja, córka zbójnika
2.06. (wtorek)
  godz. 10.00 Nowe przygody dzieci z Bullerbyn
  godz. 12.00 Rasmus i włóczęga
3.06. (środa)
  godz. 10.00 Madika z Czerwcowego Wzgórza
  godz. 12.00 Ronja, córka zbójnika

Premiery:
  Karski i władcy ludzkości, reż. Sławomir Grunberg, Polska/ USA, 2015
Zrealizowany w nowatorskiej formule, łączącej unikalne materiały archiwalne i sekwencje ani-
mowane film wybitnego dokumentalisty Sławomira Grünberga o bohaterze Polskiego Państwa 
Podziemnego, którego Newsweek uznał za jedną z najwybitniejszych postaci XX wieku. 
  Timbuktu, reż. Abderrahmane Sissako, Francja, Mali 2014
Od czasu gdy fundamentaliści religijni szerzą postrach w regionie, w Timbuktu drzwi wielu 
domów są zamknięte. Uzbrojeni dżihadyści patrolują wyludnione ulice, tropiąc przejawy za-
chodniej kultury. Niedaleko Timbuktu wraz z rodziną mieszka Kidane. Jest pasterzem i hodowcą 
bydła. Pewnego dnia Issan - sierota, którym opiekuje się Kidane traci panowanie nad stadem. 
Jedna z krów niszczy sieci miejscowego rybaka, który w odwecie ją zabija. Wezwany na miejsce 
Kidane bierze pistolet, który nieoczekiwanie wypala i trafia rybaka. Po przypadkowym zabój-
stwie mężczyzna stanie się obiektem brutalnego prześladowania i upokorzenia. 
  Plemię, reż. Myroslav Slaboshpytskiy, Ukraina 2014
Historia opowiedziana obrazem i językiem migowym, bez napisów czy lektora. Głuchy Sergey 
zaczyna naukę w szkole dla głuchoniemych. Na własnej skórze doświadcza brutalnych zasad, 
jakie rządzą w nowym miejscu. Przemoc, bezwzględność, napady, prostytucja - tak wygląda 
szkolna codzienność. Aby zostać przyjętym do plemienia i znaleźć się w ścisłej hierarchii, trze-
ba spełnić odpowiednie warunki. Brutalny świat zderzony z ciszą i pięknem języka migowego.
  Jestem Femen, reż. Alain Margot, Francja 2014
Nagrodzony na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Nyonie, dotyka fenomenu ukraińskie-
go kobiecego ugrupowania Femen. Jego aktywistki walczące o wolność słowa i demokrację, 
protestują półnago z hasłami wypisanymi na obnażanych piersiach. Bohaterką filmu jest Oksa-
na Sashko, współzałożycielka ruchu. 
  Strefa nagości, reż. Urszula Antoniak, Holania, Polska 2014
W filmie nie pada ani jedno słowo, wszystko rozgrywa się w warstwie wizualnej. Kamera podąża 
za bohaterkami, uważnie przygląda się ich twarzom na kolejnych zbliżeniach.
  Aloft, reż. Claudia Llosa, USA/ Hiszpania/ Francja 2014
Po traumatycznych przeżyciach z dzieciństwa dorosły Ivan poszukuje matki, która odkryła w so-
bie zdolności uzdrowicielskie.

Kinodanie:
  2.06. (wtorek) Sils Maria, reż. Olivier Assayas, Francja, Niemcy, Szwajcaria, USA 2014
Wybitna aktorka u szczytu sławy. Pewna siebie, a jednocześnie delikatna. Czuła i wymagająca. 
Kilka dni, które nieoczekiwanie spędzi w Alpach w towarzystwie asystentki, a zarazem jedynej 
przyjaciółki i powiernicy, pozwoli jej na nowo zrozumieć siebie. Pod wpływem serii drobnych 
zdarzeń, spotkania z dawnym partnerem i kochankiem, konfrontacji z przeszłością, intymnych 
rozmów Maria Enders będzie gotowa zagrać największą życiową role. Samą siebie. 
  9.06. (wtorek) Z jednej krwi reż. Jean-Charles Hue, Francja 2014
Nagrodzony w Turynie, jeden z najlepiej ocenionych przez światową krytykę francuskich fil-
mów 2014 roku. 18-letni Jason Dorkel należy do żyjącej na uboczu, francuskiej społeczności 
wędrowców. Zbliża się dzień jego chrztu, gdy po wieloletniej odsiadce wychodzi z więzienia 
Fred – jego starszy brat – wywracając świat Jasona do góry nogami. 
  16.06. (wtorek) Głosy, reż. Marjane Satrapi, Niemcy/ USA
Jerry jest uroczym, ale jednocześnie osobliwym pracownikiem fabryki. Od pierwszego spotka-
nia podkochuje się w swojej nowej koleżance z księgowości. Fiona – seksowna, zabawna, z roz-
brajającym brytyjskim akcentem i jako jedyna nie unika go w pracy. Ich pierwsza randka kończy 
się jednak pechowo. Jerry zabija Fionę, a jej śmierć staje się dla niego nie lada kłopotem. 
  23.06. (wtorek) Citizenfour, reż. Laura Poitras, Usa, Niemcy 2015
Długo oczekiwany obraz Laury Poitras o największym skandalu politycznym naszych czasów. 
Trzecia część trylogii filmowej o Ameryce po 9/11 miała początkowo opowiadać o nadużywaniu 
władzy i łamaniu prawa przez agencje bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. 
Reżyserka pracowała nad filmem od kilku lat, gdy w styczniu 2013 roku otrzymała serię kodo-

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MUZYKI CHÓRALNEJ 
ASTROLABIUM, MEETING MUSIC, www.pmaa.pl

Per Musicam Ad Astra - III Międzynarodowy Konkurs i Festiwal 
Chóralny im. M. Kopernika, 27.06.-1.07.
W tej edycji wezmą udział chóry i zespoły wokalne z Litwy, Niemiec, Polski, Puerto Rico, Re-
publiki Południowej Afryki i Singapuru. Będzie można przysłuchiwać się konkursowi o Grand 
Prix im. Mikołaja Kopernika oraz wziąć udział w dziewięciu koncertach mu towarzyszących.
 27.06. (sobota) Koncert Otwarcia
Wykonany zostanie „Magnificat” Martina Palmeriego. Wystąpią: Aleksandra Turalska - so-
pran, Agata Schmidt - mezzosopran, Mario Stefano Pietrodarchi - bandoneon, Martin Palmeri 
- fortepian, chór Astrolabium, Capella Bydgostiensis, a całość poprowadzi Kinga Litowska. 
Miejsce: Dwór Artusa (1.07. koncert powtórzony w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy)
 28.06. (niedziela) Koncert Galowy
Kameralny Zespół Muzyki Północno-Wschodniej i Popołudniowej „ProForma” z Olsztyna pod 
kier. Marcina Wawruka. Jeden z czołowych polskich zespołów wokalnych. Miejsce: Dwór Artusa
Bilety na Koncert Otwarcia do nabycia w kasie Dworu Artusa. Na wszystkie pozostałe koncerty 
wstęp wolny. Bezpłatne wejściówki w kasie Dworu Artusa. Zapraszamy również słuchaczy bez 
wejściówek, w miarę wolnych miejsc.

FUNDACJA PROBALTICA, www.probaltica.art.pl

XXII Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich Probaltica 2015
1.06. (poniedziałek), godz. 19.00 
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina, dyrygent Paweł Przytocki, 
solista Lukas Geniusas fortepian. Miejsce: Sala Wielka Dworu Artusa

WOJCIECH KALINOWSKI
www.facebook.com/japanpromotion.torun

Festiwal Budo, 7.06. (niedziela), godz. 16.00
XIX pokazy sztuk i sportów walki: karate, judo, aikido, kondo, boks, zapasy, capoeira
Miejsce: amfiteatr Muzeum Etnograficznego. Wstęp wolny

POMORSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE

Pięciolinia dla Papieża, 10.06. (środa), godz. 18.30
W 16. rocznicę pobytu świętego Jana Pawła II w Toruniu i Bydgoszczy oraz w Święto Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego. Kompozytorzy: Magdalena Cynk, Sławomir Czarnecki, Ewa 
Fabiańska, Marcin Kopczyński, Dariusz Kubicki, Bohdan Riemer. Wykonawcy: kompozytorzy 
oraz Anna Budzyńska, Marzena Jungst – Kubicka, Witold Kawalec, Kamila Kułakowska, Robert 
Matusiak, Agnieszka Olszewska, Schola Cantorum Thorunensis pod batutą Pawła Głowińskie-
go. Prowadzenie: Magdalena Cynk. Podczas wieczoru usłyszymy współczesną muzykę kame-
ralną. W większości kompozytorzy przedstawią swoje najnowsze dzieła, będą też prawykona-
nia. Miejsce: Dwór Artusa, wstęp wolny

TOWARZYSTWO BACHOWSKIE, www.js-bach.pl

V Festiwal Cichej Muzyki: Con Amore, 28.06. (niedziela), godz. 17.00
Wykonawca: The Sydney Consort. Repertuar: Georg Philipp Telemann, Johann Ludwig Krebs, 
Johann Sebastian Bach, Johann Joachim Quantz, Antonio Vivaldi, Johann Gottlieb Janitsch. 
Słowo: Jakub Burzyński.The Sydney Consort jest jednym z najbardziej energetycznych au-
stralijskich zespołów muzycznych specjalizujących się w muzyce dawnej z XVII i XVIII w., 
a także współczesnej muzyki australijskiej na instrumentach z epoki. Zespół chce też ożywić 
zapomnianą muzykę i utwory anonimowych kompozytorów. Poszukuje niepublikowanych lub 
rzadko wykonywanych kompozycji, które zasługują na przedstawienie. 
Miejsce: Ratusz Staromiejski. Wstęp wolny

IINNI ORGANIZATORZY
wanych e-maili od anonimowego źródła określającego siebie mianem „Citizen Four”. Ich autor 
pisał, że ma dowody na nielegalne podsłuchy na wielką skalę prowadzone przez Agencję Bezpie-
czeństwa Narodowego (NSA) we współpracy z wieloma zagranicznymi służbami. Rozmowy z męż-
czyzną, którego świat poznał później jako Edwarda Snowdena.
  30.06. (wtorek) Vivien chce się rozwieść, reż. Ronit Elkabetz , Shlomi Elkabetz, Izarel 2014
Przejmująca opowieść o walce kobiety o jej godność i niezależność we współczesnym Izraelu. 
Bohaterką tej historii jest Viviane Amsalem, która próbuje uzyskać rozwód ze swoim mężem Eli-
zeuszem przed jedynym prawnym organem właściwym dla takich spraw w jej ojczyźnie – sądem 
rabinicznym.

W Starym Kinie:
26.06. (piątek) Śpiewak z jazzbandu, reż. Alan Crosland, USA 1927
Otwierający epokę kina dźwiękowego film Alana Croslanda to historia chłopaka z szanowanej 
żydowskiej rodziny, który wbrew woli ojca wybiera wodewilową karierę.

Kino dla Seniora:
Karski i władcy ludzkości reż. Sławomir Grunberg, Polska/ USA

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

Sekrety morza, reż. Tomm Moore, Dania, Irlandia 2014
1.06. (poniedziałek), godz. 17.00
Dziewczynka o imieniu Sirsza obchodzi swoje 6 urodziny. Nic nie wygląda tak, jakby chciała. Star-
szy brat jej dokucza, tata jest zatopiony w myślach, a mamy nie ma z nimi od dawna. Na domiar 
wszystkiego przyjeżdża zrzędząca babcia, która zamierza zabrać rodzeństwo do dużego miasta. 
Po nieudanym przyjęciu Sirsza podkrada bratu muszlę, którą dostał kiedyś od mamy, i zaczyna na 
niej grać. Muzyka prowadzi ją do skrzyni, w której znajduje niezwykły płaszcz.

Etiuda&Anima 2014/2015 – The Best Off
1.06. (poniedziałek), godz. 19.00 
Filmy z całego świata nagrodzone i wyróżnione podczas 21. Międzynarodowego Festiwalu Fil-
mowego Etiuda&Anima w Krakowie. Cztery niezwykłe seanse pełne różnorodnych emocji opo-
wiedziane przez doświadczonych profesjonalistów i młodych reżyserów m.in. z Polski, Japonii, 
Włoch, Wielkiej Brytanii, Holandii, Rosji, Niemiec, Izraela, Francji, Kuby czy Egiptu. 
  Fragmenty, reż. Agnieszka Woszczyńska, Polska 2014
Jak często trzymamy się kurczowo świata, który nie do końca nam odpowiada? Zbiór luźno powią-
zanych obrazów, poprzez które widz podgląda pewne małżeństwo.
  Krowa w moim kubku od mleka, reż. Yantong Zhu, Japonia 2014
Ojciec mówi swojej 4-letniej córeczce Nunu, że na dnie jej kubeczka do mleka znajduje się krowa. 
Nunu wypija całe mleko, ale okazuje się, że na dnie nie ma żadnej krowy. Dziewczynka stopniowo 
przestaje wierzyć swojemu ojcu, który ciągle mówi jej różne kłamstwa.
  Zakwas chlebowy, reż. Fulvio Risuleo, Włochy 2014
Trzy osoby to już tłum. Klasyczny miłosny trójkąt. A co się dzieje, gdy trzecia strona trójkąta nie 
jest człowiekiem?
  Półmokry, reż. Sophie Koko Gate, Wielka Brytania 2014
W momencie narodzin 75% naszego ciała stanowi woda – to dokładnie tyle samo, ile wody za-
wiera w sobie banan. Do czasu, gdy stajemy się dorośli, liczba ta spada do 54%. Gus uważa,  
że starzenie się jest powodowane wyparowywaniem. W wigilię swoich 25. urodzin Gus szuka sa-
motności na wyludnionej plaży, ale wtedy pojawia się Tiny Eses
  Chłopiec z kurortu, reż. Emil Langballe, Wielka Brytania 2013
Juma marzy o wyrwaniu się z kenijskiego slumsu i wyjeździe za granicę, do lepszego życia. Dzięki 
dostępowi do ekskluzywnego kurortu poznaje kwitnący przemysł seks turystyki.

Zakończenie Sezonu: Wiek Adaline, reż. Lee Toland Krieger, USA 2015
2.06. (wtorek), godz. 19.00
Urodzona na początku XX wieku piękna Adaline jako dwudziestolatka ulega wypadkowi, na sku-
tek którego przestaje się starzeć. To co wydaje się spełnieniem marzeń o nieśmiertelności, z cza-
sem przynosi dramatyczne konsekwencje. Adaline musi się ukrywać przed władzami, które chcą 
poddać ją eksperymentom. Wciąż podróżując, zmieniając tożsamość traci kontakt z najbliższymi, 
którzy starzeją się na jej oczach. Ta pełna przygód i dramatycznych wydarzeń podróż przez życie 
Adaline trwa przez cały niemal XX wiek. To życie jest fantastycznie wręcz interesujące, kolorowe, 
niezwykłe ale także bardzo samotne. W końcu Adaline znajduje miłość, dla której warto wyrzec się 
nawet nieśmiertelności. Ale czy to możliwe?

Bilety: 10 zł studenci, 12 zł pozostałe osoby



7.06. (niedziela)
  godz. 19.30 Koncert z okazji Jubileuszu 50-lecia sakramentu kapłaństwa Biskupa ToruńskiegoAn-

drzeja Suskiego. I Festiwal Artystycznych Interpretacji: Muzyczne Konstelacje
Antyfona „Attendite a falsis prophetis” do Magnificat na 7 niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 
Kantyk „Magnificat anima mea Dominum”. Wykonawca: Schola Gregoriana WSD - Magister chori: 
ks. Czesław Grajkowski; Kompozycje XVI i XVII wieku. Wykonawca: Zespół Musica Antiqua Inovroc-
laviensis (kier. art. Izabela Szyma-Wysocka); John Rutter „Magnificat”. Wykonawcy: Toruńska Or-
kiestra Symfoniczna, Chór Akademicki UMK (kier. art. Arkadiusz Kaczyński), Chór Inovroclaviensis 
Cantans (kier. art. Danuta Szyma), Elżbieta Stengert – Sopran. Ks. Czesław Grajkowski - Dyrygent
13.06. (sobota)
  godz. 11.00 msza św. jubileuszowa Ks. Biskupa z okazji 50-lecia święceń kapłańskich
14.06. (niedziela)
  godz. 19.00 Koncert organowy w ramach Świętojańskiego Festiwalu Organowego
Ponadto: Specjalne zwiedzanie bazyliki katedralnej 
Znawcy historii i dziejów sztuki zaprezentują wybrane tematy dotyczące świątyni-jubilatki – poka-
żą, skomentują, odpowiedzą na pytania, wprowadzą w miejsca na co dzień niedostępne. 
  8.06. (poniedziałek), godz. 19.00 prof. Waldemar Rozynkowski, Zarys dziejów parafii Świętojań-

skiej – od średniowiecza po współczesność; Bartłomiej Łyczak, Tropem dawnego, barokowego 
ołtarza głównego z kościoła Świętojańskiego 

  9.06. (wtorek), godz. 19.00 Marian Dorawa, Organy bazyliki katedralnej św. św. Janów
  10.06. (środa), godz. 19.00 Katarzyna Kluczwajd, Co kryje skarbiec kościoła Świętojańskiego – 

wyroby złotnicze i inne (wejściówki dostępne w kruchcie kościoła w dn. 1-5.06.) 
  11.06. (czwartek), godz. 19.00 dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik, prof. UMK, O gotyckiej kwate-

rze ołtarzowej z kościoła Świętojańskiego i jej najnowszej konserwacji
  11-12.06. (czwartek-piątek), godz. 19.00 dr inż. Ulrich Schaaf, Więźba kościoła Świętojańskiego 

i średniowieczny warsztat ciesielski (WEJŚCIÓWKI dostępne w kruchcie kościoła w dn. 1-5.06.)
  13.06. (sobota), godz. 19.00 Sławomir Majoch, Kto namalował w XIX w. największy obraz w ko-

ściele Świętojańskim? 
Ponadto:
  Konkurs „Od Pięknej Madonny Toruńskiej do Wielkiej Cecylii”, czyli o zabytkach różnych epok 

w bazylice katedralnej. Losowanie nagród (film o katedrze, książki) 13.06., Piwnica Pod Świętymi 
Janami (ul. Żeglarska 16), godz. 16.00.

  Film Platforma Edukacyjna – Katedra Świętych Janów w Toruniu – wstęp wolny
  Wejście na wieżę – wstęp wolny
  Plener – Toruńskie Spacery Fotograficzne

XXX Świętojański Festiwal Organowy
7.06. (niedziela)
  godz. 16.00 Kościół akademicki św. Ducha. Wykonawca: Krzysztof Fryska (Bydgoszcz). 
W Programie utwory M. Surzyńskiego, G. Younga, L. Boelmanna, C.S. Langa, C. Chaminade
  godz. 19.30 Katedra św. Janów, Koncert symfoniczno-oratoryjny (opis wyżej)
14.06. (niedziela), godz. 19.00 Katedra św. Janów. Wykonawca: Jan Bokszczanin (Warszawa). 
W Programie utwory J. Frobergera, J. Stanleya, G. Frescobaldiego, J. Pachellbela, M. Sawy, 
J.S Bacha, F. Petersa, F. Mendelssohna-Bartholdyego
21.06. (niedziela), godz. 19.00 Katedra św. Janów. Wykonawca: Bogdan Narloch (Koszalin). 
W Programie utwory J. Podbielskiego, Jana z Lublina, z Tabulatury Gdańskiej i Oliwskiej, J. Clarke’a,  
A. Vivaldiego, A Freyera, D. Wooda, E. Bossiego
28.06. (niedziela), godz. 19.00 Katedra św. Janów. Wykonawca: Hanna Dys (Gdańsk). W Programie 
utwory J.S. Bacha, J.C. Kerlla, M. Surzyńskiego, J. Brahmsa
5.07. (niedziela), godz. 19.00 Katedra św. Janów. Wykonawca: Rostislaw Wygranienko (Ukraina). 
W programie utwory z Tabulatury toruńskiej, Adama z Wągrowca, J. Dygulskiej, K. Kurpińskiego,  
S. Moniuszki. R. Zientarskiego, M. Surzyńskiego, R. Twardowskiego, S. Moryto

FUNDACJA PLATON IM. KUBY RUMIŃSKIEGO
www.fundacjaplaton.org

XI Koncert Fundacji Platon im. Kuby Rumińskiego
11.06. (czwartek), godz. 19.00 
Wystąpią: Ewa Błaszczyk i Szczerbate Zajączki. Miejsce: Dziedziniec Ratusza Staromiejskiego
Bilety-cegiełki: 40 zł do kupienia w Biurze Podróży Rainbow Tours ul. Mostowa 25 i restauracji Loft 
79 ul. Dąbrowskiego 6 oraz przed koncertem

ŚWIĘTO BYDGOSKIEGO PRZEDMIEŚCIA
www.bydgoskie.org

Święto Bydgoskiego Przedmieścia, 13.06. (sobota)
Mnóstwo wydarzeń – koncertów, akcji, warsztatów i innych atrakcji na Bydgoskim Przedmieściu. 
Święto współtworzy dziesiątki organizacji, instytucji, grup nieformalnych, wspólnot mieszkanio-
wych i mieszkańcy.

PRACOWNIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
www.pzr.org.pl

8. Śniadanie na Trawie, 6.06. (sobota)
Impreza organizowana z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska we współpracy z Urzędem 
Marszałkowskim w ramach Święta Województwa. Zapewniamy zieloną przyjazną przestrzeń, za-
chęcamy do leżenia, patrzenia w niebo, piknikowania w centrum naszego miasta. Zaplanowano 
warsztaty i koncerty. Śniadaniu towarzyszy jarmark żywności naturalnej i rękodzieła. 
Miejsce: Rynek Nowomiejski

Projekt SAM! czyli Senior - Aktywny Mieszkaniec!
Wywiady i spotkania w formule world cafe w kolejnych dzielnicach Torunia. Na ich podstawie po-
wstanie diagnoza potrzeb i oczekiwań seniorów, która posłuży do stworzenia polityki senioralnej 
w Toruniu. Spotkania: 3.06. (środa) Rubinkowo, 8.06. (poniedziałek) Jakubskie-Mokre, 13.06.  
(sobota), godz. 15.00 Dom Kultury Bydgoskie Przedmieście, 17.06. (środa) Bielawy, 21.06.  
(niedziela), godz. 14.00 stadion na ul. Bema, 24.06. (środa) Stawki

RADA SENIORÓW MIASTA TORUNIA

1. Toruńska Senioriada „Jesteśmy”, 21.06. (niedziela)
Festyn dla seniorów z wieloma wydarzeniami, w których uczestniczyć będzie społeczność Torunia. 
Odbędzie się prezentacja oferty stowarzyszeń, fundacji, przedsiębiorstw, klubów i innych organi-
zacji pozarządowych i instytucji mających w statucie działania na rzecz seniorów. Dla ciała m.in.: 
prezentacja i nauka rekreacji ruchowej i edukacja sportowa; badania, profilaktyka i edukacja 
zdrowotna; pokazy taneczne wraz z nauką tańca; wyroby gastronomiczne Wiejskich Kół Gospo-
dyń, grochówka- płatne; prezentacja ratownictwa medycznego i samoobrony. Dla ducha m.in.: 
prezentacja rękodzieła; występy artystyczne „Scena Seniorów” – zespoły wokalne, taneczne,  
kabarety itp.; „podroż wewnętrzna” przy dźwiękach gongów tybetańskich; taniec w kręgu. 
Miejsce: Stadion Miejski, ul. Bema

PAWEŁ SIEMIŃSKI, TOMASZ KMIEĆ

IV Festiwal Malarstwa i Rzeźby Figurkowej Toruń 2015
27.06. (sobota), godz. 11.00-17.00
 godz. 9.00-13.00 Przyjmowanie prac
 godz. 14.00-16.00 Ocena sędziowska
 godz. 20.00 Spotkanie integracyjne
28.06. (niedziela)
 godz. 9.00-13.30 Wystawa prac
 godz. 14.00 uroczyste zakończenie oraz ogłoszenie wyników
Celem imprezy jest propagowanie malarstwa i rzeźby figurkowej jako alternatywnej formy sztuki. 
Od startujących będzie pobierana opłata startowa w wysokości 10 zł. Prace będą oceniane według 
zasady - Podoba się - Nie podoba. Aby klasa startowa rozegrała się musi liczyć minimum 5 prac 
3 różnych zawodników.
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1, Wielkie Garbary 9

PARAFIA KATEDRALNA ŚW. JANÓW
www.katedrajanow.pl

Święto Bazyliki Katedralnej w Toruniu (1935-2015)
6.06. (sobota)
 godz. 18.00 uroczysta msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Andrzeja Suskiego
  godz. 19.30 Koncert papieski, wystąpi Schola Cantorum Thorunensis (kompozycje chóralne Sła-

womira Czarneckiego)
 godz. 20.30 – otwarcie wystaw:
Gotycka kwatera ołtarzowa z 1480 roku. Historia, konserwacja, badania (Justyna Olszewska-
-Świetlik)
Kwatera, jeden z nielicznych zachowanych w Toruniu przykładów malarstwa tablicowego ze schył-
ku średniowiecza, poddana została gruntownej konserwacji (2013-2014). Dzięki temu, po latach, 
będzie ona ponownie eksponowana w katedrze. Na wystawie przedstawione zostaną wyniki naj-
nowszych interdyscyplinarnych badań, odkrywających m.in. tajniki średniowiecznego warsztatu 
malarskiego i niewidzialną materię obrazu.
Święci i świeccy w toruńskiej bazylice katedralnej
(fotogramy Andrzeja R. Skowrońskiego, koncepcja Katarzyna Kluczwajd) Wizualna prezentacja 
ma zainspirować do refleksji, że święci byli kiedyś świeckimi. Atrakcyjna zachęta do wędrówki  
po kościele w poszukiwaniu wiedzy i kontemplacji dzieł sztuki sakralnej w relacji osobistej.

FUNDACJA POMARAŃCZOWY CYLINDER
www.PomaranczowyCylinder.pl

Teatralny Piknik Rodzinny, 7.06. (niedziela)
Wydarzenie skierowane do rodzin z dziećmi i opierające się na działaniach teatralnych. 
  11.00-18.00 Bajeczna gra terenowa dla rodzin z dziećmi. Do zdobycia dyplom dla rodzinki. 

Uczestnicy zmierzą się z ekscytującymi zadaniami, przygotowanymi przez wyjątkowe postacie.
  12.00-12.30 Obieżyświetne zabawy z Indianą Pląsem
  12.30-13.00 Iluzjonista Dawid Olesh - „Believe I”
  13.00-13.45 spektakl teatralny „Profesorek Wodorek i Superbohaterowie”
Wystąpią wyjątkowi goście, będzie rap, rock’n’roll, poezja i dużo śmiechu
  13.45-15.30 Kolejna porcja zabaw! Klaun Koko, Indiana Pląs, Inwazja Baniek Mydlanych
  15.30-16.00 Iluzjonista Dawid Olesh - „Believe II”
  16.00-16.45 spektakl teatralny „Profesorek Wodorek i Wehikuł Czasu”
Prezentacja najnowszego wynalazku polskiej myśli technicznej – Generatora Wszystkiego.  
Do tego, przez nieuwagę głównego bohatera, publiczność wyruszy w podróż po kilku epokach 
historycznych. 19.00-22.00 Ognisko i koncert barda Borysa Kossakowskiego 
Miejsce: ogródek klubu Koniec Świata, ul. Podmurna 4-6. Wstęp wolny

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

Stado, 12.06. (piątek), godz. 19.00 
Pierwsza ogólnopolska wystawa fotografów koni. Zaprezentujemy około czterdzieści zdjęć twór-
ców z całej Polski. Gościem honorowym będzie nie tylko znany i ceniony aktor, lecz także i za-
palony koniarz – Bogusław Linda. Organizatorzy: Karolina Bednarek Watch Me, MCSM, Sklep 
Jeździecki NA KoŃ. Wstęp wolny

STOWARZYSZENIE INICJATYW KULTURALNYCH „TARTAK”
www.facebook.com/tartaktorun

Taniec Świateł, 23.06. (wtorek)
W wigilię święta św. Jana Chrzciciela toruński Park Bydgoski już po raz trzeci przemienia się w na-
strojową przestrzeń tańca i muzyki, gdzie pokaz choreografii z lampionami połączony jest z potań-
cówką. Miejsce: Park Bydgoski w Toruniu, okolice amfiteatru

KLUB SENIORA „ZACISZE”, ul. Bema 38a, tel. 698-194-471
Klub prowadzi działalność kulturalno-oświatową głównie dla mieszkańców osiedli Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Kopernik”.

Wycieczka „Na piastowskim szlaku”, 11.06. (czwartek)
Uczestnicy zwiedzą klasztor w Strzelnie i osadę w Biskupinie. Zapisy: tel. 698-194-471

Spotkanie biesiadne, 18.06. (czwartek), godz. 16.00
Muzyka, piosenki, wieczorek taneczny. Poczęstunek we własnym zakresie. Dla członków klubu.

Zakończenie sezonu kulturalno-oświatowego
25.06. (czwartek), godz. 16.00
Sprawozdanie z działalności na 2014/15 oraz wnioski do dalszej działalności, poczęstunek.

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. Dom Legend Toruńskich to połączenie interaktywnego muzeum i teatru.

Czynne codziennie w godz. 10.00-17.00
Dla odbiorców indywidualnych pokazy, gdy zbierze się grupa min. 5-osobowa. Maksymalna wiel-
kość 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. 

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

Zwiedzanie Fortu 
4.06. (czwartek)
  godz. 14.00 Zwiedzanie przewodnikiem zakończone strzelaniem z łuku i turniejem w kubba  

(gra strategiczna). Bilety: 10 zł, ulgowy 8 zł
  godz. 21.00 zwiedzanie z Duchami. Bilety: 15 zł
5.06. (piątek)
  godz. 21.00 Zwiedzanie z przewodnikiem zakończone wojskową grochówką z menażki. Bilety: 

15 zł, ulgowy 10 zł
  godz. 21.00 Zwiedzanie z przewodnikiem zakończone lekcją historii. Bilety: 15 zł, ulgowy 10 zł
6.06. (sobota)
  godz. 14.00 Zwiedzanie z przewodnikiem zakończone gawędą przy ognisku (możliwość zakupu 

na miejscu zestawu kiełbaska, pieczywo, herbata i ketchup). Bilety: 10 zł, ulgowy 8 zł
  godz. 21.00 Zwiedzanie z przewodnikiem z pochodniami i nocne podchody. Bilety: 10 zł
7.06. (niedziela)
  godz. 14.00 - Zwiedzanie z przewodnikiem. Bilety: 10 zł

Odkrywanie tajemnic Fortu IV, każdy piątek i sobota, godz. 21.00
Przewodnicy w mundurach oprowadzają po kazamatach Fortu IV. Oprócz dawnych koszar zwie-
dzimy także prochownie, dowiemy się, po co w Forcie było „zwierciadło akustyczne” i zakręcimy 
200kg kopułą. Bilety 8zł. Warto zabrać z sobą latarki lub zakupić na miejscu pochodnie (5zł/szt.)

Zwiedzanie indywidualne: 5 zł dzieci (4 zł grupa powyżej 15 osób) , 8 zł dorośli (7 zł grupa powyżej 
15 osób)
Codziennie w 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.

CENTRUM PRZEWODNICKIE TORUŃSKIEGO SERWISU 
TURYSTYCZNEGO, ul. Bankowa 14/16/16
tel. 56 621-02-32, www.turystyka.torun.pl

Weekendowe zwiedzanie regularne:
Średniowieczne Stare Miasto 
5-6.06. (piątek-sobota), godz. 11.45, 13, 20, 27.06., godz. 11.45
Czas zwiedzania: 3 godz. Koszt: 15 zł (z wyjątkiem 6.06. - 17 zł)
Toruń Nocą, 5.06. (piątek), godz. 20.30
Czas zwiedzania: 2 godz. Koszt: 13 zł
Toruń UNESCO: Toruńskie Hity,  6.06. (sobota), godz. 11.15
Czas zwiedzania: 4 godz. Koszt: 20 zł
Miejsce spotkania: Centrum Przewodnickie Toruńskiego Serwisu Turystycznego, ul. Bankowa 
14/16/16. Pierwszeństwo w udziale mają osoby, które dokonają wcześniejszego zgłoszenia.
Dla wszystkich tych, którym nie odpowiada oferta regularna oferujemy zwiedzanie indywidualne 
na zamówienie - dowolny dzień, dowolna godzina, dowolna trasa.

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 pod-
stawy 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)



1.06. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Klub Książki,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
  godz. 10.00  Dzień Dziecka z Astrid Lindgren, do 3.06.,  Kino Centrum
  godz. 16.00  Dzień Dziecka na Rudaku z Teatrem Frajda,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 19.00  Dzień Gitary,  Pub Pamela
  godz. 18.00  Złoto i liście – premiera,  Impresaryjny Teatr Muzyczny
  godz. 18.00  Filmowy Dzień Dziecka,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Probaltica: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Etiuda&Anima 2014/2015 – The Best Off,  Od Nowa
   XII Urodziny NRD, do 6.06.,  Klub NRD

2.06. (wtorek)
  godz. 16.30  Urszula Macak - malarstwo, do 30.06.,  Filia nr 1 Książnicy, ul. Jęczmienna
  godz. 17.00  Najciekawsze eksponaty pozyskane do zbiorów Muzeum Okręgowego 
w Toruniu w XXI wieku, do 1.11.,  Dom Eskenów
  godz. 19.00  Obiektywnie o przyrodzie,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Maciek Wojcieszuk Quintet,  Tutu Jazz & Whiskey Club

3.06. (środa)
  godz. 10.00  Wystawa prac projektowych Orange i podsumowanie projektu,  Toruński 
Park Technologiczny, ul. Włocławska
   Dopesick,  Klub Dwa Światy

4.06. (czwartek)
  godz. 15.00-18.00  Czerwcowe zabawy plebejskie,  Zamek Krzyżacki
  godz. 19.00  Zaginą, zaginą papierosy sporty…,  Wejściówka

5.06. (piątek)
  godz. 18.00  Bogusława Lebiedziński - Architektura drewniana Podlasia. Cz. I – Naroż-
niki, do 30.06.,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 20.00  Koncerty Prawykonań,  Kościół Akademicki pw. Ducha Świętego
   Ptaszarnia, do 1.08. ,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka
   Piknik popularno-naukowy, do 7.06., „przeŻYCIE” – wystawa,  CN Młyn Wiedzy

6.06. (sobota)
  godz. 17.00 i 20.00  Chodu i Hop,  Impresaryjny Teatr Muzyczny
   Święto Bazyliki Katedralnej w Toruniu, do 14.06,  Katedra św. św. Janów
   8. Śniadanie na Trawie,  Rynek Nowomiejski
   Sounds Like The End Of The World + Signal From Europa,  Klub Dwa Światy

7.06. (niedziela)
  godz. 11.00-22.00  Teatralny Piknik Rodzinny,  ogródek klubu Koniec Świata
  godz. 16.00  Festiwal Budo,  amfiteatr Muzeum Etnograficznego
  godz. 16.00  Festiwal Organowy: Krzysztof Fryska,  Kościół Akademicki Ducha Św.
  godz. 17.00  Tuwim…czy 5 minut Woźnej,  Impresaryjny Teatr Muzyczny
  godz. 17.00  Opera się nie opiera – premiera,  Hotel Bulwar
   Urban Dance Meeting, także 20.06.,  Klub NRD
   Solar/Białas + suporty,  Klub Dwa Światy

8.06. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Polskie drogi św. Jakuba,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
  godz. 19.00  J.J. Band,  Pub Pamela
  godz. 20.00  Retro Toruń – Rewia Burleski,  Dwór Artusa

10.06. (środa)
  godz. 17.00  Otwarcie galerii,  Mała Galeria Fotografii ZPAF
  godz. 17.30  Fotografia artystyczna w XX wieku,  WOAK 
  godz. 18.00  Kolorowy świat dzieci,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 18.00  Seryjni Poeci: spotkanie z Marcinem Ostrychaczem,  CSW
  godz. 18.30  Pięciolinia dla Papieża,  Dwór Artusa
  godz. 20.30  Transmisja Poetycka,  Wejściówka
   Hanza Globtrotters: Życie w cieniu wojny - Agnieszka Siejka,  Hanza Cafe

11.06. (czwartek)
  godz. 18.00  wyOBRAZ sobie: Obraz powtórzony,  CSW 
  godz. 18.00  Fotograficzne Pogaduchy,  Wejściówka 
  godz. 19.00  Saxmania 2015 ,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  XI Koncert Fundacji Platon,  dziedziniec Ratusza
   Odwilż w NRD: Magnificent Muttley,  Klub NRD

12.06. (piątek)
  godz. 17.00  Arcydzieła sztuki japońskiej w kolekcjach polskich, do 6.09., 
 Ratusz Staromiejski
  godz. 17.30  Tworzywem jest światło, do 31.08.,  WOAK
  godz. 18.00  Marcin Orłowski - Trudny spacer po mieście Thorn / Toruń 
1939-1948,  Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego
  godz. 18.00  Izabela Łapińska - Naga twarz, do 5.07.,  Galeria Wozownia
  godz. 18.30  Teatr Letni: „Ostatnia bezludna wyspa”,  Zamek Krzyżacki
  godz. 19.00  Koncert piosenek o miłości,  Dom Muz, ul. Podmurna 
  godz. 19.00  Stado - wystawa, Centrum Spotkań Młodzieży
  godz. 19.00  Koncert Symfoniczny,  Dwór Artusa
  godz. 21.00  Dancing na 70-lecie – lata 90.,  Od Nowa
   2. Festiwal Architektury i Wzornictwa TORMIAR, wystawy do 18.10.,  CSW

13.06. (sobota)
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 16.00, 17.00  Czas Dla Nas - koncerty familijne,  Dwór Artusa
  godz. 18.30  Magdalena Strzyżyńska – Połączenie, do 28.06.,  Galeria Nad 
Wisłą

  godz. 19.00  Marek Dyjak,  Impresaryjny Teatr Muzyczny
   Święto Bydgoskiego Przedmieścia,  różne miejsca osiedla
   Residents NRD,  Klub NRD
   Urodziny Stand-Up Toruń: Abelard Giza,  Klub Dwa Światy

14.06. (niedziela)
  godz. 10.00-18.00  Rodzinne Planszowanie,  Dom Muz, ul. Podmurna 
  godz. 12.00  70-lecie Baja, do 21.06.,  Baj Pomorski i inne miejsca
  godz. 14.00  Wystawa Nad złoto cenniejsze... Skarby Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika, do 30.06.,  Ratusz Staromiejski
  godz. 16.00  70-lecie UMK – Pochód jazzowy,  Od Nowa
  godz. 17.00  Wiwat Kujawiak! ,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 19.00  Festiwal Organowy: Jan Bokszczanin,  Katedra św. Janów
   Festiwal NADA 3 Jacaszek,  Klub NRD
   Terrordome + The Corpse + Suicidebycop,  Klub Dwa Światy

15.06. (poniedziałek)
  godz. 19.00  Katarzyna Bonda kontra Mariusz Czubaj,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Jose Torres (solo),  Pub Pamela
   Ptaszarnia, do 5.08.,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka, 
ul. Kościuszki

DZIEŃ PO DNIU 6CZERWIEC 2015
16.06. (wtorek)

  godz. 16.30  Zwiedzanie,  Dwór Artusa
  godz. 17.00  Mój zwierzak – nasza historia,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 18.00  Wizytówka – wystawa studentów,  Od Nowa
   Zakończenie Programu Edukacji Kulturalnej,  Centrum Spotkań Młodzieży

17.06. (środa)
  godz. 19.00  Barowe Żywioły,  Dom Muz, ul. Podmurna 

18.06. (czwartek)
  godz. 16.00  Spotkanie biesiadne,  Klub Seniora Zacisze
  godz. 18.00  Spotkanie z Januszem Traczykowskim,  CSW 
  godz. 20.00  Marek Malinowski Quintet,  Tutu Jazz & Whiskey Club

19.06. (piątek)
  godz. 10.00-14.00  VI średniowieczny turniej rycerski uczniów szkół średnich, 
 Zamek Krzyżacki 
  godz. 17.30  Spotkanie z autorkami książki „Toruń”,  Dom Muz, ul. Podmurna
   eNeRDe Summer Starter Fest, do 21.06.,  Klub NRD
   Funky Chicken,  Klub NRD

20.06. (sobota)
  godz. 10.00-24.00  Otwarcie placówki, także 21.06.,  Muzeum Toruńskiego Piernika
  godz. 11.00  Podróże małe i duże – podróż na Marsa,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 11.00  Teatr Frajda „Świnka Chrumcia”,  Dom Muz, ul. Okólna 
  godz. 12.30  Laboratoria, komputery i sztuka technologiczna,  CSW
  godz. 18.00-24.00  III Toruńska Noc Muzealna,  Muzeum Okręgowe
  godz. 20.30  Operetka, przeboje i jej czułe słówka…,  Zamek Krzyżacki
   Gra Miejska „Wędrówki Z Niesporczakiem”, do 28.06.,  CSW

21.06. (niedziela)
  godz. 13.00-22.00  Święto Muzyki,  starówka
  godz. 14.00  IV Koncert Uczniów i Orkiestry Społecznego Ogniska Artystycznego 
Toruńskiego Towarzystwa Muzycznego,  Biblioteka Uniwersytecka
  godz. 16.30  W. Gombrowicz „Ślub” – premiera,  Baj Pomorski
  godz. 17.00  Gość Teatru Afisz: „Tuwim or not Tuwim”,  Hotel Bulwar 
  godz. 19.00  Festiwal Organowy: Bogdan Narloch (Koszalin),  Katedra św. Janów
  godz. 19.00  Ł. Czuj „Noc w Kosmosie” – premiera,  Teatr im. Horzycy
   1. Toruńska Senioriada „Jesteśmy”,  Stadion Miejski, ul. Bema

22.06. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Nowa Zelandia – piękny kraj na krańcach świata,  Ośrodek Czytel-
nictwa Chorych i Niepełnosprawnych
  godz. 18.00  Filmowe poniedziałki,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  10. urodziny grupy Vintage,  Pub Pamela

23.06. (wtorek)
  godz. 12.00  Wizerunek na obstalunek,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 15.00-16.00  Święto Miasta: wianki na Wiśle,  Rynek Staromiejski i Bul-
war Filadelfijski
  godz. 18.00  Zabić smoka! - pokaz pracy warsztatowej,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 18.00  Spotkanie z Katarzyną Swinarską,  Galeria Wozownia
   Taniec Świateł,  park przy ul. Bydgoskiej

24.06. (środa)
  godz. 20.00  Święto Miasta: Koncert – Alvon Johnson,  wylot ul. Mostowej
   Rzeźby Stanisława Kośmińskiego, do 10.07.,  Biblioteka Pedagogiczna
   Hanza Globtrotters: Światłem malowanie - Maciej Plewicki,  Hanza Cafe

25.06. (czwartek)
  godz. 12.00  Profesjonalny samouk,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 16.00  Zakończenie sezonu,  Klub Seniora Zacisze
  godz. 19.00  Światłoczułość pamięci – teatr pokoleń,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 20.00  Święto Miasta: Piernikowa Aleja Gwiazd; koncert: Igor Nowicki 
Band,  Rynek Staromiejski
   Święto Miasta: Toughest Firefighter Alive, do 27.06.,  Rynek Nowomiejski,  
ul. Szeroka

26.06. (piątek)
  godz. 16.00-19.00  Święto Miasta: Piknik naukowy,  Rynek Staromiejski
  godz. 18.00  Wojtek Solarski - wystawa, do 31.07.,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 19.00  Jonas Gasiunas - Malarstwo, do 30.08.,  CSW
  godz. 20.00  Lubomski, Nowak, Tacher,  Rynek Staromiejski
  godz. 22.00  Święto Miasta: Ondadurto Teatro „Cera una Volta”, także 27.06., 
 parking Hali Sportowo-Widowiskowej, ul. Bema

27.06. (sobota)
  godz. 11.00  Festiwal Malarstwa i Rzeźby Figurkowej, także 28.06.,  Szkoła Pod-
stawowa nr 1
  godz. 12.00-16.00  VIII Toruńskie Medievalia z Turniejem Konnym,  Zamek  
Krzyżacki
  godz. 13.00  Metalowe sny – wernisaż wystawy Stanislava Mikovčáka,  
do 28.07.,  Dwór Artusa

  godz. 15.00-22.00  Święto Miasta: Bajkowy Toruń - festyn rodzinny, koncerty 
zespołów: Jamal i Kapela ze Wsi Warszawa,  Błonia Nadwiślańskie

  godz. 19.00  Święto Miasta: Regaty ósemek wioślarskich ze sternikiem,  Wisła
  godz. 20.00  Audioskopia 14: Reportaż - News from Dom, K.,  CSW
   Per Musicam Ad Astra - III Międzynarodowy Konkurs i Festiwal Chóralny,  
do 1.07.,  Dwór Artusa i inne miejsca
   Level 8,  Klub NRD

28.06. (niedziela)
  godz. 13.00  Święto Miasta: Wręczenie Nagrody Miast Partnerskich Torunia 
i Getyngi im. Lindego,  Ratusz Staromiejski
  godz. 15.00-18.00  Zamkowy Festyn Integracyjny,  Zamek Krzyżacki
  godz. 17.00  V Festiwal Cichej Muzyki: Con Amore,  Ratusz Staromiejski
  godz. 19.00 F estiwal Organowy: Hanna Dys (Gdańsk),  Katedra św. Janów
  godz. 19.00  Hanoch Levin „Dziwka z Ohio” - premiera,  Teatr im. Horzycy
  godz. 20.00  Nova Muzyka i Architektura: Wieczór Trzech Tenorów,  Rynek  
Staromiejski

29.06. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Wystawa rękodzieła artystycznego uczestników zajęć Uniwersy-
tetu III Wieku w Lipnie, do 24.07.,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełno-
sprawnych

  godz. 19.00  Asia Czajkowska-Zoń oraz Atrakcyjny Kazimierz,  Pub Pamela

30.06. (wtorek)
  godz. 18.00  Symmetrica 2015 – geometria i sztuka,  Dom Muz, ul. Poznańska



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


