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Jaromir Nohavica, 12.06. (poniedziałek), godz. 20.00
Czeski pieśniarz, muzyk, kompozytor i poeta cieszy się w Polsce niesłabną-
cym powodzeniem. „Koncerty stają się dla słuchaczy jedynym w swoim ro-
dzaju przeżyciem, Nohavica należy bowiem do piosenkarzy, wokół których 
wytwarza się jakieś urzekające misterium.” Koncert przeznaczony jest dla 
widzów powyżej 15 roku życia. Bilety: 135, 120, 105 zł do nabycia: kupbile-
cik.pl, biletyna.pl oraz: Kasa CKK Jordanki, Biuro Turystyczne Copernicana, 
Biuro Informacji Turystycznej (PKP Toruń Główny), Ośrodek Informacji Tury-
stycznej, Księgarnia PWN. Kontakt: 602-804-329
Suzanne Vega, 18.06. (niedziela), godz. 20.00 (szczegóły: CK Dwór Artusa)
Życie Maryi, 24.06. (sobota), godz. 16.00
Musical przedstawiający za pomocą muzyki i tańca życie Matki Bożej. Spek-
takl jest w równym stopniu wydarzeniem muzycznym, co przeżyciem religij-
nym. Musical został przygotowany w 2014 r. Zespół „Guadalupe” z Lublina, 
wspólnie ze Wspólnotą Najświętszego Imienia Jezus oraz gośćmi. Występu-
je w nim ok. 40 osób, w tym grająca na żywo dziesięcioosobowa orkiestra. 
Bezpłatne zaproszenia: tel. 505-464-880, musical24.06@wp.pl 

(koncerty Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w dziale TOS, Impresaryjnego Teatru Muzycznego 
w dziale Teatry, inne w dziale Inni organizatorzy)

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

Koncerty pod Gwiazdami: Suzanne Vega, 18.06. (niedziela), godz. 20.00
Legenda lat 80., wokalistka i błyskotliwa autorka tekstów, czołowa przed-
stawicielka światowej muzyki folk. Od swego debiutu, który miał miejsce 
dwadzieścia pięć lat temu, artystka sprzedała ponad siedem milionów płyt. 
Podczas toruńskiego koncertu Suzanne Vega zaprezentuje materiał z naj-
nowszego albumu „Lover, Beloved: Songs From An Evening With Carson 
McCullers” opartego na sztuce teatralnej. Nie zabraknie oczywiście naj-
bardziej znanych utworów z repertuaru artystki, takich jak: „Luka”, „Tom`s 
Diner” czy „Caramel”. Bilety: 99-139 zł. Miejsce: CKK Jordanki
Kolejne koncerty KPG w lipcu

CENTRA KULTURY

23. Toruński Festiwal Książki
Spotkania autorskie:
8.06. (czwartek)
•  godz. 19.00 Prof. Wojciech Roszkowski – inauguracja festiwalu
Wybitny historyk. W 2016 r. ukazała się książka „Świat Chrystusa”, 
która dotyczy czasów starożytnych. Dwór Artusa
•  godz. 17.00 Mirosław Wlekły - autor biografii „Tu byłem Tony Halik”, 

a także słynnego reportażu „All inclusive. Raj, w którym seks jest bo-
giem”. Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego

09.06. (piątek)
•  godz. 17.00 Paweł Huelle - autor m.in. powieści „Śpiewaj ogrody” 

i „Ostatnia Wieczerza”, za którą był nominowany do Nagrody Nike 
w 2008 r. Książnica Kopernikańska

10.06. (sobota)
•  godz. 17.00 Magdalena Grzebałkowska - autorka książek dokumen-

talnych: „Ksiądz Paradoks. Biografia Jana Twardowskiego”, „Beksiń-
scy. Portret podwójny” i „1945. Wojna i pokój”. Dwór Artusa

•  godz. 19.00 Jacek Hugo-Bader - dziennikarz i autor reportaży: „Biała 
Gorączka”, „W rajskiej dolinie wśród zielska” i „Dzienniki kołym-
skie” oraz nominowanej do Nike książki „Skucha”. Dwór Artusa

11.06. (niedziela)
•  godz. 16.00 Anna Kamińska - pisarka, autorka biografii Simony Kos-

sak i Wandy Rutkiewicz. Dach CSW
12.06. (poniedziałek)
•  godz. 18.00 Ryszard Kowalski - autor książki poświęconej historii 

„Chełmionki”, jak jest potocznie nazywana jedna z dzielnic północ-
nego Torunia. Dom Muz (ul. Podmurna 1/3)

•  godz. 19.00 Filip Springer – Czytanie. Reportaż - spotkanie z twórcą 
poczytnych reportaży opisujących współczesną polską architekturę. 
Plac przed Teatrem im. Wilama Horzycy

14.06. (środa)
•  godz. 15.00 Katarzyna Kluczwajd - historyk sztuki i muzealnik. Popu-

laryzuje wiedzę o Toruniu m.in. na blogu. Spotkanie będzie dotyczyć 
jej książki „Historia kościołów toruńskich”. Toruński Dom Organiza-
tora (ul. Czerwona Droga 8)

•  godz. 19.00 Karolina Korwin Piotrowska - dziennikarka radiowa i te-
lewizyjna. Będzie promowała książkę „Sława” w której przedstawia 
historię gwiazd, którzy ową sławę osiągnęli. Dwór Artusa

15.06. (czwartek)
•  godz. 10.30 Krzysztof Przegiętka - autor książki o toruńskim dzwonie 

Tuba Dei i czynny dzwonnik opowie o historii najsłynniejszego toruń-
skiego dzwonu. Toruński Dom Organizatora (ul. Czerwona Droga 8)

•  godz. 17.00 Jakub Żulczyk - autor bestsellerowych powieści m.in. 
„Radio Armageddon”, „Ślepnąc od świateł” i scenariusza do serialu 
„Belfer”. Promować będzie książkę „Wzgórze psów”. Dwór Artusa

•  godz. 19.00 Marcin Wroński & Ryszard Ćwirlej – Pojedynek Gentel-
manów - dwaj znakomici autorzy powieści kryminalnych, w których 



historia odgrywa znaczącą rolę. Wroński - autor m.in. cyklu kryminałów 
retro o komisarzu Zydze Maciejewskim. Akcja powieści Ryszarda Ćwirleja 
osadzona jest w latach 80. XX wieku. Dwór Artusa

16.06. (piątek)
•  godz. 17.00 Janusz Traczykowski - toruński dziennikarz i autor książki 

„Duchy Akropolu” – o Polakach w greckim ruchu oporu.Dom Muz
•  godz. 19.00 Wojciech Kuczok - laureat Nike 2004 za powieść „Gnój”.  

Autor poczytnych książek – „Senność”, „Obscenariusz”, „Proszę mnie nie 
budzić”, opowie o swojej ostatniej powieści „Czarna”. Dwór Artusa

17.06. (sobota)
•  godz. 15.00 Jacek Dehnel i Piotr Tarczyński - autorzy bestsellerowej serii 

kryminalnej o profesorowej Szczupaczyńskiej. „Tajemnicę Domu Helclów” 
i „Rozdartą zasłonę” napisali wspólnie pod pseudonimem Maryla Szymicz-
kowa. Amfiteatr w ogrodzie Baja Pomorskiego

•  godz. 19.00 Elżbieta Cherezińska - autorka popularnych powieści histo-
ryczno-fantastycznych osadzonych we wczesnym średniowieczu: „Gra 
w kości”, „Korona śniegu i krwi”, „Harda” i „Królowa”. Dwór Artusa

Dyskusje panelowe:
12.06. (poniedziałek) godz. 17.30 Jacek Komuda, Jacek Kowalski, Mariusz 
Wollny – Prawda czy fikcja w literaturze historycznej. Dyskusja autorów 
powieści i historyka sztuki o cechach książki historycznej oraz o tym, ile w takiej 
literaturze powinno być fikcji, a ile prawdy. Podziemia Zamku Krzyżackiego
13.06. (wtorek)
•  godz. 17.00 Katarzyna Kluczwajd, Mieczysław Wilczewski, Tomasz Stoch-

mal – O historii Torunia – Cudze chwalicie, swego nie znacie
Panel o lokalnej historii najważniejszych dzielnic Torunia, o której rozma-
wiać będą autorzy wspomnień i znawcy problematyki lokalnej (dziennika-
rze, historycy). Całość poprowadzi Szymon Spandowski. Czytelnia CSW
•  godz. 19.00 Olga Tokarczuk, Marian Pilot, Michał Nogaś – Czy potrzebna 

nam literatura ku pokrzepieniu serc?  Celem dyskusji jest odpowiedzenie 
na pytanie, czy literatura zmieniająca fakty dla wyższych celów jest dziś 
komukolwiek potrzebna. Dwór Artusa

14.06. (środa) godz. 17.00 Panel księgarzy i wydawnictw. Fenomen 
literatury historycznej. Dyskusja o popularności literatury historycznej. 
Dwór Artusa
Spotkania autorskie dla dzieci:
7.06. (środa)
•  godz. 10.00 Filia nr 14 (ul. Łyskowskiego 29/35), godz. 17.00 Filia nr 2 (ul. 

Kościuszki 47) Dariusz Rekosz - Autor powieści sensacyjnych dla dzieci i mło-
dzieży, m.in. „Mors, Pinky i tajemnica dyrektora Fiszera” i „Czarny Maciek”.

8.06. (czwartek)
•  godz. 10.00 Filia nr 1 (ul. Jęczmienna 23), godz. 17.00 Filia nr 16 (ul. Kon-

stytucji 3 Maja 10) Andrzej Marek Grabowski - współtwórca programów 
dla dzieci, m.in. „Tik-Tak”, „Wyprawy profesora Ciekawskiego”, „Ciuch-
cia” i „Budzik”, autor piosenek „Witaminki”, „Kulfon, co z ciebie wyro-
śnie?”, „Bursztynek” oraz kilkunastu książek.

9.06 (piątek)
•  godz. 10.00 Filia nr 7 (ul. Okólna 169), godz. 17.00 Filia nr 6 (ul. Lele-

wela 3) Zofia Stanecka - autorka kilkudziesięciu książek dla dzieci m.in.  
„Bajkoterapia, czyli bajki pomagajki dla małych i dużych”. 

10.06 (sobota)
•  godz. 12.00 Filia nr 12 (ul. Fałata 35) Marcin Pałasz
Pisarz dla dzieci oraz młodzieży, autor słuchowisk. Debiutował książką 
„Opowieści z krainy potworów”. Dwukrotny laureat w Ogólnopolskim Kon-
kursie Literackim im. Kornela Makuszyńskiego

•  godz. 16.00 Piernikowe Miasteczko - Eliza Piotrowska, autorka i ilu-
stratorka książek dla dzieci m.in. „Alfabecik dla dzieci”, „A ja nie po-
zwolę nudzić Wam się w szkole!”

12.06 (poniedziałek)
•  godz. 10.00 Filia nr 4 (ul. Poznańska 52), godz. 17:00 – Filia nr 12 

(ul. Fałata 35) Paweł Wakuła - rysownik, autor książek dla dzieci 
m.in. „Kajtek i Yetik”, „Husarskie skrzydła – 10 opowiadań z czasów 
Rzeczpospolitej szlacheckiej” czy zbioru opowiadań „Co w trawie 
piszczy” (wyróżnienie w Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren). 

13.06 (wtorek)
•  godz. 10.00 Filia nr 11 (ul. Żwirki i Wigury 39/41), godz. 17.00 Filia 

nr 14 (ul. Łyskowskiego 29/35) Kazimierz Szymeczko, autor „Historii 
Polski w opowieściach”, „Pomalowanej historii” i wielu opowiadań.

14.06 (środa)
•  godz. 10.00 Filia nr 16 (ul. Konstytucji 3 Maja 10), godz. 17.00 Filia nr 

1 (ul. Jęczmienna 23) Grażyna Bąkiewicz, autorka książek dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Najpopularniejsze: „O melba!”, „Korniszonek".

Warsztaty:
10-11.06. (sobota-niedziela)
•  godz. 10.00-16.00 Warsztaty tworzenia literatury faktu dla seniorów
Jak stworzyć opowieść opartą na kryminalnym zdarzeniu? Prowadze-
nie: autor powieści kryminalnej i nie tylko – Robert Małecki. Dwór Ar-
tusa. Zapisy: maszyna@maszynadopisania.pl
12.06. (poniedziałek)
•  godz. 11.00 i 13.00 Warsztaty obcowania ze starodrukami ze zbio-

rów specjalnych Książnicy Kopernikańskiej. Dzieci dowiedzą się jak 
wyrabiano dawne książki, poznają najstarszą książkę Torunia, do-
tkną słynnego dzieła Mikołaja Kopernika. Książnica Kopernikańska. 
Dla dzieci w wieku 7-13 lat.

•  godz. 11.30 Warsztaty detektywistyczne dla dzieci - atrakcja pełna 
detektywistycznych zagadek, szyfrów, rebusów, labiryntów i innych 
łamigłówek. Dwór Artusa. Zapisy: redakcja@zbrodniawbibliotece.pl

12-13.06. (poniedziałek-wtorek)
•  godz. 10.00-16.00 Przemysław Semczuk: Jak zrobić dobry research?
Pisarz, dziennikarz i publicysta – w trakcie warsztatów pracy nad do-
kumentacją pokaże jak i gdzie szukać informacji, jak korzystać z ar-
chiwów i bibliotek, jak efektywnie i bezpiecznie korzystać ze źródeł 
internetowych. Dwór Artusa. Zapisy: maszyna@maszynadopisania.pl
17.06. (sobota)
•  godz. 13.00 Literkowy świat - warsztaty średniowiecznych technik 

pisarskich dla dzieci (4-6 lat). Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa 
w Grębocinie. Wejściówki do odbioru w Dworze Artusa od 6.06. Orga-
nizator zapewnia bezpłatny transport.

Inne wydarzenia:
9.06. (piątek), godz. 21.00 Wolny Rynek Poetycki – Historia
Z okazji 10-lecia Wolnego Rynku Poetyckiego toruńscy poeci zaprezen-
tują swą twórczość. Prowadzenie Grzegorz Giedrys. Kawiarnia Cyrkowa
12.06. (poniedziałek), godz. 11.00 i 13.00 Cenne, bo bezcenne - 
skarby gromadzone przez wieki
Zaprezentujemy cenne eksponaty, które na co dzień nie są udostęp-
niane. Pokażemy m.in. „Kronikę świata” Hartmanna Schedlanaj, która 
jest najbardziej ilustrowaną księga XV w., rękopis „Specimen calligra-
phicum” oraz kunsztowne oprawy gotyckie, aksamitne, koralikowe 
i srebrne. Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8
14.06. (środa), godz. 10.00-17.00, 15.06. (czwartek), godz. 10.00-
13.00 Marek Głowacki – wystawa ekslibrisu Wystawa prac artysty 

plastyka, twórcy ekslibrisów cyfrowych, których sztukę popularyzuje. 
Toruński Dom Organizatora (ul. Czerwona Droga 8)
14-17.06. (środa-sobota), godz. 13.00-20.00 Jarmark książki – książki 
z dużymi rabatami! Szansa, aby zakupić książki festiwalowych gości 
i nie tylko w promocyjnych cenach. Dwór Artusa – parter
17.06. (sobota)
•  godz. 10.00-15.00 Historyczna gra miejska Szansa, aby poznać Toruń 

od nieco innej strony i miejsca na Starówce, o których mało kto wie. Sta-
rówka i Dwór Artusa. Zapisy: maszyna@maszynadopisania.pl

•  godz. 21.00 Hambawenah – Koncert Pieśni Flisaczych. Zespół wykonuje 
tradycyjne pieśni, zachowując ich oryginalną linię melodyczną i gwarę, 
wzbogacając je nowoczesnymi aranżacjami. Scena na Wiśle

Wstęp na wszystkie imprezy – bezpłatny

Inne wydarzenia w Dworze Artusa:
Dzień dziecka – Akademia Pana Kleksa, 3.06. (sob.), godz. 15.00-20.30
Dwór Artusa zamienia się w Akademię Pana Kleksa. Atrakcje i zabawy 
będą nawiązywać do klimatu, sytuacji i zdarzeń znanych z kart książki 
Jana Brzechwy. Dla dzieci w wieku 7-12 lat. Udział w wydarzeniu jest na-
grodą dla zwycięzców konkursów czytelniczych i w regionalnych mediach.
Zwiedzanie Dworu Artusa, 6.06. (wtorek), godz. 16.30
Bilety: 4 zł ulgowy, 6 zł normalny
Pięciolinia dla Papieża – koncert, 6.06. (wtorek), godz. 18.30
Okazja, by powspominać pobyt Jana Pawła II w regionie oraz celebrować święto 
województwa. Usłyszymy współczesną muzykę kameralną, którą wykonają to-
ruńscy instrumentaliści. Wystąpi również chór Omnes Filii Dei Domini kierowa-
ny przez Bartosza Staszkiewicza. Prowadzenie Magdalena Cynk. Wstęp wolny
Życie: trzy wersje – spektakl, 7.06. (środa), godz. 19.00
Spektakl przygotowany z okazji 70. urodzin znanego aktora – Jerzego 
Schejbala. To komedia pełna napięć, która ukazuje trzy warianty tej samej 
kolacji z udziałem dwóch par małżeńskich. Pozornie nieistotne szczegóły 
powodują, że dobrze wychowani bohaterowie ukazują swoje prawdziwe 
oblicza, nad którymi nie do końca potrafią zapanować. Obsada: Olga Sa-
wicka, Martyna Trawczyńska, Sławomir Pacek, Jerzy Schejbal. Bilety: 60 zł
Witek Łukaszewski & GrandPiano – koncert, 30.06. (pt), godz. 19.00
Spotkanie łączące poezję i eklektyczną muzykę w rockowym klimacie. 
W repertuarze taneczne przeboje i nastrojowe, nieoczywiste kompozycje. 
Artysta podczas koncertu zaprezentuje m.in. premierowe utwory z przy-
gotowywanej na jesień płyty oraz będzie promował swoją nową książkę: 
„Jim Morrison & Pablo Picasso – dialogi”. Wstęp wolny

Filmowe poniedziałki:
5.06. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30
Komediodramat opowiada historię ludzi, którym szczęśliwe życie przerywa 
wojna. Główny bohater wykorzystuje swoją wyobraźnię i poczucie humoru, 
dzięki czemu w pewnym stopniu oszczędza bliskim wojennego koszmaru.
19.06. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30
Młoda i piękna księżniczka podczas wizyty w Rzymie ma już dość oficjal-
nej etykiety i postanawia zwiedzić go na własną rękę. Jej tropem podąża 
amerykański reporter w poszukiwaniu sensacji na pierwszą stronę.
26.06. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30
Podczas misji na Marsa, jeden z astronautów zostaje uznany za zmarłego 
i zostawiony na powierzchni. Faktycznie wciąż jednak żyje i musi znaleźć 
sposób na skontaktowanie się z Ziemią oraz powrót do domu.

Wstęp wolny. Bezpłatne wejściówki do odbioru pół godziny przed sean-
sem. Jednej osobie przysługują 2 wejściówki. Brak możliwości rezerwacji 
wejściówek.

Galeria Artus
Melancholia miasta – wystawa fotografii, do 27.06.
Wystawa zdjęć absolwenta Wydziału Sztuk Pięknych UMK Łukasza Bre-
itenbacha ukaże miasto w klimacie nostalgii i horroru. To połączenie 
mrocznych scenerii Winnicy Toruńskiej z mostem drogowym im. Elżbiety 
Zawadzkiej w Toruniu. Jest to surrealistyczna wizja rzeczywistości, gdzie 
nowoczesna architektura mostu ściśle nawiązuje do gotyckich katedr.
Architektura i pejzaż Florencji – wystawa poplenerowa
6.06. (wtorek), godz. 12.00, do 20.06.
Efekt udziału studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Międzynarodo-
wym Studenckim Plenerze „Architektura i Pejzaż Florencji”. Młodzi arty-
ści, pracujący pod kierunkiem prof. Mieczysława Ziomka, zaprezentują 
akwarele i szkice ukazujące piękno włoskiego miasta. Wstęp wolny.

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

Klub Od Nowa
Zaćmienie Amaterasu, 4.06. (niedziela), godz. 17.30
Spektakl w wykonaniu II roku toruńskiej japonistyki. Współczesna ada-
ptacja znanej japońskiej legendy o bogini słońca. Amaterasu lubi spędzać 
wolny czas relaksując się przy grach komputerowych. Kiedy dowiaduje się,  
że jej cenne zapisy gry zostały zniszczone przez brata w gniewie, postana-
wia odciąć się od świata, co niesie tragiczne konsekwencje. Wstęp wolny

Galeria 011
Piekło młodych, do 10.06.
Projekt interdyscyplinarny łączący ze sobą kaligrafię, fotografię i poezję, 
składający się z 20 prac - 10 fotografii oraz 10 wierszy w formie kaligrafii, 
łączonych w dyptyki. Kaligrafia: Aleksandra Ćwikowska (Nibme). Fotogra-
fia: Łukasz Ułanowski

Galeria Dworzec Zachodni
Światy. Drogi. Wleśmianie, do 10.06.
Wystawa grafik ilustrujących twórczość Bolesława Leśmiana. Ekspozycja 
złożona z dzieł dwóch artystów: Wojciecha Kołyszko oraz Stanisałwa Ożó-
ga. Wojciech Kołyszko - grafik, rysownik, ilustrator, malarz, autor książek 
dla dzieci, współtwórca filmów animowanych. Stanisław Ożóg - grafik, ry-
sownik, ilustrator poezji, malarz, autor grafiki użytkowej - m.in. dla fabry-
ki porcelany AS Ćmielów. Wystawę zorganizowała Fundacja Więcej Niż Pół
Wizytówka - wystawa końcoworoczna studentów Wydziału Sztuk 
Pięknych UMK, 14.06. (środa), godz. 17.00, do 20.06.
Wystawa odbywa się po raz drugi w czerwcu na zakończenie roku aka-
demickiego i zapowiada szereg wystaw prac studenckich zrealizowanych 
w roku akademickim 2016/2017, które będzie można oglądać w poszcze-
gólnych zakładach Wydziału Sztuk Pięknych od 20.06.

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



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

Wystawy: O obrotach, Rzeka, przeŻYCIE, przeBUDOWA!, Idee, …To takie 
proste!, Poruszyć wyobraźnię
Marek Czarnecki - Toruń niewidzialny, 1.06. (czwartek), do 31.12.
Na ekspozycję składa się ponad 40 zdjęć. Miasto zostało uwiecznione 
w podczerwieni, czyli w świetle niewidzialnym dla ludzkiego oka. Pro-
mieniowanie podczerwone jest odczuwane przez nasze ciała jako ciepło, 
dlatego można powiedzieć, że autor zabiera nas w podróż w poszukiwa-
niu ciepła, które emituje miasto. Marek Czarnecki - członek elitarnych 
organizacji i towarzystw, skupiających wybitnych twórców międzynaro-
dowych ze wszystkich kontynentów. Znajduje się w czołówce 50 najlep-
szych profesjonalnych fotografów panoramicznych na świecie.

Centrum czynne: wtorek-piątek w godz. 9.00-12.00 i 12.00-15.00, sobota-niedziela w godz. 

11.00-17.00, 15.06. – nieczynne
Bilety:
Zwiedzanie wystaw: 17 zł, ulgowy 12 zł, rodzinny 37 zł, grupowy 11 zł (grupa min. 10 osobowa)
Zajęcia warsztatowe: 14 zł, ulgowy 12 zł, rodzinny 33 zł, grupowy 11 zł (grupa min. 10 osobowa)
ścieżka tematyczna: 12 zł (grupa 10-40 os.)
Warsztaty dla przedszkoli: 16 zł (grupa 20-30 os.)
Zajęcia w pracowniach biologicznej/fizycznej: 13 zł/60 min + 16 zł/120 min. (grupa 20-36 os.)
Pracownia multimedialna (szkoły): 16 zł (grupa 20-30 os.)
Zwiedzanie z przewodnikiem: 16 zł (grupa 10-30 os.)
Możliwość zwiedzania wystaw z przewodnikiem. W ramach jednej tury mogą być oprowadzone 4 
grupy po max. 15 osób. Bilet na zwiedzanie z przewodnikiem: grupowy 16 zł
CNMW honoruje Toruńską Kartę Seniora. Bilet na zwiedzanie wystaw: 9 zł

Wydarzenia:
Widziane (nie)widzialne , 8-11.06. Interaktywne stanowiska dotyczące 
podczerwieni, światła i innych zakresów promieniowania elektro-
magnetycznego. Stanowiska dostępne w ramach zwiedzania Centrum. 
Profilaktycznie o zdrowiu, 29.06. (czwartek), godz. 18.00
„Przystępnie o cukrzycy”, „Zasady zdrowego odżywiania w profilaktyce 
cukrzycy”. Wstęp bezpłatny.

Warsztaty dla szkół:
Co w brzuchu burczy…, wtorki, godz. 9.00 i 11.00 gr. wiekowa: 1-3,4-6 SP
Pogodynka, środy, godz. 9.00 i 11.00 gr. wiekowa: 1-3,4-6 SP
Słodkie cząsteczki, czwartki, godz. 9.00 i 11.00 gr. wiekowa: 4-6 SP, gimnazjum
Tajemnice wody, piątki, godz. 9.00 i 11.00 gr. wiekowa: 1-3,4-6 SP

Rzeczna ścieżka zwiedzania
Ścieżka dedykowana prawie wszystkim poziomom nauczania w szkole. Zwiedzanie rozpoczyna 
krótka prezentacja zagadnień związanych z tematyką wystawy i podział grupy na 2-3 osobowe 
zespoły. Każdy z zespołów otrzymuje kartę pracy z pytaniami, na które należy odpowiedzieć wy-
konując eksperymenty przy określonych stanowiskach wystawy.

Zajęcia dla przedszkolaków:
wtorki-środy-czwartki, godz. 9.00-11.00
Przez godzinę dzieci uczestniczą w warsztatach, a pozostały czas jest przeznaczony na zwiedza-
nie wystaw CNMW z opiekunem. Temat warsztatów prosimy ustalić z Michałem Matuszakiem – 
tel. 56 690-49-90 wew. 512; e-mail: m.matuszak@centrumnowoczesnosci.org.pl.
Mali architekci - szlakiem zabytków z Torunia - 5-6 lat.
Odkrywamy planetę Dla grup: 3-4 lata oraz 5-6 lat
Wesołe miasteczko prof. Młynka Dla grup: 3-4 lata
Lisek i przyjaciele piątki, godz. 9.00-11.00 L
Zajęcia w pracowni biologicznej
wtorki, środy i czwartki, godz. 9.00-10.00 Klasy 4-6 szkoły podstawowej i gimnazjum. 60 min. 
piątki, godz. 9.00-11.00 gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. 120 min
Zajęcia w pracowni fizycznej
wtorki, środy i czwartki, godz. 9.00-10.00  Klasy 4-6 szkoły podstawowej 
oraz gimnazjum. 60 min
piątki, godz. 9.00-11.00 gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. 120 min

Zajęcia w pracowni multimedialnej:
Klasa Przyszłości - Zaprojektuj przedmiot do druku 3D piątki, godz. 9.00-10.15 i 11.00-12.15 
Grupa dolecowa: 4-6 SP i gimnazjum

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

Wieczór w świecie muzyki i tańców latynoamerykańskich
10.06. (sobota), godz. 20.30
Zespół SabroSon tworzy międzynarodowa grupa artystów z Meksyku, 
Peru, Chile i Polski. Ma w swoim repertuarze zarówno znane melodie we 
własnych, oryginalnych aranżacjach, takie jak „La Bamba”, „Desperado”, 
„Guantanamera” czy „Besame mucho” oraz oparte na popularnych ryt-
mach latynoskich, autorskie utwory. Z zespołem wystąpi para tancerzy 
prezentujących tańce latynoamerykańskie. Bilety: 10 zł
Czerwcowe zabawy plebejskie na zamku – festyn rodzinny
15.06. (czwartek), godz. 15.00-18.00
Turnieje strzelania z łuku, noża, legendowe zwiedzanie zamku, warsztaty 
tańca dawnego, scenki historyczne. Wstęp 1/2 biletu
Jarmark średniowieczny, 15.06. (czw.), godz. 10.00-18.00 Wstęp wolny
Bunt na zamku, 17.06. (sobota), godz. 21.00
Teatr historyczny. Spektakl przeniesie nas w rok 1454 czyli w czas zagła-
dy zamku toruńskiego. Przedstawienie zaprezentuje epizod z początku 
wojny trzynastoletniej, opowie dramatyczną historię załogi krzyżackiej 
i ostatniego komtura Albrechta Kalba w przeddzień zdobycia przez miesz-
czan toruńskich zamku krzyżackiego. Wydarzenie zaprezentowane zosta-
nie przez profesjonalne grupy teatralne w malowniczej scenerii ruin zam-
ku, przy naturalnym świetle pochodni, kaganków, świec itp. Nie zabraknie 
też walk rycerskich.
Wstęp: 5 zł, w tym poczęstunek
Kupalnocka – ogień i woda – czyli walentynki po słowiańsku, 24.06. 
(sobota), godz. 22.30-24.00
Zamek Krzyżacki: obrzędy słowiańskie związane z ogniem i wodą (taniec, 
ogniska, pokaz fire show)
Bulwar Filadelfijski – puszczanie wianków, pokaz fire show;
Wykonawcy: Grupa Ogniowa „Hebi Group” z Warszawy – pokaz fire show, 
spektakl, grupa artystyczna „Supra Jacek Przygodzki”– modelki – rusałki, 
nimfy – sceny sytuacyjne.
Miejsce : ruiny zamku krzyżackiego, Bulwar Filadelfijski. Wstęp wolny
Zamkowy Festyn Integracyjny, 25.06. (niedziela), godz. 15.00-18.00
Impreza, do udziału w której zostały zaproszone toruńskie stowarzysze-
nia niosące pomoc innym: Fundacja „Feniks”, „Arkadia”, „Brata Alberta”, 
„Flandria” i „Ducha”. Podopieczni wraz z rodzinami wezmą udział w śre-
dniowiecznych grach i zabawach plebejskich: strzelaniu z łuku, rzucie 
oszczepem i toporem, rzucie podkową i lotką do celu oraz innych konku-
rencjach. Dla najmłodszych konkurs plastyczny. W programie zwiedzanie 
lochów z przewodnikiem, pokaz walk rycerskich oraz grill z kiełbaskami. 
Na imprezę zapraszamy również mieszkańców Torunia i turystów.

Warsztaty uświadamiające, jak ważna jest praca z ciałem przy emisji 
dźwięku. Będziemy rozgrzewać mięśnie i głos, relaksować się przez od-
dech i dźwięk, poszukiwać rezonatorów dla naszego głosu we własnym 
ciele, wydobywać swoją najładniejszą i najbardziej naturalną barwę gło-
su. Warsztaty dla osób pracujących z głosem, niekoniecznie śpiewają-
cych. Będą nam towarzyszyć pradawne pieśni wielogłosowe i elementy 
białego śpiewu. Organizator: Miejsce Spotkań Warszawa. Koszt warszta-
tów: 240 zł. Zapisy: miejscespotkanwarszawa@gmail.com
Podróże z Muzami – dyskusyjny klub podróżnika
O Stefanie Szolc-Rogozińskim – Polaku, który odkrywał Afrykę
8.06. (czwartek), godz. 18.00
Historia Stefana Szolc-Rogozińskiego, opowiedziana słowami kierow-
nika wypraw „Kamerun 2014” oraz „Vivat Polonia 2016”. To projekt 
przywracania pamięci o zapomnianym polskim „Indianie Jonesie XIX w”, 
patriocie marzącym o polskiej enklawie w Afryce, badaczu - odkrywają-
cym ostatnie białe plamy na mapie Czarnego Lądu, humaniście – wy-
stępującym przeciwko kolonialnym działaniom europejskich mocarstw. 
Wyprawy prowadzone przez Macieja Klósaka powtórzyły trasę Stefana 
Szolc-Rogozińskiego: badania w Kamerunie i w Nigerii, na Wybrzeżu 
Kości Słoniowej audiencja u Króla Amou N’Doufou II - kopia spotkania 
sprzed 130 lat,  w Monrovii, stolicy Liberii, poszukiwania śladów spotka-
nia Rogozińskiego z Prezydentem Alfredem Russell’em. Współorganiza-
tor: Fundacja Verda. Wstęp wolny
Dominika Eska i Anna Łęcka – recital, 11.06. (niedz.), godz. 19.00
W programie utwory romantyczne i muzyka filmowa oraz utwory wła-
sne Dominiki Eski w opracowaniu na głos i fortepian. Dominika Eska – 
pianistka, pedagog, kompozytorka, laureatka czołowych nagród wielu 
zagranicznych i ogólnopolskich konkursów pianistycznych. Koncertuje 
w kraju i za granica. Anna Łęcka – sopran. Absolwentka Akademii Mu-
zycznej w Bydgoszczy w klasie śpiewu solowego. Od 2007 roku wystę-
puje na koncertach i międzynarodowych festiwalach muzyki organowej 
i kameralnej. Wstęp: 30 zł
Toruński Festiwal Książki (program w dziale Centra Kultury)
Taniec świateł w Parku Bydgoskim, 23.06. (piątek), godz. 20.00
Już po raz piąty toruński Park Bydgoski zmieni się w przestrzeń tajemni-
cy, światła i tańca. W programie: pokazy muzyczne, śpiewacze i tanecz-
ne, wspólne tańce, a na zakończenie tytułowy Taniec Świateł. Zaprasza 
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Tartak, Grupa Bez Nazwy, Celtic 
Tree, Zespół Tańca Irlandzkiego Avalon, Zespół Tańców Irlandzkich Bel-
taine, Grupa n obrotów, Grupa 5, 6, 7 oraz Duo Celtic. Wstęp wolny
Koncert uczniów z Centrum Muzycznego Riff
27.06. (wtorek), godz. 17.30 Wstęp wolny

Oferta wakacyjna:
26-30.06. (poniedziałek-piątek), godz. 9.30-14.00 Działania artystycz-
ne w przestrzeni miasta
Zapraszamy sympatyków sztuki (gimnazjalistów i licealistów) do udziału 
w eksperymentalnych warsztatach artystycznych, dla których inspiracją 
będzie przestrzeń miasta. Stworzymy emocjonalną mapę Torunia, bę-
dziemy szukać muz kryjących się w miejskiej przestrzeni i uwieczniać je 
na zdjęciach, a w finale tworzyć instalacje nawiązujące formą do inspiru-
jących nas miejsc. Prowadzący: Elżbieta Chrulska i Łukasz Pawlikowski. 
Zapisy: podmurna@dommuz.pl. Koszt: 250 zł/tydzień.

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

Galeria Muz
Malarstwo realistyczne - Obrazy
2.06. (piątek), godz. 18.00
godz. 19.00 II część wystawy w Galerii Omega , do 30.06.
Realistyczne prace 21 artystów z Polski, przedstawiające ludzi i świat, 
który nas otacza. Mimo różnych postaw, warsztatu, artyści stworzyli kon-
kretne i własne wizje świata. Obraz malarski to nie tylko realny, fizyczny 
przedmiot pozostający w związkach z otoczeniem – płótno pokryte farbą 
to także i przede wszystkim przedmiot intencjonalny, bo w obrazie wi-
dzimy też to, czego tam nie ma. Obraz malarski z jednej strony opiera 
się na swojej materialności a z drugiej na percepcji widza, który ulegając 
złudzeniu, wchodzi w przestrzeń nie pozostającą w żadnych stosunkach 
z przestrzenią otaczającą go.

FotoGaleria
Andrzej Kamiński – Toruńskie portrety 1970-2000, do 11.06.
Rodowity torunianin, artysta fotografik, członek rzeczywisty Stowarzysze-
nia Twórców Fotoklubu RP. W latach 1964-78 członek Toruńskiego Towa-
rzystwa Fotograficznego. Długoletni fotoreporter Ilustrowanego Kuriera 
Polskiego, Gazety Toruńskiej, od r. 1967 w dzienniku „Nowości”. Współ-
pracował z CAF-em. Do jego ulubionych tematów należą: fotoreportaż, por-
tret, fotografia krajoznawcza i sportowa. Wystawa obejmuje 60 portretów 
znanych mieszkańców naszego miasta wykonane w l. 1970-2000.
Tomasz Drwięga – fotografie  czarno-białe 
22.06. (czwartek), godz. 18.00, do 21.07.
Torunianin. Od 2014 roku uczestnik Toruńskich Spacerów Fotograficz-
nych. Swoją wiedzę fotograficzną pogłębiał m.in. w Wyższej Szkole Sztu-
ki Stosowanej w Poznaniu, a grafikę komputerową w Wyższej Szkole In-
formatyki i Umiejętności w Łodzi. „W moich fotografiach zawsze chciałem 
odnaleźć coś świeżego. Lubię odrealniać zwykłe kompozycje, szczegóły 
architektoniczne i układy graficzne za pomocą czasem bardzo prostych 
zabiegów np. obrócenie zdjęć, zabawa krzywymi.  Figury geometryczne 
często  traktuję jako plamy malarskie wzbogacone światłem i cieniem.  To 
wszystko w czerni, bieli i w szarościach” (Tomasz Drwięga)

Na wystawy wstęp wolny

Imprezy:
Klub Młodych Muz – impro-rodzinka na Dzień Dziecka
3.06. (sobota), godz. 10.00
Zapraszamy rodziców, dzieci, dziadków, wujków i ciocie do przygody 
z improwizacją. W pakiecie mini przewodnik z zabawami improwizacyj-
nymi, które wykorzystacie w domu. Bilet rodzinny: 15 zł
Warsztaty emisji głosu z elementami pieśni wielogłosowych
3-4.06. (sobota-niedziela), godz. 11.00-15.00

DDOMY KULTURY



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

Galeria na Podgórzu
Świat widziany oczami dzieci, 13.06. (wtorek), godz. 17.00 
Wystawa prac dzieci uczęszczających na zajęcia „Gry i zabawy plastycz-
ne, ruchowe itp.” oraz „Trening kreatywności” prowadzonych przez Jo-
annę Łagan. Jest to wystawa podsumowująca drugie półrocze. Podczas 
wernisażu zostaną zaprezentowane dowcipne wypowiedzi dzieci, które 
potrafią często zaskoczyć swoim świeżym spojrzeniem na otaczającą je 
rzeczywistość. Będzie to więc także szansa przybliżenia nam ich reflek-
sji o świecie. Wstęp wolny
Działania na Dworcu PKP w ramach obchodów Dnia Dziecka
1.06. (czwartek), godz. 12.00
W programie warsztaty „Podróżne torby – nadruki z szablonów” oraz 
warsztaty plastyczno-ruchowe wokół wiersza: „Lokomotywa” i fragmen-
tu piosenki: „Wsiąść do pociągu”. Współorganizator: Międzyzakładowy 
Nadwiślański Związek Zawodowy Maszynistów w Toruniu i Przewozy Re-
gionalne Spółka z.o.o. Wstęp wolny
 Warsztaty emisji głosu, 2 i 23.06. (piątek), godz. 18.00-21.00
Warsztaty poprowadzi Tomasz Korzeniowski – trener głosu i rozwoju oso-
bistego ze Szkoły Dobrej Mowy. Warsztaty są skierowane do członków 
Teatru Amorficznego oraz osób zainteresowanych. Tomasz Korzeniowski 
– ukończył Szkołę Lektorów w Akademii Efektywnej Komunikacji w War-
szawie. Uczy m.in. menedżerów, przedsiębiorców, trenerów, doradców, 
prawników, przedstawicieli handlowych, wykładowców, logopedów, lek-
torów języków obcych, speakerów radiowych, telewizyjnych, artystów 
scenicznych, wokalistów, mówców oraz osoby niepracujące zawodowo 
głosem, chcące zwiększyć efektywność mówienia. Informacji udziela: Jo-
anna Łagan (zapisy: 56 664-49-12). Koszt kursu (6 godz.): 180 zł
Rodzinne warsztaty ceramiczne, 3 i 24.06. (sobota), godz. 11.00
Będziemy mieli okazję zapoznać się z tajnikami warsztatu oraz przyj-
rzeć się całemu procesowi powstawania ceramiki – od lepienia poprzez 
szkliwienie aż do wypalenia. Na warsztaty zapraszamy dzieci, młodzież 
i dorosłych.  Wstęp: 20 zł
Radosne podwórko, 6 i 21.06. (wtorek, środa), godz. 16.16
Zabawy i gry integracyjne oraz warsztaty plastyczne dla dzieci w prze-
strzeni miejskiej przy ul. Drzymały i Armii Ludowej. Współorganizator: 
Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży Wędka im. każdego Człowieka. 
Wstęp wolny
Jak żyją Marysia, Marie, Jaś i John – podróż z okazji Dnia Dziecka
6.06. (wtorek), godz. 11.00 
Zapraszamy grupy zorganizowane na warsztaty plastyczno-ruchowe, 
podczas których dzieci poznają m.in. ciekawostki z różnych krajów 
(np. część obrzędów) i wykonają reportaż rysunkowy z tej szczególnej 
wycieczki. Będą miały również okazję poznać i naśladować zwierzęta 
z innych zakątków świata. Współpraca z Filią nr 4 Książnicy Kopernikań-
skiej. Wstęp wolny (zapisy: 56 664-49-12)
Tajemnice drzew. Warsztaty plastyczno-literackie
10.06. (sobota), godz. 11.00
Na warsztatach próbujemy przyjrzeć się życiu drzew – również temu 
bardziej ukrytemu. Uczestnicy warsztatów poznają różne przyrodnicze 
ciekawostki, które są inspiracją do działań plastycznych. Na dużych kar-
tonach dzieci namalują i wykleją swoje drzewa (część nadziemną i pod-
ziemną) za pomocą rozmaitych materiałów. Tworzeniu drzew towarzyszy 

bajka o niezwykłych przygodach zwierząt zamieszkujących zarówno koro-
ny, jak i przestrzenie pomiędzy korzeniami, jej treść jest tworzona razem 
z dziećmi w trakcie zajęć. Zapraszamy dzieci w wieku 5–12 lat (dzieciom 
młodszym musi towarzyszyć rodzic). Obowiązują zapisy. Wstęp: 5 zł 
Wokół sztuki – kolorowe poduszeczki
12.06. (poniedziałek), godz. 10.00
Zajęcia dla grupy dzieci niepełnosprawnych, podczas których wykonamy 
kolorowe poduszeczki w różnych technikach plastycznych. Dla grup zor-
ganizowanych. Zapisy: 56 664-49-12. Wstęp: 8 zł
Zakończenie sezonu tanecznego Urban Dance School
21.06. (środa), godz. 18.00
Wydarzenie, na którym zaprezentują się wszyscy uczniowie oraz instruk-
torzy szkoły tańca. Impreza skierowana jest do rodziców i gości kursan-
tów. Dzieci, młodzież i dorośli przedstawią swoje umiejętności zdobyte 
podczas sezonu 2016/17. Wstęp: 10 zł/ 5 zł
Letnie warsztaty manualne – spotkania dla przedszkolaków
22.06. (czwartek), godz. 10.00
Porozmawiamy o zbliżającej się kolejnej porze roku, jaką jest lato. W tech-
nice batiku wykonamy letnie obrazki. Wstęp: 3 zł
Zdarzenie teatralne „Poszukiwanie … ”
30.06. (piątek), godz. 19.00
Teatr Amorficzny – grupa starsza – zaprasza na zakończenie sezonu. 
W programie zbiór etiud poszczególnych członków zespołu. Reżyseria: 
Joanna Łagan. Wstęp wolny

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

Dzień Dziecka ze Świetlicą Środowiskową
2.06. (piątek), godz. 17.00
W programie warsztaty kulinarne oraz gry i zabawy integracyjne na świe-
żym powietrzu. Wstęp wolny
Cztery żywioły – spektakl dla dzieci
•  20.06. (wtorek), godz. 18.00 pokaz otwarty
•  23.06. (środa), godz. 10.00 pokazy dla szkół
W pewnym pałacu żyją cztery siostry. Nie jest to jednak zwykła rodzina – 
siostry są żywiołami! Któregoś dnia znika jedna z nich – Ziemia. Pozostałe 
żywioły ruszają na poszukiwania. Co się stało z zaginioną siostrą i jaką 
tajemnicę ukrywają pozostałe? Wstęp wolny

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

Wieczór teatralny z grupą teatralną Drao 
1.06. (czwartek), godz. 17.30 
W programie: solo - interpretacje literatury dziecięcej i młodzieżowej 
w wykonaniu uczestników konkursów recytatorskich i interpretacji; w du-
ecie - improwizacje (uczestnik z grupy oraz młody widz z Sali), w zespole 
- spektakl „Marzenie” – reż. Magdalena Łubkowska-Stanisławska, scena-
riusz Julia Buczkowska (V klasa), Magdalena Łubkowska-Stanisławska. 
Spektakl jest o dziewczynie, która ma marzenie być malarką, rozwijać ta-
lent plastyczny, który odziedziczyła po tacie. Jednak mama, aktorka z za-
miłowania, stara się rozwijać w niej talent aktorski poprzez angażowanie 
córki w konkursy recytatorskie.

Wieczór z Teatrem Tańca AKRO, 3.06. (sobota), godz. 18.00 
Premierowe spektakle TT AKRO: „Dwa światy”, „Do celu”, „Kocioł”, 
„Ciałokształt”, „Valkyrie” - duet Aleksandry Dziwulskiej i Kingi Ula-
towskiej oraz znane i lubiane: „Wieczna jak trawa”, „Powiew”, „W kie-
szeniach”, „Na tropie”, „Smacznego”. Wystąpią także Marta Pańka 
i Joanna Miś-Fudali w duecie „Mijanie”. Spektakle prezentowane będą 
Teatrze Baj Pomorski. Wejściówki: 10 zł do nabycia w portierni MDK 
lub przed koncertem
Wernisaż wystawy pracowni plastycznej Archipelag Twórczości 
6.06. (wtorek), godz. 18.00, do 22.06.
Wystawa jest podsumowaniem całorocznej pracy uczestników. Dla ar-
tystów jest to pierwsza tak duża wystawa, ponieważ grupa działa od 
września 2016 roku. Grupa pracuje pod opieką Pani Pauliny Gołoś. 
Wstęp wolny
Pokaz wokalno-taneczny zespołu Wesołe Nutki 
9.06 (piątek), godz. 18.00 
Zespół zaprezentuje piosenki dziecięce oraz układy taneczne do zna-
nych i lubianych melodii z bajek oraz filmów m.in. Madagaskar czy 
Różowa Pantera. Koncert podsumowujący całoroczną pracę zespołu. 
Wstęp wolny
Jubileuszowy koncert zespołu Psotki i Śmieszki
11.06. (niedziela), godz. 16.00, 12.06. (poniedziałek), godz. 17.00 
Jubileuszowe koncerty (25 lat) zespołu „Psotki i Śmieszki” i najstarszej 
grupy „Psoty”. Dzieci zaprezentują swoje umiejętności taneczne i wo-
kalne. Gościnnie wystąpią dzieci z zespołu TT Akro i Ceinat. Miejsce: 
Teatr Baj Pomorski
Koncert Ceinat i przyjaciele, 13.06. (wtorek), godz. 18.00 
Koncert podsumowujący roczną działalność zespołu. Ideą koncertu 
oprócz własnej prezentacji jest zaproszenie zespołów zaprzyjaźnio-
nych, z którymi Zespół Tańca Współczesnego Ceinat cały rok realizo-
wał różne projekty i wydarzenia. Grupy, które zaprezentują się na sce-
nie obok Ceinatu to TT AKRO, Psotki i Śmieszki oraz Hulaj Noga z OPP 
Dom Harcerza. Wstęp wolny
Scena Młodych Studio P - spektakl „Jeż. Kolczaste dziecko”
14.06. (środa), godz. 19.00, 19.06. (poniedziałek), godz. 19.00 
Metaforyczny spektakl o dziewczynce zamkniętej w sobie., nieufnej 
wobec świata. Pod wpływem czułości  i opieki  przybranych rodziców 
„jeż”  traci kolce ,daje się przytulić...
Spektakl o potrzebie miłości  dla młodych i dorosłych widzów .Scena-
riusz na motywach  książki Katarzyny Kotowskiej  napisały Nina Pu-
chalska i Oliwia Zięciak, reżyseria  Lucyna Sowińska 
Koncert zespołu eRZetWu, 16.06. (piątek), godz. 18.00 
Koncert „Unieśmy się” młodzieżowego zespołu wokalnego, który wy-
kona utwory bardzo lubiane i często słuchane, ale również zapomnia-
ne, a na nowo odkryte przez młode piękne głosy. Zespół pełen energii, 
radości i zapału do pracy prowadzi nauczyciel śpiewu w MDK-u Graży-
na Ratajczak-Nadolska. Wstęp wolny
Święto Muzyki, 21.06. (środa) godz. 16.00-18.00
Występ zespołów wokalnych z MDK. Na ulicy Mostowej rozbrzmiewać 
będą piosenki w wykonaniu zespołów: Psotki i Śmieszki, Wesołe Nut-
ki, Let’s sing, eRZetWu, Pauza, oraz Iskierki.
Wernisaż wystawy VI Zoom na Toruń Gród nad Wisłą 
22.06. (czwartek), godz. 14.00 

Z okazji Święta Miasta oraz Roku Rzeki Wisły po raz VI organizowany jest 
konkurs plastyczny w tym roku zatytułowany „Gród nad Wisłą-detal w archi-
tekturze”. Zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród i wernisaż wystawy. 
Prace plastyczne można składać do 13.06 w Impresariacie MDK. Regulamin 
dostępny na stronie www
IV Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Na Językach”
23-25.06. (piątek-niedziela) 
Osoby lubiące śpiewać a przy tym dobrze się bawić zapraszamy do wzięcia 
udziału w festiwalu.  Zgłoszenia  do 10.06
Wszelkie informacje  znajdują się na stronie MDK lub można uzyskać pod nr 
tel. 502-932-373.  Program:
•  23.06. (piątek), godz. 19.00 Oficjalne rozpoczęcie festiwalu
•  24.06. (sobota)
godz. 10.00-18.00 Przesłuchania festiwalowe MDK 
godz. 20.00 Koncert Korporacji Tanecznej „Baby Jagi”, Rynek Staromiejski
•  25.06. (niedziela)
godz. 17.00 Koncert Finalistów IV Międzynarodowego Festiwalu Piosenki 
„Na Językach” , Rynek Staromiejski
Festiwal tańca Sfera Ruchu, 30.06-2.07. (piątek-niedziela) 
Festiwal to prezentacje spektakli opartych na technice tańca współczesne-
go, połączonych z warsztatami dla tancerzy. Festiwal skierowany jest do 
choreografów i tancerzy powyżej 16 r.ż.
W festiwalu mogą wziąć udział zespoły taneczne, duety oraz soliści wyko-
rzystujący twórczo technikę tańca współczesnego. Warsztaty poprowadzą: 
Iwona Olszowska, Anna Krysiak i Natalia Iwaniec. Zajęcia odbywać się będą 
w dwóch grupach: średniozaawansowanej i zaawansowanej. Koszt: 200 zł 
(przy zapisach do 1 czerwca), 250 zł (przy zapisach od 2 czerwca), 100 zł 
przy wyborze tylko jednego dnia warsztatowego lub jednego nauczyciela, 
Kontakt: asiafudali@wp.pl, tel. 698-899-967. Zapisy: asiafudali@wp.pl

Zapisy na zajęcia w roku szkolnym 2017/2018
Rekrutacja elektroniczna - na stronie www.torun-pozaszkolne.pzo.edu.
pl. Kandydaci, którzy nie mają dostępu do internetu, mogą skorzystać ze 
stanowiska komputerowego w CIM i Impresariacie MDK Zapisy trwają do 
13.06. Oferta zajęć dostępna na stronie www.mdktorun.pl

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ DOM HARCERZA
Rynek Staromiejski 7, tel. 56 622-39-50
www.domharcerza.torun.pl

Runda Finałowa Otwartego Turnieju Szachowego w cyklu Grand Prix 
Torunia w Szachach Szybkich, 3.06. (sobota), godz. 10.00-14.00
Wstęp wolny
Piosenki z plecaka - koncert uczestników zajęć wokalnych OPP Dom 
Harcerza, 5.06. (poniedziałek), godz. 17.00 Wstęp wolny
Wystawa III Edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Z moich 
stron. Puls Natury”, 17.06 -31.08. Wstęp wolny
Doroczny koncert taneczno-teatralny „Miasto” w wykonaniu zespołu 
tańca Hulaj-Noga oraz teatru Foremka, 10.06. (sobota), godz. 17.00
Miejsce: Teatr Baj Pomorski. Bilety do nabycia w OPP Dom Harcerza
Alicje na Wyspach Bergamutach - spektakl muzyczny grup wokalnych 
Mały Broadway, 23.06. (piątek), godz. 18.30 Wstęp wolny



Plac zabaw Piernikowe Miasteczko, ul. Podmurna 62/68
Dzień Dziecka
•  1.06. (czwartek), godz. 16.30-18.30 Festyn rodzinny
W programie: występy artystyczne, warsztaty twórcze, zabawy ro-
dzinne, konkursy. Wstęp wolny
•  2-3.06. (piątek-sobota), godz. 16.00-18.30 dziecięce i młodzieżo-

we prezentacje artystyczne
Wstęp wolny
Święto muzyki, 21.06. (środa), godz. 16.00-18.00
Występy Zespołów wokalnych OPP DH. Wstęp wolny
Radosne i bezpieczne wakacje, 26.06.-4.08., godz. 10.00 - 14.00
Zajęcia wakacyjne dla dzieci w wieku 7-16 lat. Obowiązują zapisy
Zajęcia wakacyjne, 26.06.-3.07., godz. 10.00 - 15.00
Zajęcia dla dzieci w wieku 5-19 lat. Obowiązują zapisy

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

Warsztaty:
•  2-4.06. (piątek-niedziela) Film dokumentalny. Zajęcia prowadzi Ma-

ciej Cuske, cena: 300 zł, informacje dot. zgłoszeń na www
•  10.06. (sobota) Marketing w social media w praktyce. Zajęcia pro-

wadzi Dominik Pokornowski, cena: 100 zł, termin zgłoszeń: 2.06.
Program Edukacji Kulturalnej dla uczniów klas piątych 
•  7-9.06. (środa-piątek) Warsztaty teatralne Magia w teatrze (zajęcia 

prowadzą Krystian Wieczyński i Radosław Garncarek) oraz warszta-
ty muzyczne Emisja głosu (zajęcia prowadzi Erwin Regosz).

•  13.06. (wtorek), godz. 10.30 Zakończenie XXV Programu Eduka-
cji Kulturalnej. Prezentacje prac plastycznych, etiud teatralnych 
i animacji filmowych zrealizowanych przez dzieci uczestniczące 
w zajęciach. Miejsce: Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzie-
ży. Wstęp wolny

Czas jak rzeka - wystawa  pokonkursowa
9.06. (piątek), godz. 17.00, do 30.09.
W Roku Rzeki Wisły oraz ogłoszenie wyników  XXVI Konfrontacji 
Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie fotografii. 
Wstęp wolny
Wybitne postacie z historii fotografii czeskiej i słowackiej 
21.06. (środa), godz. 17.00
Wykład Stanisława Jasińskiego z cyklu Historia fotografii. Wstęp wol-
ny
Wakacyjny czas w życiu bohaterów filmowych 
21.06. (środa), godz. 17.00
Spotkanie filmoznawcze z cyklu W pierwszym rzędzie. Wstęp wolny

Informacje szczegółowe na www.woak.torun.pl

TORUŃSKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
siedziba – Centrum Kulturalno-Kongresowe „Jordanki”
al. Solidarności 1-3, tel. 56 622-88-05, www.tos.art.pl

Śpiewająca lokomotywa – koncert z okazji Dnia Dziecka 
4.06. (niedziela), godz. 16.00
Ewa Olszewska, Aleksandra Lis, Bogdan Smagacki (śpiewający akto-
rzy), Piotr Salaber (śpiewający dyrygent), Toruńska Orkiestra Symfo-
niczna. tW programie: najbardziej znane wiersze Juliana Tuwima z mu-
zyką Piotra Salabera, m.in. Pan Tralaliński, Lokomotywa, Ptasie Radio, 
Rzepka. Bilety: 30 zł dorosły, 25 zł dziecko
Czas dla Nas: Czy chcesz posłuchać, jak wokół wszystko gra? - 
koncert pożegnalny, 10.06. (sobota), godz. 16.00, 17.15
Cykl koncertów dla dzieci z opiekunami. Bilety: 40 zł rodzinny (2+1),  
20 zł dorosły, 10 zł dziecko
Symfoniczne przeboje - Zakończenie Sezonu Artystycznego 
2016/2017, 17.06. (sobota), godz. 18.00
Kinga Augustyn (skrzypce), Mariusz Smolij (dyrygent), Toruńska Orkie-
stra Symfoniczna. W programie: W. A. Mozart - Uwertura do opery Cza-
rodziejski Flet, H. Wieniawski – Legenda, P. Sarasate - Zigeunerweisen 
(Melodie cygańskie), Fanztazje na tematy z opery Carmen, A. Copland 
- Fanfare for the Common Man, P. Dukas - Uczeń Czarnoksiężnika, M. 
Ravel - Bolero. Bilety: 50 zł, 40 zł ulgowy
Wirtuoz  gitary – recital, 24.06. (sobota), godz. 20.00
Marcin Dylla (gitara) - jeden z najwybitniejszych gitarzystów klasycz-
nych. W programie: Mauro Giuliani - Sonata in C Major op. 15, Jan 
Nepomucen Bobrowicz - Great Variations op. 6, Aleksander Tansman -  
Variations on a theme by Skriabin, Benjamin Britten –  Nocturnal op.70
Miejsce: Sala Wielka Dworu Artusa. Bilety: 25 zł, 20 zł ulgowy 

21. Międzynarodowy Festiwal „Nova Muzyka i Architektura” 
25.06. (niedziela), godz. 20.00 Taniec, Taniec!!! W 80 min dookoła 
świata – koncert inauguracyjny
Marcin Dylla (gitara), Mariusz Smolij (dyrygent), Toruńska Orkiestra Sym-
foniczna. W programie: F. Chopin/ G. Fitelberg - Polonez A-dur, A. Dvořak - 
Taniec słowiański C-dur, op. 46, no. 1, J. Brahms/Parlov - Tańce węgierskie 
no. 5 & 6, L. Delibes - Taniec Uroczysty i Walc z baletu Coppelia, J. Rodrigo 
- Concierto de Aranjuez - Marcin Dylla, gitara, C. Saint-Saëns – Bachanalia 
z opery Samson et Dalila, A. Chaczaturian - Dwa Tańce z baletu Spartacus, 
A. Piazzolla/Occhiuto – Libertango (klarnet solo + kwintet), A. Márquez - 
Danzon no. 2, L. Prima/C. Porter/G. Miller - Nadchodzą Big-Bandy. Miej-
sce: Bulwar Filadelfijski - Scena na Wiśle. Wstęp wolny
30.06. (piątek), godz. 19.00 Kujawsko-pomorskie imaginacje – 
koncert kameralny 
Izabela Bogusz (skrzypce), Grzegorz Bogusz (skrzypce), Marta Wroni-
szewska (altówka), Karol Wroniszewski (altówka)
Miejsce: Kościół św. Jakuba, Wstęp wolny

Bilety do nabycia w Kasie CKK Jordanki od wtorku do soboty w godz. 13.00-19.00 
oraz na stronie www.tos.art.pl

TTOS SGALERIE

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

Tu jesteśmy. Wybrane prace z kolekcji Krzysztofa Musiała, do 15.08.
Prace z kolekcji sztuki jednego z najwybitniejszych polskich kolekcjo-
nerów – Krzysztofa Musiała, dzieła polskich artystów, które powstały 
w okresie od zakończenia II wojny światowej do czasów współczesnych. 
Wystawa umożliwia prześledzenie nie tylko części historii sztuki polskiej, 
lecz również pozwala na obserwację dialogu, związków i przeciwieństw 
w kształtowaniu się głównych artystycznych nurtów.
Natalia LL - Sum ergo sum, do 1.10.
Wystawa ma charakter retrospektywny. Podejmuje próbę uporządkowa-
nia oraz podsumowania całego dorobku artystki – od początków twórczo-
ści w latach 60. XX w. do najnowszych prac z 2017 r. Poza pracami, które 
przeszły już do kanonu polskiej sztuki współczesnej, prezentujemy dzieła 
artystki nieznane szerokiej publiczności. Miejsce prezentacji – Toruń, jest 
także symboliczne. Tu właśnie, na początku kariery, w roku 1962, artystka 
zdobyła I nagrodę w Ogólnopolskim Festiwalu Fotografii Studenckiej.
Wystawy towarzyszące 8. Międzynarodowemu Festiwalowi Plakatu 
i Typografii PLASTER, do 27.08.
8. edycja festiwalu poświęcona była grafice projektowej ze Słowacji. Wy-
stawy: „Fully Booked” – plenerowa ekspozycja grafiki książkowej, „Road 
Map” – wystawa związana z identyfikacja wizualną, „Slovak Types” – 
wystawa typograficzna oraz „NEONa” – wystawa poświęcona słowackim 
neonom. Wystawa „Road Map” jest płatna według standardowego cenni-
ka, pozostałe wystawy są bezpłatne.
NURT. Park form efemerycznych
•  9.06. (piątek), godz. 19.00, wystawa trwa do naturalnego rozpadu rzeźb
•  1-5.06. działanie w plenerze dziesięciu studentów z kierunku Architektura 

Wnętrz z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Na Bulwarze Sztuki CSW powstanie duża forma przestrzenna – instalacja 
z wikliny. Praca będzie składała się z kilku części, umieszczonych w róż-
nych odległościach od siebie, a połączonych sugestią jednego kierunku 
ułożenia wikliny. To tutaj odnajdziemy tytułowy „nurt”. Nurt zakończy się 
największą formą, imitującą falę. Formy mają być ciekawymi obiektami 
przestrzennymi, bezpiecznymi i wygodnymi do siedzenia lub leżenia.
Manuel Ramirez Martinez - Ziarna życia / Semillas de la vida
30.06. (piątek), godz. 19.00, do 13.08.
Prace meksykańskiego artysty odwołują się do natury i naszego związku 
z nią. Wykorzystuje naturalne włókna pozyskane z liści agawy lub kory 
figowca do produkcji papierowych prac inspirowanych otaczającym go 
światem. Wytwarzany przez artystę papier opiera się na metodach zna-
nych w czasach prekolumbijskich. Wystawie towarzyszyć będą warsztaty, 
w trakcie których uczestnicy sami stworzą niecodzienny papier.

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

Wydarzenia:
Oprowadzanie z przewodnikiem po aktualnych wystawach
1.06. (czwartek)
•  godz.16.00 wystawy towarzyszące festiwalowi PLASTER – oprowadza 

Krzysztof Białowicz
•  godz. 16.30 „Natalia LL. Sum ergo sum” oraz „Tu jesteśmy.” – oprowa-

dza Mateusz Kozieradzki.
Zbiórka przy recepcji. Wstęp bezpłatny, bez zapisów.
Performance Aurory Lubos - Witajcie / Welcome
22.06. (czwartek), godz. 19.00
Artystkę interesuje człowiek – ten, który jest bezpieczny, ale niechętny do 
przyjmowania innych, i ten, który ucieka przed wojną, konfliktem, opresja-
mi, śmiercią, głodem. To, co najedzony, zadowolony, zachodnioeuropejski 
człowiek czułby w takim miejscu, co czułby do ludzi, których codzienną 
rzeczywistością jest walka o życie. Jednym z elementów spektaklu jest do-
kumentacja performansu „Z wody”, który odbył się na plaży w Sopocie, 
w październiku 2015 r., w Dniu Solidarności z Uchodźcami. Wstęp wolny

Dzień na plus: warsztaty i wykłady dla seniorów
•  Spacer po wystawie Natalii LL 13.06. (wtorek), godz. 12.00
Oprowadza Mateusz Kozieradzki. Wstęp bezpłatny, bez zapisów.
•  Kino Dla Seniora – cykl filmoznawczy, 14.06. (środa), godz. 12.00
Pokaz filmu „Azyl”, 2017, reż. Niki Caro, 2 godz. 6 min. Prelekcja i dysku-
sja – dr Radosław Osiński. Bilety: 10 zł
•  Eksperymenty Okołofotograficzne, 20.06. (wt.), godz. 12.00-14.00
Spotkanie 9: „Rysowane światłem” – prezentacja prac uczestników 
warsztatów – solarigrafii, naświetlanych przez kilka miesięcy. Podsumo-
wanie rocznych Eksperymentów Okołofotograficznych.
Prowadzenie: Dominika Lewandowicz. Wstęp bezpłatny, bez zapisów.
•  Komputer krok po kroku – spotkanie 8.
Zajęcia w trzech grupach: 28.06. (środa), 29.06. (czwartek), 30.06. (pią-
tek), godz. 12.00. Pierwsze dwie grupy przewidziane są dla osób począt-
kujących i średniozaawansowanych, trzecia dla zaawansowanych. Pro-
wadzenie: Paweł Falkowski. Wstęp bezpłatny. Zapisy: 56 610-97-24 lub 
biblioteka@csw.torun.pl

Wydarzenia dla dzieci:
Dzień Dziecka w CSW: Raz dwa trzy – wielką kulę wypleć ty!
3.06. (sobota), godz. 12.00
Zapraszamy dzieci do zabawy rzeźbiarskiej. Stworzymy kulistą formę 
przestrzenną, którą będzie można toczyć, turlać, kulać itp., ale nie w po-
jedynkę, bo będzie ogromna! Do jej stworzenia użyjemy wikliny, a pomo-
gą nam w tym Piotr Tołoczko i studenci z kierunku Architektury Wnętrz 
UTP w Bydgoszczy. Dla dzieci w wieku 6-12 lat. Miejsce: Bulwar Sztuki 
CSW. Wstęp: 1 zł/os. Zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub 56 610-97-16
Bajki z rzutnika, 10.06. (sobota), godz. 12.00
Nowy cykl „Kto ty jesteś – bajki z kliszy i rzutnika”. „Przygody Koszałka 
Opałka”, tekst wg. Marii Konopnickiej. Po obejrzeniu bajki o fikcyjnym 
kronikarzu, dzieci dowiedzą się, co stanowi największą trudność w od-
krywaniu historii. Czym zajmowali się dawni kronikarze, z czego korzysta 
historyk, co to są źródła historyczne pisane i źródła kultury materialnej, 
kim był Gall Anonim i czym różnią się kroniki od pamiętników czy roczni-
ków. Wstęp bezpłatny. Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl



Do 6x sztuka! 26.06–1.07.
warsztaty: 26.06–30.06. (poniedziałek–piątek),
finisaż: 1.07., godz. 12.00, Kino Centrum
Sześć toruńskich instytucji kultury, sześć dni intensywnych działań, eks-
perymenty plastyczne, teatralne i multimedialne – to wszystko czekać 
będzie na uczestników szóstej już edycji warsztatów „Do sześciu razy 
sztuka!” Warsztaty dla dzieci w wieku 6–12 lat (pięć grup wiekowych). 
Zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub 56 610-97-16. Koszt: 30 zł/tydzień. 
Szczegółowy plan wydarzeń na stronie www.csw.torun.pl
Zmysłoteka
Grupa I – wtorki, godz. 17.15–18.15, grupa II – środy, godz. 17.15–18.15
Zajęcia dla dzieci w wieku 2–4 lat wraz z opiekunami.
•  6.06., 7.06. Wodny świat: Wodny świat odwiedzimy. Rybom i krabom na 

spotkanie wyjdziemy, a może i jakieś skarby z dna wykopiemy.
•  13.06., 14.06. Kolorowy zawrót głowy: Niczym kameleon kolory zmie-

niać będziemy i tęczę stopami namalujemy.
•  27.06., 28.06. Lato! Słońce, plaża, woda – letnia zaczyna się przygoda.
Wstęp: 10 zł/os., zapisy: zmysloteka@csw.torun.pl

Centrum Literatury CSW

Literacki Dzień Dziecka:
•  Konkurs Literacki, 1-2.06. (czwartek–piątek), godz.10.00–18.00
Przez dwa dni będziemy publikować fragmenty dwóch powieści dla dzieci. 
Dla tych, którzy będą znali odpowiedź na pytanie, kto jest autorem i jaki 
jest tytuł książki w danym dniu, mamy nagrody w postaci tabletów, pozo-
stali wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród książkowych! Szcze-
góły na www.csw.torun.pl
•  Pokaz specjalny w Kinie Centrum, 3.06. (sobota)
Pokaz filmu „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai”, ekranizacji szwedz-
kiego bestselleru literatury dziecięcej, połączony z wręczeniem nagród 
zwycięzcom konkursu literackiego dla dzieci.
Liczba miejsc ograniczona, konieczny odbiór darmowej wejściówki w recepcji.

Wykład prof. Jana Wiktora Sienkiewicza i Mateusza Kozieradzkiego 
„Polska sztuka współczesna Musiała i nie-Musiała” 6.06. (wtorek), 
godz. 18.00
Próba odczytania wartości i znaczenia dzieł sztuki polskiej z kolekcji 
Krzysztofa Musiała, prezentowanych na wystawie „Tu jesteśmy”, w odnie-
sieniu do powojennej sztuki polskiej.
(Nie)codzienne dzieła sztuki, 7.06. (środa), godz.18.00
Wykład Jerzego Brukwickiego. Tym razem tematem będą buty.
Strój damski i jego obrazowanie w sztuce V, 8.06. (czw.), godz. 18.00
Moda I Wojny Światowej i Międzywojnia (1914–1939). Wykład Mariusza 
Pendraszewskiego. Jak kobiety wyzwoliły się z krępujących je gorsetów? 
Co skłoniło je do skrócenia sukien i włosów oraz do stosowania będącego 
dotąd tematem tabu makijażu? Jakie ubiory proponowali wielcy projektan-
ci i projektantki tego okresu? Jaką rolę w kreowaniu mody odegrały gwiaz-
dy srebrnego ekranu? I wreszcie, jak moda korespondowała ze sztuką 
w nowym, przeobrażonym przez polityczne zawieruchy świecie?
Spotkanie z nastoletnią torunianką, autorką książki „Tajemnice Torunia” 
– Olgą Pniewską, 20.06. (wtorek), godz. 18.00
Szesnastoletnia uczennica toruńskiej Szkoły Muzycznej zadebiutowała 
ciekawymi opowieściami kryminalnymi. Prowadzenie: Karina Obara.

Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem, 21.06. (śr.), godz. 18.15
Kolejne spotkanie z Iwoną Chmielewską i Jolantą Liczkowską-Czakyrową. 
Tym razem rozmowę rozpoczniemy od książki Boogeyman Yeonchla Park.
Strój damski i jego obrazowanie w sztuce VI, 22.06. (czw.), godz. 18.00
Moda okresu wojny i okupacji (1939–1945). Wykład Mariusza Pen-
draszewskiego. Ostatni z cyklu. Słuchacze zapoznają się ze zmianami 
w ubiorach kobiecych u progu lat 40. XX w. Wykład zamkną rozważania 
dotyczące związków mody tego okresu ze zjawiskami artystycznymi oraz 
jej wpływ na ubiory późniejsze.
Orient Express. Przystanek Podróże, 23.06. (piątek), godz. 17.00
Małgorzata Al-Shahari: „Twarze i oblicza Jemenu. W poszukiwaniu ro-
dzinnych korzeni”. Zdzisław Preisner: „W Libanie, Syrii i Jordanii – trzy 
kraje Bliskiego Wschodu”. Po wykładach niespodzianka
Wieczór Scrabblowy, 26.06. (poniedziałek), godz. 19.00–22.00
Wieczorne, letnie rozgrywki. Dla wytrawnych graczy to okazja, żeby 
zmierzyć się z innymi pasjonatami w realu, a nie przed ekranem kompu-
tera, a dla początkujących – początek wspaniałej przygody z najpopular-
niejszą i najbardziej uzależniającą grą słowną na świecie.

Centrum Sztuki Filmowej

Wydarzenia:
Dzień Dziecka w Kinie Centrum, 1.06. (czwartek)
Seanse w godz. 10.00, 12.00, 14.00. Bilety: 10 zł
Ogólnopolska konferencja „Dziecko w świecie ruchomych obrazów”
1-2.06. (czwartek–piątek). Wstęp wolny
A Foreigner’s Guide to Contemporary Polish Cinema
2.06. (piątek), godz. 18.00
Spotkanie z Magdaleną Boczarską i Marią Sadowską + pokaz filmu 
„Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” z angielskimi napisami 
(spotkanie w języku polskim i angielskim). Wstęp wolny
Movie Mówi Project, 8.06. (czwartek), godz. 18.00
Inauguracja nowego cyklu letniego dr Magdaleny Wichrowskiej – pokaz 
filmu „Kalifornia”, reż. Marina Person, Brazylia 2015
Spotkanie z Andrzejem Krakowskim, autorem książki „Pollywood. Jak 
stworzyliśmy Hollywood”, 13.06. (wtorek), godz. 18.00
+ pokaz filmu „Bestia” z Polą Negri i muzyką na żywo. Wstęp wolny
Kino Dla Seniora, 14.06. (środa), godz. 12.00
Pokaz filmu „Azyl”, reż. Niki Caro, USA 2017. Prelekcja i dyskusja: 
dr Radosław Osiński. Bilety: 10 zł
Plenerowe Kino Letnie, 23.06. (piątek), godz. 21.30 Bulwar Filadelfijski
więcej informacji na stronie www. Wstęp wolny
Pokaz filmu „Fale” + spotkanie z reżyserem, Grzegorzem Zaricznym
29.06. (czwartek), godz. 18.00

REPERTUAR:
Aquarius, reż. Kleber Mendonça Filho, Brazylia, 2016.

Czerwony żółw, reż. Michael Dudok de Wit, Francja/Belgia/Japonia, 
2016.

Gleason, reż. Clay Tweel, USA, 2016
Historia pewnego życia, reż. Stéphane Brizé, Belgia/Francja, 2016
Królowa Hiszpanii, reż. Fernando Trueba, Hiszpania, 2016
Lady M., reż. William Oldroyd, Wielka Brytania, 2016
Nazywam się Cukinia, reż. Claude Barras, Szwajcaria/Francja, 2016

Podarować życie, reż. Katell Quillévéré, Francja, 2016
Serce z kamienia, reż. Guðmundur Arnar Guðmundsson, Dania/Isl., 2016
Sieranevada, reż. Cristi Puiu, Rumunia, 2016
Zielona szkoła, reż. Simone van Dusseldorp, Holandia, 2016

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

Justyna Olszewska - Części pierwsze, do 18.06.
Olszewska w swoich pracach myśli poprzez skórę. Postawa tego rodzaju 
jest bliska poglądom filozofa Viléma Flussera (…). Jego zdaniem powinny 
nas interesować powierzchnie, a nie rzekomo ukryte pod nimi tajemnice, 
gdyż tajemnica nie jest gdzieś głęboko schowana, lecz leży właśnie na po-
wierzchni skóry. (…) Olszewska porusza się najbliżej postrzegania skóry 
jako niezwykle wrażliwej granicy między ja a światem, na której tak wiele 
każdego dnia może się w naszym życiu wydarzyć. (Marta Smolińska)
Justyna Olszewska (ur. 1990) – dyplom magisterski uzyskała na Wydziale 
Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 
Jest asystentką w II Interdyscyplinarnej Pracowni Rysunku na Wydziale 
Edukacji Artystycznej UAP. Obszary jej działalności obejmują videoart, 
performance, instalacje oraz rzeźbę.  W swoich pracach często ekspery-
mentuje  ze swoim ciałem, które traktuje jako materiał twórczy. Laureatka 
m.in. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013), Stypen-
dium Artystycznego Miasta Poznania (2015).
Wyspy i atole: mapowanie wyobraźni
2.06. (piątek), godz. 18.00, do 23.07.
artyści: Andrzej Bednarczyk, Krzysztof Gliszczyński, Valeriia Ianichek, Celina 
Kanunnikava, Anna Róża Kołacka, Ireneusz Kopacz, Ewa Kulesza, Agnieszka 
Kurant, Krzysztof Mętel, Sophia Pompéry, Sonia Rammer, Gauri Sharma, An-
drzej Szewczyk, Małgorzata Szymankiewicz, Filip Wierzbicki-Nowak 
Obrazy, obiekty i instalacje, prezentowane w ramach grupowej międzyna-
rodowej wystawy, zabierają nas w wirtualną podróż w nieznane. Odnoszą 
się zarówno do pamięci kulturowej, jak i indywidualnej. Z jednej strony 
przypominają bowiem o legendarnych Atlantydzie i Lemurii, z drugiej zaś 
dotykają osobistych, subiektywnych wspomnień każdego z nas. Nawet 
jeśli punktem wyjścia jest mapa konkretnego terytorium, w prezentowa-
nych pracach owe miejsca odrealniają się, stając się ulotne, nieuchwytne, 
niezlokalizowane… Patrząc na nie i podążając za opływowymi konturami 
wysp i atoli, udajemy się w drogę, a – jak podkreślał Michel Houellebecq 
– mapa jest bardziej interesująca od terytorium. Pisał, że na mapie całość 
sprawia „wrażenie spokoju, równowagi, niemal abstrakcji”. Tę intuicję 
pisarza zdają się wizualizować artystki i artyści, dla których mapy (nie)
istniejących w rzeczywistości terenów, wysp, atoli, rozlewisk… stały się 
punktem wyjścia do kreowania wizualnie uwodzicielskich światów.
Elogio della pittura – Pochwała malarstwa
23.06. (piątek), godz. 18.00, do 23.07.
artyści: Marina Burani, Massimo Lagrotteria, Andrea Vettori. Twórczoś 
trójki włoskich artystów związanych z parmeńskim środowiskiem arty-
stycznym. Bardzo istotną rolę ogrywa w nim szacunek do malarstwa opar-
tego na tradycyjnym, piktorialnym warsztacie. Artyści zafascynowani są 
możliwościami malarstwa, a jednocześnie dotykają ważnych dla siebie 
problemów, które rozwijają w swojej sztuce. Perfekcyjny chłód ręcznie ma-
lowanych hiperrealistycznych pejzaży Andrei Vettoriego oraz rysunkowa  

klarowność i kolorystyczna powściągliwość doskonałych technicznie 
malarskich kompozycji Mariny Burani zestawione zostały z propozycją 
artystyczną, młodszego twórcy – Massima Lagrotterii – który tworzy za-
skakujące obrazy figuratywne, akcentujące elementy nieradykalnej eks-
presji, swobody oraz specyficznie pojmowanego malarskiego non finto. 
(Rafał Boettner-Łubowski)

Galeria czynna: wtorek, godz. 12.00-20.00, środa-niedziela, godz. 11.00-18.00
Bilety: 5 zł, ulgowy 3 zł, grupowy (5-15 osób) 15 zł, wtorek, niedziela - wstęp wolny

Wydarzenia:
Projektowanie liternictwa do ilustracji - warsztaty
10.06. (sobota), godz. 11.30-17.30 
Warsztaty z Beatą Kurek z LoveLetters Studio (informacje o kosztach i za-
pisach na www.wozownia.pl). Przyjrzymy się kaligrafii i liternictwu pro-
jektowanym przez polskich ilustratorów. Następnie z wykorzystaniem 
pisma narzędziowego – stalówkami, pędzelkiem, tuszem i ołówkiem 
– zaprojektujemy własne kompozycje liternicze w taki sposób, by cha-
rakterem odpowiadały wybranej opowieści lub szły w parze ze stylem 
ilustracji. Warsztaty będą poprowadzone w taki sposób, by mogły wziąć 
w nich udział zarówno osoby stawiające w typografii pierwsze kroki, jak 
i te na poziomie zaawansowanym. (Beata Kurek)
Oprowadzanie po wystawach, 11.06. (niedziela), godz. 12.00
Wyspy i atole. Mapowanie wyobraźni; Justyna Olszewska - Części pierw-
sze. Wstęp wolny
Roślinne wyspy – warsztaty, 24.06. (sobota)
Informacje o godzinie, kosztach i zapisach na www.wozownia.pl. Warsz-
taty tworzenia kokedam z pracownią Kwiatostany. Wydarzenie towarzy-
szące wystawie „Wyspy i atole. Mapowanie wyobraźni”

Edukacja:
Sztuka Prostoty Szuka Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży 
dla grup zorganizowanych. Zajęcia tematyką nawiązują do aktualnych 
wystaw. Skierowane są do różnych grup wiekowych, a podczas 
zajęć ich uczestnicy będą mogli doświadczyć bogactwa środków 
wyrazu, które można zaangażować do tworzenia współczesnej sztuki. 
Zgłoszenia: tel. 56 622-63-39 (kontakt: Natalia Cieślak, Kazimierz 
Napiórkowski). Wstęp na podstawie biletu do galerii – ulgowy 3 zł, 
grupowy 15 zł.

GALERIA ZPAP, ul. Ducha Świętego 8 

Krystyna Mińkowska – W  różańca natchnieniu. Wystawa malarstwa
3.06. (sobota), godz. 12.00, do 18.06.
Autorka indywidualnie debiutująca w związkowym życiu artystycznym 
twórczością duchowo natchnioną i niemal nawiedzoną.
Tomasz Karasiewicz – Majowe w foto z lat 20.-60. XX w.
3.06. (sobota), godz. 12.00, do 18.06.
Niepodległa dla Niepodległej / ZPAP – Gdańsk. I. w ogólnopolskim 
kręgu, 24.06. (sobota), godz. 16.00, do 22.07.
Wystawa twórczości artystów z Gdańskiego Okręgu ZPAP dla uczczenia 
100-lecia odzyskania Niepodległości Polski. Artyści z Gdańska, Gdyni, 
Sopotu, Malborka oraz z Tczewa, Chojnic, a nawet Wrocławia, symbo-
licznie – jedną pracą wybraną ze swego dorobku w wystawowym geście 



zademonstrują swój ideowy i emocjonalny związek ze 100-leciem odzy-
skania niepodległości. Reprezentacja sztuk plastycznych w klasycznych 
dyscyplinach malarstwa, grafiki i rzeźby oraz specjalnościach takich jak: 
ceramika, tkanina, projektowanie graficzne, fotografia i konserwacja dzieł 
sztuki, scenografia i architektura wnętrz. Zobaczymy dzieła artystów bar-
dzo znanych, takich jak: Henryk Cześnik, Stanisław Gierada, Krzysztof 
Izdebski – Cruz, Ryszard Kowalewski, Benedykt Kroplewski, Henryk Lula, 
Włodzimierz Łajming i Czesław Tumielewicz, ale też wszystkich pozosta-
łych uczestników wystawy. Pozostali twórcy: Alicja Bach, Anna Baranow-
ska, Dorota Białczak, Anna Biela, Adam Błażejowski i Bartłomiej Błażejow-
ski, Józef Dobrowolski, Bożena Duda, Michał Godlewski, Barbara Gruszka, 
Krystyna Jacobson, Joanna Jagodzińska, Danuta Jarzyńska i Danuta Jop-
pek, Hanna Karczewska-Kloc      i Janina Karczewska-Konieczna, Barbara 
Kasperczyk-Gorlak, Iwona Kolasińska, Piotr Kowalski, Andrzej Krzemiński, 
Wojciech Kulesza, Lidia Małyszko, Jan Misiek, Stanisław Olesiejuk, Krysty-
na Onak, Gagik Parsamian, Janusz Płota, Tadeusz Ramik, Helena Sadłek, 
Krzysztof Sadowski, Jarosław Sianko, Andrzej Socha, Zbigniew Szczepa-
nek, Katarzyna Szczodrowska, Jan Szczypka, Elżbieta Tęgowska, Gabriela 
Trynkler-Kwiatkowska, Maria Usarewicz, Dominik Włodarek, Sławomir 
Wojtaś i Marek Wróbel.

Galeria czynna od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-16.00

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

Wystawa prac uczestników zajęć popołudniowych w roku 2016/2017
ul. Kościuszki 41/47, 12.06.-3.08.
Rynek Nowomiejski 17, 19.06.-31.07.
Każdy rok szkolny w galerii uhonorowany zostaje wystawą prac dzieci, 
które uczęszczają na odbywające się tu popołudniowe zajęcia plastyczne. 
W minionym roku brało w nich udział 367 osób w wieku od 5 do 18 lat. 
To ich rysunki, grafiki, prace malarskie a nawet animacje filmowe można 
oglądać w obu siedzibach Galerii. Mimo że prace są bardzo zróżnicowa-
ne tematycznie, najczęstszym źródłem inspiracji dla autorów jest przyro-
da, fascynujący świat roślin i zwierząt. Licznie prezentowane w pracach 
drzewa, trawy, owady, ptaki, więksi i mniejsi mieszkańcy pól i lasów są 
punktem wyjścia do ciekawych rozwiązań plastycznych, oryginalnych ze-
stawień kolorystycznych, zaskakujących dziecięcych skojarzeń.
Wystawa grafiki z Otwartej Strefy Twórczej w Grucznie, do 12.06.
Działająca przy Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu Otwarta Stre-
fa Twórcza jest miejscem magicznym. Prowadzone przez artystę grafika 
Łukasza Lewandowskiego zajęcia odbywają się w przystosowanym do 
potrzeb edukacyjnych wybudowanym na początku ubiegłego stulecia ma-
gazynie. Atmosfera tego miejsca, przestrzeni otwartej dialogu pomiędzy 
artystą i młodzieżą, mistrzem i uczniami sprawia, że powstają tu prace 
zachwycające, zyskujące uznanie na licznych konkursach, przeglądach 
i wystawach.

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

Filia przy ul. Kościuszki 41/47

Wystawa pod parasolem, do 8.06.
Prace pochodzą m. in. Z Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, 
Bułgarii, Słowenii, Mołdawii, Węgier, Indii, Sri Lanki. Ekspozycję przygo-
towano w oparciu o zbiory archiwalne, a kryterium doboru prac był wła-
śnie pojawiający się w kompozycji parasol. Prezentowane prace dowo-
dzą, że ten kojarzony najczęściej z jesiennymi słotami element naszego 
ekwipunku nie zawsze wpisuje się w nostalgiczne nastroje.

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

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

Andrzej Kałucki - Szklane ogrody 
7.06. (środa), godz. 13.00, do 23.06.
Andrzej Kałucki – artysta grafik i witrażysta, twórca obiektów przestrzen-
nych i reliefów wykonywanych metodą szkła hutniczego i  termoformo-
wanego (fusing). Urodził się w 1957 r. w Krapkowicach (woj. opolskie). 
Studia artystyczne rozpoczął w 1978 r. w filii Uniwersytetu Śląskiego 
w Cieszynie. Od 1980 roku kontynuował studia na Wydziale Sztuk Pięk-
nych UMK w Toruniu. Dyplom z zakresu grafiki zrealizował w 1985 r. 
W roku 1997 - przewód kwalifikacyjny z zakresu witrażownictwa na Wy-
dziale Ceramiki i Szkła ASP we Wrocławiu. Stopień doktora habilitowa-
nego uzyskał w 2008 r. Aktualnie pracuje na stanowisku profesora UMK 
- prowadzi pracownie dyplomową z zakresu witrażu i szkła artystyczne-
go w Pracowni Witrażu Zakładu Malarstwa Instytutu Artystycznego na 
Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Od roku 2015 pełni funkcję Dyrektora 
Instytutu Artystycznego. 
Jest autorem kilkudziesięciu witraży w architekturze sakralnej: m.in. 
w Starogardzie Gdańskim, Tczewie, Wilkówie, Drążdrzewie i Toruniu. 
Wykonał konserwację i rekonstrukcję witraży w Bydgoszczy, Olsztynie 
i Londynie. Prezentował swoje prace na wielu wystawach indywidual-
nych. Uczestniczył w znaczących wystawach zbiorowych w kraju i za 
granicą. „Specyfika i szczególna wartość sztuki Andrzeja Kałuckiego ma 
swoje źródła w szacunku do tradycji i celebracyjnym pietyzmie z jakim 
podchodzi do materii i technologii, którą się posługuje. Taka postawa 
jest dziś rzadkością. Artysta jest fanatykiem lub wręcz niewolnikiem 
surowych zasad, które sam sobie narzucił przez miłość do starych mi-
strzów. (…) Szklane ogrody to hołd oddany naturze, zamysł utrwalenia 
i zaklęcia w szkle piękna natury.” (Kazimierz Rochecki) 

Wstęp wolny
Galeria czynna codziennie z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych w godz. od 8.00 do 20.00

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 16 lat zajmuje się sztuką, którą można by uznać za 
artystyczną, alternatywną reklamę. Grupa wykorzystuje bilbordy, by „re-
klamować” wolne myślenie wśród szerokich rzesz społeczeństwa.

KKLUBY

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

Wystawa K. Miętkiewicza - Charlie, 2.06. (piątek)
Wystawa prezentująca twórczość kostiumograficzną poprzez ekspozycje 
fotokolaży wzbogaconych obiektami rzeźbiarskimi. Artysta wyselekcjono-
wanym zbiorem twórczości przybliża temat awangardy w kostiumie nie-
użytkowym. Prezentowane radiogramy są efektem współpracy z lokalnymi 
fotografami oraz ludźmi sztuki i mody.
Ładni ludzie tańczą w NRD vol.3, 2.06. (piątek), godz. 21.00
Zagrają: Furia x Stereo:typ, Wstęp: lista Fb free do 24, pozostali 10 zł
Mistrzowska Rezydentka, 3.06. (sobota), godz. 21.00
Wstęp: lista Fb wolny do 24.00, pozostali 10 zł
XIV urodziny NRD
•  7.06. (środa) Festiwal Nada #5: Arms and Sleepers + Full live band
Bilety: 15/20 zł
•  8.06. (czwartek) Urodzinowy Grill & Chill 
Wstęp wolny
•  9.06. (piątek), godz. 21.00 Makowiecki & Karaś Dj Sets
Wstęp: lista FB wolny do 23.00, pozostali 10 zł
•  10.06. (sobota), godz. 21.00 Tau + Boro + Brainwash + Funktion
Wstęp: lista FB wolny do 23.00, pozostali 10 zł. Line up: godz. 20.00-
23.00 rozgrzewka i mecz reprezentacji, godz. 23.00 koncert Tau, godz. 
24.00 do rana impreza urodzinowa
•  11.06. (niedziela) Koncert: Blindead + ROSK + So Slow
Bilety: 35/40 zł
Procesja do NRD: Hałas!  14.06. (środa), godz. 21.00
Wstęp: lista FB wolny do 24.00, pozostali 10 zł
TBA Music Party! 16.06. (piątek), godz. 21.00 
Wstęp: lista FB wolny do 24.00, pozostali 10 zł
Bałkańska Potupajka - 7 urodziny Warsaw Balkan Madness!
17.06. (sobota), godz. 21.00
Wstęp: lista FB wolny do 24.00, pozostali 10 zł
Koncert Problem, 22.06. (czwartek)
Bilety: 30 zł (wyprzedane)/ 35 zł
9. Urodziny Oldschoolers Crew! - before party UDM, 23.06. (piątek)
Urban Dance Meeting vol . 9! 24.06. (sobota)
Audiolista: Ten sam sen Solomuna całą noc, 29.06. (czw.) Wstęp wolny
Residents NRD, 30.06. (piątek), godz. 21.00
Wstęp: lista FB wolny do 24.00, pozostali 10 zł

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

4. urodziny Campusu HRP Pamela 
5.06. (poniedziałek), godz. 19.00
Koncert: Maja Lewicka & Nico’ZZ Band oraz Sylwia Kwasiborska & Mark 
Olbrich Blues Eternity. Wstęp wolny
Koncert: Mike Greene Trio, 12.06. (pon.), godz. 19.00, Wstęp wolny

KONIEC ŚWIATA, ul. Podmurna 4-6

Koncert Gribojedow, 24.06. (sobota), godz. 19.30
Muzycy zagrają utwory z płyty „Won to Now”, ale również zupełnie nowe 
kompozycje, do tej pory nie publikowane. Jako support wystąpi Tichy, 
promujący swoją płytę „Na wznak”. Wstęp wolny

GALERIA I KAWIARNIA TEATRALNA WEJŚCIÓWKA
pl. Teatralny 1, tel. 512-221-900
www.facebook.com/wejsciowka/

Fotografia Tomka Tyndyka – Labirynt cały miesiąc
Grupa n Obrotów zaprasza na wspólne tradycyjne muzykowanie 
5,12,19, 26.06. (poniedziałki), godz. 20.00-22.00 Wstęp wolny
Milonga czyli wieczór z tangiem 
2, 9, 17, 24.06., godz. 20.30-24.00. Wstęp: 10 zł
Im więcej jesz tym więcej pomagasz, 1.06. (czwartek) cały dzień
Akcja wspierająca Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce
Fotograficzne Pogaduchy, 1.06. (czwartek), godz. 18.00
Temat: „biało-czerwona”. Wstęp wolny
Potańcówka tradycyjna, 3.06. (sobota), godz. 20.00
Organizator: Grupa N Obrotów
Klub Zasadniczo Dyskusyjny. Twoje zdanie się liczy 
8.06. (czwartek), godz. 19.00, Wstęp wolny
Wędrujący krąg, 13.06. (wtorek), godz. 17.30
Spotkanie w ramach kampanii  „Odwaga jest zaraźliwa”. Wstęp wolny
Piąte śpiewanki Turystyczne, 21.06. (środa), godz. 19.30-23.00 
Wstęp wolny

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

Forest Tuner, 8.06. (czwartek), godz. 20.00
Zespół puzonisty Szymona Białoruckiego, tegorocznego absolwenta wy-
działu jazzu na katowickiej Akademii Muzycznej. Stroiciel Lasu czerpie 
radość ze spokojnego wsłuchiwania się w naturalne dźwięki przyrody. 
Swoimi melodiami opowiada historie z morałem, pozostawiając słu-
chaczom przestrzeń na własną interpretację. Debiutancki album Tunes 
zawiera dziewięć kompozycji Szymona Białoruckiego, które wykonuje 
razem z Mateuszem Sobiechowskim (fortepian), Adamem Tadelem (kon-
trabas) i Piotrem Budniakiem (perkusja).
Dixie Team, 22.06. (czwartek), godz. 20.00
Zespół jazzu tradycyjnego z Mogilna powstał na początku 2015 r. W roku 
bieżącym zdobył Złotą Tarkę podczas Old Jazz Meeting w Iławie. Skład 
zespołu: Waldemar Krystkowiak - saksofon sopranowy, Robert Milik – 
trąbka, Przemek Ciesielki – puzon, Jarosław Janisz – kontrabas, Piotr 
Krystkowiak – banjo, Maciej Krystkowiak – gitara, Arkadiusz Kubiak – 
perkusja, Sławomir Szczeblewski - gitara 
Na koncerty wstęp wolny

HANZA CAFE, ul. Piekary 28

Hanza Globtrotters:    Kolumbia - kraj kontrastów -  Monika Popławska 
15.06. (czwartek), godz. 19.00



MMUZEA

MUZEUM OKRĘGOWE
Ratusz Staromiejski
Rynek Staromiejski 1, tel. 56 660-56-12
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
Malarstwo i rzeźba polska od 1945 do 2010 roku w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu

Wystawy czasowe:
•  Szkło i ceramika współczesna ze zbiorów Muzeum Okręgowego 

w Toruniu, do 24.09.
•  Reformacja w Toruniu. 500 rocznica wystąpienia Marcina Lutra, 9.06. 

(piątek), godz. 17.00, do 3.09.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-18.00
bilety: normalny 12 zł, ulgowy 8 zł

Wieża Ratuszowa

Ratusz Staromiejski w Toruniu – arcydzieło architektury europejskiej

czynna codziennie w godz. 10.00-20.00
bilety: normalny 12 zł, ulgowy 8 zł, bilety do Ratusza i na Wieżę Ratuszową: normalny 19 zł, ulgowy 14 zł 

Kamienica pod Gwiazdą, Rynek Staromiejski 35

Świat Orientu

Wystawa czasowa:
Edward hr. Mycielski-Trojanowski – zapomniany kolekcjoner, do 8.10.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-18.00
bilety: normalny 9 zł, ulgowy 6 zł

Dom Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15/17

Mikołaj Kopernik - życie i dzieło
Pokaz multimedialny „Makieta średniowiecznego Torunia”
Ekspozycja wnętrz kamienicy mieszczańskiej z okresu późnego średniowiecza i czasów nowożyt-
nych
Rekonstrukcja fragmentu Sali Kopernikańskiej z Narodowego Muzeum Polskiego w Rapperswilu
Makieta Torunia z czasów Mikołaja Kopernika

Wystawa czasowa:
Pejzaże kopernikańskie, do 21.08.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-18.00
Bilety:  na sale ekspozycyjne: 12 zł, ulgowy 9 zł, na makietę Torunia: 14 zł, ulgowy 9 zł

Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów
ul. Łazienna 16

Toruń i jego historia: Od pradziejów do współczesności 
Księga Toruń 3D – pokazy makiety historycznej Torunia 

Wystawa czasowa:
150. rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, do 11.06.

godziny otwarcia:
wtorek-niedziela: 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 9 zł, ulgowy 6 zł
na pokaz w technice 3D pt. „Księga Toruń”: 8 zł, ulgowy 5 zł
na sale ekspozycyjne i pokaz w technice 3D pt. „Księga Toruń”: 13 zł, ulgowy 9 zł

Muzeum Toruńskiego Piernika, ul. Strumykowa 4

Ekspozycja prezentująca historię toruńskiego piernikarstwa, warsztaty wypieku pierników, bie-
siady piernikowe 

Wystawa czasowa:
Pierniki. Podróż do krainy zmysłów, do 31.07.

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

Bilety:
na interaktywną wystawę oraz powiązane z nią warsztaty 12 zł, ulgowy 8 zł
na interaktywną wystawę bez części warsztatowej 9 zł, ulgowy 6 zł
na warsztaty bez interaktywnej wystawy 7 zł, ulgowy 5 zł

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

Pasja podróżowania 

Wystawa czasowa:
Zabawki w kulturach świata, 1.06. (czwartek), godz. 17.00, do 10.09.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-18.00. Bilety: 9 zł, ulgowy 6 zł

Dwa oddziały Muzeum wg zasad:
• do Ratusza (bez Wieży Ratuszowej) oraz do Muzeum Historii Torunia (ekspozycje i pokaz 
w technice 3D) lub Kamienicy pod Gwiazdą lub Muzeum Podróżników
• do Domu Mikołaja Kopernika (bez makiety) oraz do Muzeum Historii Torunia (ekspozycje i po-
kaz w technice 3D) lub Kamienicy pod Gwiazdą lub Muzeum Podróżników
• do Muzeum Toruńskiego Piernika (ekspozycje i warsztaty) oraz do Muzeum Historii Torunia 
(ekspozycje i pokaz w technice 3D) lub Kamienicy pod Gwiazdą lub Muzeum Podróżników
Bilety: 18 zł, ulgowy 11 zł dla każdej z wyżej przedstawionych możliwości

Dwudniowe bilety wstępu:
• do Ratusza (bez Wieży Ratuszowej), Domu Mikołaja Kopernika (bez makiety Torunia), Muzeum 
Historii Torunia (ekspozycje i pokaz w technice 3D), Muzeum Podróżników, Kamienicy pod 
Gwiazdą, Muzeum Toruńskiego Piernika (ekspozycje i warsztaty)
Bilety: 40 zł, ulgowy 30 zł
• do Ratusza, na Wieżę Ratuszową, do Domu Mikołaja Kopernika (ekspozycje, makieta Torunia), 
Muzeum Historii Torunia (ekspozycje i pokaz w technice 3D), Muzeum Podróżników, Kamienicy 
pod Gwiazdą, Muzeum Toruńskiego Piernika (ekspozycje i warsztaty)
Bilety: 50 zł, ulgowy 35 zł

Imprezy:
III Toruńska Noc Muzealna związana z obchodami Święta Miasta 
24.06. (sobota), godz. 18.00-24.00
Czynne wszystkie oddziały muzeum. Wstęp bezpłatny

Z piernikiem za pan brat od najmłodszych lat - Dzień Dziecka 
1.06. (czwartek), godz. 10.00-18.00 
•  godz. 10.00-15.00 (o każdej pełnej godzinie) W świecie piernikowych 

opowieści – najsłynniejsze legendy i opowieści piernikowe (I piętro)
•  godz. 10.00-15.00 „Z wypiekami na twarzy…” – malowanie pierniko-

wych wzorów na dziecięcych buziach
Przez cały dzień (od godziny 10.00 do 18.00) warsztaty, podczas których 
będzie można samodzielnie wykonać pierniki dekoracyjne. Powstaną 
one w tradycyjny sposób: przy użyciu drewnianych form piernikowych, 
przygotowanych w oparciu o formy historyczne znajdujące się w zbiorach 
muzeum. Miłośniczki i miłośników zabaw z kostiumem zapraszamy do 
wirtualnej przymierzalni, w której można dopasować odpowiedni strój do 
każdej sylwetki, wzrostu i upodobań.
Ponadto: gry i zabawy, piernikowe kolorowanki, zgadywanki, szarady nie 
od parady
Koszt udziału w warsztatach połączonych ze zwiedzaniem wystawy: 8/12 zł;  
w warsztatach bez zwiedzania wystawy: 7/5 zł, Piernikowe opowieści, 
malowanie twarzy: 5 zł. Miejsce: Muzeum Toruńskiego Piernika

Promocja książki „Tu byłem. Tony Halik” oraz spotkanie z autorem 
Mirosławem Wlekłym, 8.06. (czwartek), godz. 17.00
Mirosław Wlekły (ur. 1978 r.) – reporter „Dużego Formatu”, absolwent 
Polskiej Szkoły Reportażu, autor książki All inclusive. Raj, w którym seks 
jest bogiem (2015). Jego reportaże ukazywały się w zbiorach: Grzech jest 
kobietą (2013) i NieObcy (2015), współautor reportażu i spektaklu teatral-
nego Swarka (Teatr Polski w Bydgoszczy 2015), nominowany do Nagrody 
Newsweeka im. Teresy Torańskiej i Nagrody im. Beaty Pawlak.Miejsce: 
Ratusz Staromiejski

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 – Arsenał

Wystawa czasowa:
Dla żeglowania bezpiecznego. Święci patroni i sanktuaria wodniaków 
wiślanych, 24.06. (sobota), godz. 17.00, do 15.10.
Wystawa związana z Rokiem Rzeki Wisły. Na ekspozycji zaprezentowany 
będzie temat religijności wodniaków – żeglarzy, sterników, flisaków, oryli 
i rybaków, czyli ludzi pracujących na rzece. Była to subkultura zawodowa 
szczególnie narażona na wiele niebezpieczeństw i „rychłą śmierć” przez 
utonięcie. Stąd też brała się wyjątkowa religijność wodniaków. Ekspozy-
cja ukazywać będzie kult  świętych patronów, ale też pracę „wodnych lu-
dzi”. W tle ukażą się panoramy nadwiślańskich miast na szlaku Wisły, od 
miasta Strumień, po Gdańsk.

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

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

Imprezy:
Jarmark żywności ekologicznej, 3.06. (sobota), godz. 10.00-14.00 
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekolo-
gicznych EKOŁAN. Dziedziniec Muzeum.
XXXVI Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego „Ptasie Wesele”
3-4.06. (sobota-niedziela), godz. 10.00-13.00
W programie występy dzieci z 30 toruńskich przedszkoli prezentujących 
zabawy dzieci wiejskich, tańce i piosenki ludowe. Impreza jest okazją 
dla całych rodzin do odkrywania ponadczasowej wartości wiejskiego 
folkloru dziecięcego. Impreza niebiletowana
O świętych Janach, patronach wodniaków, 29.06. (czw.), godz. 12.00
63. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób z grupy wiekowej 
55+. W programie zwiedzanie wystawy Dla żeglowania bezpiecznego. 
Święci patroni i sanktuaria wodniaków wiślanych otwartej z okazji Roku 
Wisły. Wystawę skomentuje jej autor dr Artur Trapszyc. Tradycyjne pie-
śni do świętych patronów spraw wodniackich zaprezentuje Marta Doma-
chowska. Warto pamiętać o okularach do czytania. Bilet 3 zł

EDUKACJA 
Dla przedszkoli:
Tradycja w małym paluszku
Warsztaty dla dzieci powyżej 4 lat. W programie elementy kultury ludowej w zabawach i dzia-
łaniach plastycznych, muzycznych lub parateatralnych, a także tradycyjne piosenki i zabawy 
dzieci wiejskich. Podczas zajęć dzieci poznają ludowe tradycje związane z nadejściem wiosny 
i wykonają „busłowe łapy” z masy solnej. Bilety: 9 zł/os. Jednorazowo grupa może liczyć do 25 
os. Informacje i zapisy (z dwutygodniowym wyprzedzeniem): Dział Edukacji, tel. 56 622-89-43. 

Dla szkół:
Jak to na Kujawach ładnie Zajęcia w chacie z Kujaw w Parku Etnograficznym 
poświęcone ludowemu zdobnictwu wnętrz. Uczestnicy wycinają firankę z białej bibuły, sypią 
wzory piaskiem, poznają elementy stroju kujawskiego. Co kryła skrzynia wianna? Rózga biła czy 
zdobiła? Na co komu pająk w izbie?

Ecie, pecie, gdzie jedziecie… Zajęcia w Parku Etnograficznym. Uczestnicy poznają 
realia życia dziecka na wsi przed 100 laty, bawią się, wykorzystując kopie dawnych ludowych 
zabawek oraz próbują swoich sił w tradycyjnych grach na podwórzu. Czy wiejskie dzieci miały 
czas na zabawę? Czy kołysanka zawsze była cicha? Co się działo na pastwisku?

W to mi graj!  Zajęcia umuzykalniające. Uczestnicy poszukują dźwięków i wątków 
muzycznych na wystawach, poznają tradycyjne piosenki i zabawy dziecięce, próbują gry na 
instrumentach ludowych. Co słychać na wsi? Skąd się biorą rytm i melodia? Czy można grać bez 
instrumentów? Wspólnie udowodnimy, że aby muzykować nie trzeba być profesjonalistą.

Więcej tematów i szczegółów: www.etnomuzeum.pl/edukacja
Bilety: 5 zł/os. Jednorazowo grupa może liczyć do 25 os. Informacje i zapisy: Dział Edukacji, tel. 
56 622-89-43. 

Oil City. Galicyjska gorączka czarnego złota
Dzięki tej grze – świetnie się bawiąc – można rozwinąć swoje kompetencje w zakresie bizneso-
wego myślenia, kształtować postawę przedsiębiorczości, a także poznać mechanizmy powsta-
wania nafciarskich fortun na polskich ziemiach na przełomie XIX i XX wieku. Do udziału zaprasza-
my uczniów z gimnazjów i szkół średnich, członków kół zainteresowań, klubów i stowarzyszeń, 
seniorów, harcerzy, młodzież z hufców pracy, nauczycieli, grupy pracownicze, towarzyskie,  



przyjacielskie. Liczba graczy: 9-30 os., wiek: 13+, czas rozgrywki: 90-120 minut. Rozgrywki należy za-
mawiać z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem (możliwe terminy popołudniowe): Dział Eduka-
cji, tel.: 56 622-89-43, edukacja@etnomuzeum.pl Bilet: 3 zł

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

Skarby Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
Ekspozycja prezentuje najcenniejsze zbiory będące własnością UMK: od dawnej broni i średniowiecznej 
ceramiki, poprzez kolekcję malarstwa europejskiego od XVI do XVIII w. (m. in. obrazy z warsztatu Jana 
Brueghela Starszego) po dzieła kultur pozaeuropejskich z XVII-XIX w. 
Gabinet reprezentacyjny JM Rektora UMK 
Możliwość zwiedzenia pomieszczeń, w których przyjmowani są najważniejsi goście uniwersyteccy.

Muzeum czynne: wtorki i środy w godz. 10.00-15.00, czwartki i piątki w godz. 10.00-18.00

MUZEUM DIECEZJALNE, ul. Żeglarska 7, tel. 56 622-11-15
facebook.com/muzeumdiecezjalnetorun

Wysokiej klasy artystycznej dzieła sztuki sakralnej od gotyckich po XIX-wieczne, stanowiące część dzie-
dzictwa kulturowego Pomorza, w tym depozyty przechowywane do tej pory w Muzeum Diecezjalnym 
w Pelplinie. Są to, m.in. bogato zdobione gotyckie kielichy mszalne, monstrancja, rzeźby polichromo-
wane oraz obrazy, z których najmłodszy to słynne dzieło Jerzego Kossaka „Cud nad Wisłą”. Ciekawy 
jest również sam budynek. Na jego ścianach znajdują się odrestaurowane fragmenty gotyckiej i rene-
sansowej polichromii. Atrakcją dla zwiedzających są także elementy dawnego wystroju funkcjonalnego 
kamienicy, takie jak przeszklona winda umieszczona w gotyckim, okopconym przewodzie kominowym, 
zachowana gotycka umywalka czy bogato dekorowany drewniany strop.

Lekcje muzealne:
wtorek-piątek, godz. 10.00-15.30
•  Diecezja toruńska - szkoła podstawowa, gimnazjum
•  W herbach zaklęte - szkoła podstawowa
•  Tajemnice kamienicy mieszczańskiej - gimnazjum, liceum
•  Proszę, dziękuję, przepraszam – magiczne słowa dawniej, a dziś - szkoła podstawowa
•  Czy but to atrybut? Czyli Święci odgadnięci! - szkoła podstawowa
Maksymalna ilość uczniów to 25 osób, czas trwania – 60 min. Rezerwacja zajęć: osobiście lub telefo-
nicznie (tel. 505-507-044) z tygodniowym wyprzedzeniem. Opłata: 2 zł od ucznia, opiekunowie - wstęp 
wolny

ŻYWE 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 ZABAWEK I BAJEK 
ul. Ducha Św. 12, tel. 500-891-079
www.muzeumzabawekibajek.pl

Muzeum zabawek z XIX i pierwszych dekad XX wieku; oferujące nie tylko kolekcję lalek, 
misiów, wózków, kolejek, samochodów, klocków, gier planszowych i innych zabawek, 
ale również wystawę starych fotografii dokumentujących szczęśliwe dzieciństwo z mi-
nionych lat, projekcję starych bajek na dawnych projektorach oraz warsztaty artystycz-
ne i literackie dla dzieci i młodzieży inspirowane prezentowaną kolekcją.

Muzeum czynne codziennie oprócz środy w godz. 10.00 -17.00

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 so-
boty 18 zł/os. Wiek - 3-103 lat. Rezerwacja: tel. 56 674-92-00, edukacja@grebocin.pl

TAK

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

Festiwal Teatrów Ulicznych
Duety, Kwartety, Sekstety - Kabaretowa Scena Seniora
•  9.06. (piątek), godz. 17.00 i 18.00 (2 spektakle), Fontanna Co-

smopolis
•  10.06. (sobota), godz. 16.00 i 17.00 (2 spektakle), amfiteatr na 

Bydgoskim Przedmieściu
•  11.06. (niedziela), godz. 16.00 i 17.00 (2 spektakle), Fontanna 

Cosmopolis
Spektakl przygotowany przez grupę 13 seniorów pod opieką Emi-
lii Betlejewskiej to wynik warsztatów prowadzonych przez Funda-
cję Pro Theatro. W „Duety, Kwartety, Sekstety” aktorzy-amatorzy 
poruszają problemy związane z kobietą i mężczyzną, z miłością 
i zazdrością, z upadkiem i odradzaniem się. Do spektaklu wyko-
rzystano teksty Henryka Sienkiewicza z powieści „Rodzina Poła-
nieckich”. Artyści przy pomocy dwóch ogromnych tkanin i ruchu 
prezentują coraz to nowe metaforyczne obrazy, które na tle su-
gestywnej muzyki z tekstami Sienkiewicza tworzą niezwykłe wi-
dowisko. 
Spark! – Worldbeaters Music, Wielka Brytania
•  24-25.06. (sobota-niedziela), godz. 16.00 i 22.00
Spektakl jest połączeniem dynamicznej choreografii z rytmiczną 
muzyką wykonywaną na żywo przez dziesięciu artystów. W nie-
zwykle dopracowanych, błyszczących kostiumach poruszając się 
w rytm muzyki stają się dodatkowym elementem przedstawienia 
– zarówno artystą jak i elementem scenografii . To wyjątkowe po-

łączenie widowiska muzycznego ze sztuką światła, odgrywane zarówno 
w świetle dziennym, jak i w ciemności, będzie kolejnym ciekawym punk-
tem Festiwalu. Miejsce: Rynek Staromiejski
Wstęp wolny

Toruńskie Gwiazdy, 16.06. (piątek)
Koncert toruńskich artystów połączony z rozstrzygnięciem plebiscytu na 
Zespół, Nadzieję i Debiut Roku. Gwiazdą wieczoru będzie Patrycja Mar-
kowska. Miejsce: Scena na barce wiślanej

Święto Miasta
21.06. (środa) 
•  godz. 12.00-18.00 Święto Muzyki, różne lokalizacje
•  godz. 17.00 Nagrody Prezydenta Miasta Torunia, Dwór Artusa
22.06. (czwartek)
•  godz. 17.00 Rozstrzygnięcie i wernisaż wystawy prac Konkursu pla-

stycznego „Zoom na Kujawsko-Pomorskie - detal w architekturze mia-
sta”, MDK

•  godz. 17.00 Slackline Games - zawody linoskoczków, Rynek Staromiej-
ski, pomiędzy Dworem Artusa i Muzeum Okręgowym

23.06. (piątek) 
Obchody 95. Rocznicy powstania Akademii Marynarki Wojennej połączo-
ne z obchodami dni Morza:
•  godz. 13.00 Msza św. w intencji podchorążych Akademii Marynarki Wo-

jennej im. Bohaterów Westerplatte (kościół garnizonowy)
•  godz. 13.50 uroczysty przemarsz ulicami Starego Miasta pod pomnik – 

kotwicę upamiętniający powstanie OSMW
•  godz. 14.30 uroczystości przy pomniku kotwicy na Bulwarze Filadel-

fijskim
•  godz. 15.00 uroczysty apel na Rynku Staromiejskim, w tym: przemarsz 

pododdziałów na miejsce uroczystego apelu, złożenie meldunku, uro-
czysty apel, wystawienie posterunku honorowego przy pomniku Mi-
kołaja Kopernika, defilada, pokaz musztry paradnej, występ orkiestry 
Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej

•  godz. 15.00 Wręczenie dyplomów najlepszej klasie, Rynek Staromiejski
•  godz. 19.00 Inauguracja IV Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Na 

Językach”, MDK (szczegóły w dziale Domy Kultury – MDK)
•  godz. 20.00-22.00 Piernikowa Aleja Gwiazd - koncert Dixie Brotherho-

od i Organka, Scena na Rynku
•  godz. 22.00 Kino Letnie, Scena na Wiśle 
24.06. (sobota)
•  godz. 9.00-20.00 VI Festiwal Malarstwa i Rzeźby Figurkowej, Szkoła 

Podstawowa nr 1 (szczegóły w dziale Inni organizatorzy – Paweł Sie-
miński)

•  godz. 10.00-23.00 8. Święto Bydgoskiego Przedmieścia, różne miejsca 
osiedla (szczegóły w dziale Inni organizatorzy – Dom Kultury Bydgoskie 
Przedmieście)

•  godz. 10.00-19.30 IV Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Na Językach” 
- przesłuchania festiwalowe, MDK

•  godz. 12.00 spektakl Teatru Baj Pomorski „Robinson Cruzoe”, Scena 
na Wiśle

Regaty ósemek wioślarskich o Puchar Prezydenta Miasta Torunia, Błonia 
Nadwiślańskie
•  godz. 15.00-22.00 Piknik Rodzinny „W kręgu żywiołów, czyli urodziny 

miasta Torunia” Błonia Nadwiślańskie

Obszar, na którym zorganizujemy wydarzenie, zostanie podzielony na 
cztery strefy. W każdej z nich na dzieci oraz dorosłych uczestników będą 
czekać niezapomniane atrakcje tematyczne związane z motywami prze-
wodnimi imprezy. Zwieńczeniem całego dnia będzie koncert muzycznej 
gwiazdy. W strefach odbywać się będą warsztaty i konkursy kierowane 
do toruńskich rodzin. Strefa Ziemia - Główną atrakcją będzie mobilne 
obserwatorium astronomiczne - darmowe pokazy. Co pół godziny grupa 
osób będzie mogła podziwiać na sferycznym sklepieniu spektakl doty-
czący kosmosu. Oprócz tego na gości czekać będą także m.in. warsztaty 
kulinarne prowadzone przez blogerów, z naciskiem na przygotowywanie 
zdrowych dań, warsztaty recyklingu połączone z plastycznymi zajęciami 
ekologicznymi, spotkania z leśnikami oraz warsztaty sadzenia roślin dla 
całych rodzin.
•  godz. 16.00 i 22.00 Festiwal Teatrów Ulicznych: „Spark!”, Rynek Sta-

romiejski
•  godz. 18.00 Msza Święta w intencji Miasta, katedra śś. Janów
•  godz. 19.00-20.30 Koncert Korporacji Tanecznej „Baby Jagi” z MDK, 

Scena na Rynku 
•  godz. 22.30-24.00 Kupalnocka - ogień i woda - czyli walentynki po sło-

wiańsku, Ruiny Zamku Krzyżackiego/ Bulwar Filadelfijski (szczegóły 
w dziale Centra Kultury – Zamek Krzyżacki)

25.06. (niedziela)
•  godz. 9.00-14.00 VI Festiwal Malarstwa i Rzeźby Figurkowej, Szkoła 

Podstawowa nr 1 
•  godz. 16.00 lub 17.00 Noc Kupały pod hasłem „Alicja w Krainie Cza-

rów”, Teatr Baj Pomorski
•  godz. 16.00 i 22.00 Festiwal Teatrów Ulicznych: „Spark!”, Rynek Sta-

romiejski
•  godz. 18.00 Koncert Finałowy Festiwalu Piosenki „Na Językach”, Scena 

na Rynku
•  godz. 20.00 Inauguracja Festiwalu „Nova Muzyka i Architektura” - kon-

cert „Taniec, Taniec!!! W 80 min dookoła świata”, TOS z Marcinem Dyl-
lą, Scena na Wiśle (szczegóły w dziale TOS)

Kulturalne Lato (imprezy nieujęte w programach instytucji)
2.06. (piątek)
godz. 21.30 Inauguracja nowej aranżacji multimedialnej na fontannie Co-
smopolis z muzyką z Gry Wiedźmin 3 Dziki Gon
3.06. (sobota)
godz. 13.00-22.00 Święto Ulicy Św. Ducha Świętego - Duchowa Sobota
15.06. (czwartek)
godz. 18.00 Scena na Wiśle Koncert – Exodus
16.06. (piątek)
godz. 12.00 Turniej Miast Kopernikańskich i Partnerskich, Bulwar Fila-
delfijski
18.06. (niedziela)
godz. 16.00 Nadwiślański Festiwal Kolorów, Bulwar Filadelfijski
24.06. (sobota)
godz. 12.00 Urban Dance Meeting 9, CSW
25.06. (niedziela)
godz. 11.00-17.00 Piknik popularnonaukowy z Centrum Nowoczesności 
Młyn Wiedzy, Pod Krzywą Wieżą 
30.06. (piątek)
godz. 17.00-19.30 Scena jest Wasza, Scena na Wiśle
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BIBLIOTEKI

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

Imprezy Toruńskiego Festiwalu Książki w dziale Centra Kultury – CK 
Dwór Artusa

Noc w Bibliotece, 3.06. (sobota), godz. 15.30-2.00
Wyruszymy w podróż po świecie. 
parter (od godz. 15.30)
•  Bezludna Wyspa z książek. Pod palmą: Konkurs „Książka na bezludną wy-

spę” - uczestnicy stworzą „Ranking książek, bez których nie można się obyć”.
•  Fotościanka na plaży  - zrób sobie zdjęcie w egzotycznej scenerii
•  Jenga z książek - pokrzyżuj plany rywalom i ułóż najwyższą wieżę
•  Stoisko indiańskie, a w nim tipi i ognisko, malowanie buziek, tworzenie 

pióropuszy, lub indiańskiej biżuterii, a także polowanie na bizona 
•  Wymiana książek
•  Stoisko Japońskie - tradycyjny strój - kimono, warsztaty origami, prezen-

tacja widokówek i listów, nauka słów
•  Kącik dla najmłodszych - bajki, zajęcia plastyczne, kolorowanki
piętro
Krótkie pokazy (co 30 minut):
•  godz. 16.00 Pokaz tańca
•  godz. 16.30 Chińska tradycja parzenia herbaty
•  godz. 17.30 Pokaz aikido/karate
•  godz. 18.00 Losowanie nagród w konkursie „Książka na bezludną wyspę”
•  godz. 18.15 Projekcja filmu niespodzianki (dla młodszych dzieci)
•  godz. 20.00 Wieczór z grami planszowymi (m.in.: 7 Cudów Świata, Di-

xit, Dobble, Dolina Kupców 2: Era Mistrzów Kupieckich, Kolejka, Pędzą-
ce Żółwie, Qwirkle, Story Cubes, Tajniacy, Wsiąść do Pociągu: Europa, 
a także bilard indyjski)

cała biblioteka
•  godz. 16.30-18.00 Gra biblioteczna „Wyścig kontynentalny”.
Odkrywamy kontynenty i zdobywamy nagrody. Dla dzieci w wieku 8-13 lat. 
Zgłoszenia zespołów 2-5 osób: f-1@ksiaznica.torun.pl lub f-14@ksiazni-
ca.torun.pl do 2.06. do godz. 12. W temacie maila należy wpisać „Zgło-
szenie do gry”. „Wyścig kontynentalny” odbędzie się w godz. 16.30-18.00  
(ostatnia tura o godz. 17.15)
czytelnia
•  godz. 18.00-20.00 Prezentacja cennych zbiorów Książnicy.
magazyny
•  godz. 16.00-18.00: Co pół godziny wycieczka po magazynach.
ogród
•  godz. 16.00-17.30 Zabawy z chustą Klanzy (jeśli dopisze pogoda)

Gramy w bilard indyjski, 5, 12, 26.06. (pon.), godz. 17.00-19.00
Bilard indyjski (inaczej Carrom) to połączenie bilardu, snookera i gry w… 
kapsle. W Carrom można grać jeden na jeden lub w parach (debel). Do dys-

pozycji będą 4 stoły.  Udział jest bezpłatny. We współpracy z Toruńskim 
Klubem Carrom.
Bydgoskie Przedmieście zabawowo – miejsca uciech i rozrywek 
wszelakich, 21.06. (środa), godz. 18.00
Kolejne spotkanie z cyklu „Toruń miasto zabytków”, przed Świętem 
Bydgoskiego Przedmieścia. Wspomnimy nie tylko zapomniane miej-
sca, w których torunianie z spędzali wolny czas, ale także różne formy 
dawnych zabaw, uciech i rozrywek. Prelekcję przedstawi Katarzyna Klu-
czwajd.

Filia nr 1, ul. Jęczmienna 23
Rzeczy_w_isto(ś)ci_e, 1.06 (czwartek), godz. 17.00, do 17.07.
Próbując zatrzymać ulotne – Agata Skupniewicz (artysta plastyk, ur. 1990) 
i Jerzy Skupniewicz (mistrz mechanik, ur. 1922) przygotowali wrażenio-
wą opowieść światło_czułą, którą utworzy wybór fotografii oraz książka 
autorska. W ich międzypokoleniowym projekcie „rzeczy” stały się pretek-
stem, jak również kluczem do odczytywania i zapisu nie_pamięci.
Spotkanie autorskie z Kamilem Janickim, 6.06. (wtorek), godz. 18.00
Historyk, publicysta i pisarz, redaktor naczelny portali CiekawostkiHi-
storyczne.pl oraz TwojaHistoria.pl, stały publicysta magazynu „Focus 
Historia”. Zajmuje się przede wszystkim okresem przedwojennej Polski 
oraz sylwetkami zapomnianych i niedocenianych kobiet.
Spotkanie autorskie z ks. Jerzym Hajdugą, 12.06. (pon.), godz. 17.30
Jerzy Hajduga (ur. 30 marca 1952 w Krakowie) – polski duchowny ka-
tolicki, należy do Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich. Pracuje 
w w Drezdenku jako kapelan chorych. Jest autorem tomików poetyckich, 
sztuk teatralnych, felietonów oraz innych form publicystycznych i lite-
rackich.

Filia nr 2, ul. Kościuszki 47
Bądź eko z biblioteką każdy ostatni czwartek miesiąca, godz. 16.30
Zajęcia w ramach projektu Ekołatka. Pokażemy, jak twórczo wykorzystać 
surowce wtórne i jak segregować odpady. Tytuł kwietniowego spotka-
nia: Kaczka-sprzątaczka – wiosenne porządki ze szmacianą maskotką. 
Zapraszamy dzieci w wieku 4-10 lat.

Filia nr 3, ul. Mickiewicza 61
Kiermasz taniej książki, 19-23.06.
Na wyprzedaż w placówce trafią egzemplarze wycofane z bibliotecznego 
księgozbioru oraz dary od czytelników - łącznie ok. 1000 tytułów.  Wśród 
nich: książki dla dzieci, powieści dla młodzieży, romanse, sensacja i kry-
minał,  a także literatura popularnonaukowa. Większość książek będzie 
kosztować 1-3 zł. Ostatniego dnia: przeceny i rabaty. Godziny otwarcia: 
pon., wt. i czw. 12.00-18.00, w śr. 11.00-15.00, w pt. 8.30-16.00.

Filia nr 4, ul. Poznańska 52
Podgórz zabawowo: miejsca uciech i rozrywek wszelakich
5.06. (poniedziałek), godz. 16.30
Spotkanie z cyklu „Podgórz sprzed lat”. Wspomnimy miejsca, w których  
podgórzanie wspólnie spędzali czas. Zobaczymy, jak odpoczywali i od-
dawali się różnym formom (prywatnym i oficjalnym) zabaw, uciech i roz-
rywekPrelekcję przedstawi Katarzyna Kluczwajd.

Filia nr 11, ul. Żwirki i Wigury 39/41

Topolowy Ludzik zaprasza, 10.06. (sobota), godz. 10.00-15.00
Spotkanie integracyjne. Organizatorem obu jest Rada Okręgu „Chełmiń-
skie”. Lista atrakcji: turniej piłki nożnej, zawody w dwa ognie, malowanie 
kredą, kącik czytelniczy, bańki mydlane, wspólne sadzenie roślin, turniej 
rodzinny, spotkanie z przedstawicielami straży miejskiej, instruktaż pro-
fesjonalnego trenera na siłowni zewnętrznej. Wstęp wolny. Miejsce: plac 
rekreacyjny u zbiegu Szosy Chełmińskiej, ul. Długiej i Hurynowicz.
Klub Miłośników Gier Planszowych
każdy ostatni czwartek miesiąca, godz. 17.00
Jeśli lubisz spędzać popołudnia nad planszą i kochasz rywalizację, zapra-
szamy. U nas nie ma ograniczeń wiekowych. Udział bezpłatny.

Filia nr 12, ul. Fałata 35
Twórcze spotkania z „Katarzynkami”, 1 i 22.06. (czw.), godz. 16.30-17.30
Chcesz własnoręcznie wykonać zabawkę dla dziecka, wnuka, brata lub 
siostry? Klub Kreatywnych „Katarzynki” zaprasza na spotkania z ręko-
dziełem. W czerwcu przygotowujemy upominki dla najmłodszych. Udział 
w spotkaniach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały.
Przez Wisłę, na Wiśle, nad Wisłą, 24.06. 
Wystawa archiwalnych fotografii i pocztówek, ze zbiorów własnych, kolek-
cji prywatnych i innych, ukazująca różne aspekty życia w nadwiślańskim 
mieście i związki torunian z rzeką w ciągu minionego stulecia. Ekspozycja 
przygotowana z okazji Święta Bydgoskiego Przedmieścia.
Święto Bydgoskiego Przedmieścia: Szlakiem uciech i rozrywek 
wszelakich, 24.06. (sobota)
Spacer historyczny. Dopełnienie – w wersji terenowej – prezentacji 
o dawnych rozrywkach oraz miejscach zabaw i rekreacji na Bydgoskim 
Przedmieściu, którą przedstawimy 21 czerwca w Książnicy. Wątki restau-
racyjne, sportowe, kinowe, zawsze w kontekście historii i kultury miasta. 
Miejsce: zbiórka przy ul. Bydgoskiej 12
KsiążkoCZYTAjnia, wtorki co dwa tygodnie, godz. 16.30 
Głośno czytamy, razem słuchamy. Cykl spotkań dla najmłodszych czytel-
ników (nawet jeśli nie potrafią jeszcze czytać). Dzieci zapraszamy wraz 
z opiekunami. Czytamy książki autorów dobrze znanych i tych mniej po-
pularnych (ale ciekawych). Udział jest bezpłatny. Zapisy: 56 652-09-80.

Filia nr 14, ul. Łyskowskiego 29/35
Kiermasz tanich książek, 5-9.06.
Wyprzedaż tytułów wycofanych z bibliotecznego księgozbioru. Za więk-
szość książek zapłacimy nie więcej niż 2 zł. Droższe będą wydawnictwa 
albumowe i słowniki - ceny od 5 zł. Wśród 3 tys. tytułów, które biblioteka 
wystawi na sprzedaż znajdzie się sporo literatury pięknej i popularnej, 
m.in. powieści obyczajowe i romanse historyczne. Na kiermasz trafią rów-
nież książki naukowe i popularnonaukowe. Nie zabraknie klasyki polskiej 
i obcej (Słowacki, Konopnicka, Prus, Stendhal). Kiermasz czynny w godzi-
nach otwarcia biblioteki: w poniedziałek, wtorek i czwartek od 12 do 18, 
w środę od 11 do 15, w piątek od 8.30 do 16.

Filia nr 16, ul. Konstytucji 3 Maja 10
Biblioteczne łamigłówki, 8.06. (czwartek), godz. 16.00
Jeśli masz  7-9 lat, zapraszamy na popołudnie dobrej zabawy ze zgaduj-
-zgadulami, szaradami, rebusami, kalamburami i innymi atrakcjami. 
Szczegóły: 56 648-70-79.
Klub kryminału, 12.06. (poniedziałek), godz. 18.00

Lubisz kryminały? Tutaj spotkasz się z innymi „kryminalistami”. Będzie-
my dyskutować o książce Alexandry Burt „Gdzie jest Mia”. To thriller 
opowiadający historię młodej matki, która w niewyjaśnionych okolicz-
nościach traci siedmiomiesięczną córeczkę. Egzemplarze książki będą 
dostępne na spotkaniu. Kontakt: 56 648-70-79

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
ul. Szczytna 13

Muzyczne podróże 
12.06. (poniedziałek), godz. 10.00
O miejscach, które warto usłyszeć opowiedzą Magdalena Gogulska-Dęb-
ska i Stanisław Kamper
Dyskusyjny Klub Książki 
26.06. (poniedziałek), godz. 10.00 
Dyskusja nad książką Huberta Klimko-Dobrzanieckiego „Zostawić Islan-
dię”. Spotkanie poprowadzi Magdalena Gogulska-Dębska.
Arkadia naturalnie, do 7.07.
Wystawa prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej „Arkadia”. 
Autorami są dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Prace 
powstały podczas terapii, której celem jest osiągnięcie samodzielności 
i niezależności życiowej oraz rozwijanie wrażliwości na sztukę i piękno 
otaczającej przyrody. Dlatego też motywem przewodnim wystawy jest 
niezmiennie inspirująca nas natura.

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

Wiślane tajemnice - wystawa fotografii
6.06. (wtorek), godz. 17.00, do 30.06.
Efekt pleneru zorganizowanego przez Stowarzyszenie Toruńskie Space-
ry Fotograficzne oraz Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych 
UMK w ramach 17. Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Koordynato-
rami imprezy byli dr Magdalena Mateja oraz dr Zbigniew Filipiak. Kil-
kudziesięciu uczestników spotkało się przy estakadzie mostu im. gen. 
Elżbiety Zawadzkiej i ruszyło ku staremu miastu brzegiem Królowej Pol-
skich Rzek, mijając po drodze m.in. rozlewiska ze stanowiskami bobrów, 
budynek dawnego młyna pamiętający czasy  Krzyżaków, malownicze 
osiedle Winnica.  Zdjęcia skupiają się na urokach nadrzecznej przyrody, 
niejednokrotnie zaskakując natchnioną, tajemniczą atmosferą. Wysta-
wa, na której zebrano prace 21. autorów, przypada na 7-lecie działal-
ności Toruńskich Spacerów Fotograficznych – najaktywniejszej grupy 
twórczej regionu kujawsko-pomorskiego, łączącej amatorów i profesjo-
nalistów. Autorzy: Agata Jankowska, Alicja Piotrowska, Anna Rusiłko, 
Daniel Neuman, Dariusz Chwiałkowski, Dariusz Kilan, Jarek Fisz, Joanna 
Stepaniuk, Karol Paul, Katarzyna Brzustewicz, Katarzyna Rubiszewska, 
Maciej Mierzejewski, Maciej Neumann, Magdalena Seliwiak, Marcin 
Zawadzki, Marek Mrozowicz, Mateusz Stachera, Paulina Komorowska, 
Philip Gray, Tomasz Drwięga, Zbyszek Filipiak.
Dycha na liczniku. 10 lat Klubu Rowerowego „Skołowani”
14.06-31.08.
Wystawa prezentuje fotografie, pamiątki oraz relacje ze spacerów i wy-
cieczek rowerowych Klubu, działającego w ramach Programu 
„Absolwent UMK”. 
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TEATRY

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

Duża Scena
Poskromienie złośnicy, reż. Justyna Celeda
3-4.06. (sobota-niedziela), godz. 18.00 
6-7.06. (wtorek-środa), godz. 11.00 
Bilety: 40 zł, ulgowy 30 zł, szkolny 22 zł
Roberto Zucco, reż. Lena Frankiewicz
22.06. (czwartek), godz. 19.00 - premiera 
23-25.06. (piątek-niedziela), godz. 19.00
27.06. (wtorek), godz. 19.00
Niech pani spojrzy na tych wszystkich wariatów. Proszę, jak im źle z oczu patrzy. Mordercy. Nigdy 
nie widziałem tylu morderców na raz. Dostaną nagle świra i zaczną się nawzajem zabijać. („Roberto 
Zucco”, B.M. Koltès). Świat stanął na krawędzi – jeszcze chwila i nastąpi godzina zero: koniec 
świata takiego, jakim go znamy. A może koniec świata w ogóle? Poczucie niepewności i bezcelowo-
ści w społeczeństwie wybucha ze zdwojoną siłą w wyniku nagłych zmian społecznych i załamania 
się dotychczasowego porządku. Przewodnikiem po tym świecie Koltès czyni Roberto Zucco, mor-
dercę bez powodu. Dzięki niemu poznajemy społeczeństwo, które go wyprodukowało, społeczeń-
stwo, w którym ustalane przez władzę reguły normy nie pasują już do tego świata. Bilety: 35 zł, 
ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Odlot. Last minute
1-2.07. (sobota-niedziela), godz. 19.00
7-9.07. (piątek-niedziela), godz. 19.00
Musical z humorem nie tylko w tle. Spektakl jest muzyczną próbą zbudowania kulturalnego „mostu 
powietrznego” pomiędzy stolicami naszego województwa Toruniem i Bydgoszczą. Lot nie prze-
biega oczywiście po linii prostej: samolot klucząc i nawigując, w nie zawsze sprzyjających warun-
kach, przelatuje nad najciekawszymi miejscowościami naszego regionu: Ciechocinkiem, Wenecją, 
Biskupinem, Szafarnią, Grudziądzem, Włocławkiem, Świeciem, w dowcipny sposób sławiąc uroki 
tych miejsc, jak i całego naszego regionu. Lot nie kończy się szczęśliwym lądowaniem w porcie 
lotniczym w Bydgoszczy, ale i nie zamyka ostatecznie takiej możliwości. Samolot znika w tajem-
niczy sposób w naszym własnym „trójkącie bermudzkim:” Kcynia – Cekcyn – Wybcz. Bilety: 45 zł, 
ulgowy 35 zł

Scena Na Zapleczu
Bóg mordu, reż. Bożena Suchocka Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł
6-7.06. (wtorek-środa), godz. 19.00
10-11.06. (sobota-niedziela), godz. 19.00 
Napis,  reż. Paweł Paszta Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł
17-18.06. (sobot-niedziela), godz. 19.00
20-21.06. (wtorek-środa), godz. 19.00
23-25.06. (piątek-niedziela), godz. 18.00

Wydarzenia:
Czytanie. Reportaż - Filip Springer
12.06. (poniedziałek), godz. 19.00, plac przed Teatrem
Fragmenty reportaży Filipa Springera przeczytają aktorzy Teatru im. Wilama Horzycy. Wydarzenie 
w ramach 23. Toruńskiego Festiwalu Książki. Wstęp wolny

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

Wąż, 1-2.06.(czwartek-piątek), godz. 9.30 i 12.00
Bilety: 18 zł, w niedzielę 20 zł
Dzień Dziecka: Szewczyk Dratewka, 4.06. (niedziela), godz. 12.00
Po spektaklu zapraszamy do teatralnego ogrodu, gdzie odbędą się gry 
i zabawy. Zachęcamy także do wzięcia udziału w warsztatach. Koszt Dnia 
Dziecka: 29 zł
Bleee…    6-9.06. (wtorek-piątek), godz. 9.30 i 12.00
Bilety: 18 zł, w niedzielę 20 zł
Alicja w Krainie Czarów
12-14.06. (poniedziałek-środa), godz. 9.30 i 12.00
16.06. (piątek) , godz. 9.30 i 12.00
Bilety: 18 zł, w niedzielę 20 zł
Robinson Crusoe
18.06. (niedziela), godz. 16.30 - premiera
20-21.06. (wtorek-środa), godz. 12.00
Młody Robinson Cruose ucieka z domu i trafia na statek, który rozbija się na bezludnej wyspie. 
Tam spędza kilkanaście lat, buduje dom, uprawia zboże, uczy się samodzielnego życia. Spotyka 
grupę ludożerców, z jednym z nich się zaprzyjaźnia. W przedstawieniu Zbigniewa Lisowskiego nasz 
młody bohater przechodzi podobną drogę. Ale czy nie każdy z nas bywa czasem takim życiowym 
rozbitkiem? Barwna scenografia i kostiumy Pavla Hubički, piosenki napisane przez Wojciecha Sze-
lachowskiego, Jacka Pietruskiego i Zbigniewa Lisowskiego na tle muzyki Zbigniewa Krzywańskie-
go, nawiązującej do klimatów irlandzkich i szantowych. Bilety: 18 zł, w niedzielę 20 zł

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

Jacek i Placek na tropie księżyca 
1.06. (czwartek), godz. 9.00, 12.00, 18.00
2.06. (piątek), godz. 9.00 
3.06. (sobota), godz. 16.00
4.06. (niedziela), godz. 12.00
12.06. (poniedziałek), godz. 12.00
Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy
Na dużym ekranie, czyli kino w teatrze! 8.06. (czwartek), godz. 19.00
Raz w miesiącu zapraszamy na kolejne seanse słynnych amerykańskich musicali. Wstęp wolny

Musicodrama 3: musical kieszonkowy Bilety:  30 zł,  25 zł ulgowy
10.06. (sobota), godz. 19.00 
11.06. (niedziela), godz. 18.00
Nasze najlepsze – Lubelska Federacja Bardów
17.06. (sobota), godz. 19.00 
Koncert złożony z najgoręcej oklaskiwanych utworów wybranych z całego dorobku grupy. Mu-
zycznie budowany jest z jednej strony na motywach ludowych, przetworzonych przez muzyków 
LFB, zaś z drugiej strony na motywach muzyki klasycznej. Teksty wychodzą najczęściej spod 
ręki członków zespołu, ale w repertuarze znaleźć można także utwory klasyków polskiej poezji. 
Wykonawcy: Katarzyna Wasilewska, Marek Andrzejewski, Jan Kondrak, Piotr Selim. Bilety: 30 zł

Afrykańska Przygoda, 17.06. (sobota), godz. 12.00
Bilety: 14 zł dziecko, 20 zł dorosły, 15 zł kolejny bilet dla opiekuna 
Jutro będzie za późno, 18.06. (niedziela), godz. 18.00
Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy
Machiavelli, 24.06. (sobota), godz. 19.00 
Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy

TEATR IMPRESARYJNY AFISZ
tel. 56 690-43-47, www.teatrafisz.pl

KINA

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

Wonder Woman, premiera: 2.06. akcja, sci-fi,  USA 2017

Nazywam się Cukinia, premiera: 2.06. animacja, Francja, Szwajcaria 2016

Sama przeciw wszystkim, premiera: 2.06. dramat, Francja USA 2016

Sieranevada, premiera: 2.06. dramat, Chorwacja, Francja,  Macedonia, 
Rumunia 2016

mamy2mamy, premiera: 2.06. komedia, Francja 2017

Mumia, premiera: 9.06. fantasty, przygodowy,  USA 2017

Baywatch. Słoneczny patrol, premiera: 9.06. komedia, akcja, USA 2017

Ponad wszystko, premiera: 9.06. melodramat, USA 2017

Serce z kamienia, premiera: 9.06. dramat, Dania, Islandia  2016

Królowa Hiszpanii, premiera: 9.06. dramat, komedia Hiszpania 2016

Auta 3, premiera: 15.06. animacja, komedia, USA 2017

Król Artur: legenda miecza, premiera: 15.06. dramat, przygodowy  
2017

Ostra noc, premiera: 16.06. komedia USA 2017

Historia pewnego życia, premiera: 16.06. dramat, Belgia Francja 2016

Transformers: Ostatni Rycerz, premiera: 23.06. akcja, sci-fi, USA  
2017

Czerwony Żółw, premiera: 23.06. animacja, Belgia, Francja, Japonia 2016

Tożsamość zdrajcy, premiera: 23.06. thriller, akcja, Wielka Brytania 2017

Once upon a time in Venice, premiera: 23.06. komedia USA 2017

Miłość aż po ślub, premiera: 23.06. komedia, Francja 2017

Podarować życie, premiera: 23.06. dramat, Francja 2016

Jonathan, premiera: 23.06. dramat, Niemcy 2016

Gru, Dru i minionki, premiera: 30.06. animacja, komedia, przygodowy, 
USA 2017

W starym, dobrym stylu, premiera: 30.06. komedia, USA 2017

Gifted, premiera: 30.06. dramat, USA 2017

Aquarius, premiera: 30.06. dramat, Brazylia 2016

Lady M., premiera: 30.06. dramat, Wielka Brytania 2016

(Repertuar Kina Centrum w dziale Galerie – CSW, Kina Niebieski Kocyk w dziale Centra 
Kultury – Od Nowa)

Gość Teatru Afisz: Teatr Kotłownia z  Drezdenka: NFZ … czyli 
czas leczy rany, 11.06. (niedziela), godz. 17.00
Pan po receptę? Pani po wyniki? Kto z państwa na kontrolę? Żaden problem – pro-
szę stanąć w kolejce i w miarę możliwości spokojnie czekać. Mamy czas … Kolejka 
to dopiero początek, a gdy nasza cierpliwość sięga zenitu – zaczyna się najlepsze! 
Obsada: Bartosz Bandura, Jarosław Książek. Autorska mieszanka komediowych scen, 
w nieco kabaretowej formie, nasycona absurdalnym i czarnym humorem wprowadzi 
nas, z przymrużeniem oka, w świat medycyny.

Miejsce: Hotel Bulwar
Bilety: indywidualny 28 zł, grupowy (od 9 osób) 18 zł. Rezerwacja: 513-020-033, 
733-333-440, biuro@teatrafisz.pl, sprzedaż: interticket.pl, kasa przed spektaklem

P
PLANETARIUM

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

Mój kumpel Niko (familijny) Przygody młodego Mikołaja Kopernika 
z okresu jego dzieciństwa i młodości i w Toruniu. W opowieści to zadziorny 
rozrabiaka z bystrym spojrzeniem. Jak zatem prezentuje się młody Mikołaj  
i skąd to imię w tytule? Czy urodził się w Domu Towarowym? Jak radził 
sobie w szkole, czy był grzecznym uczniem, a może zasypiał na lekcjach? 
Gdzie lubił spędzać czas i dlaczego zafascynował się astronomią? Spójrzmy 
wraz z nim na nocne niebo i tysiące gwiazd...
Meteoplanet Opowieść o niezwykłościach pogody w Układzie Słonecznym. 
Wsłuchamy się w legendy i metody dawnych sposobów przewidywania 
pogody na podstawie wyglądu nieba i odwiedzimy najstarszą w Toruniu 
stację meteorologiczną.  Sprawdzimy pogodę jaką zastaną przyszli 
mieszkańcy baz na Księżycu i Marsie. Poszukamy miejsc z ekstremalnym 
wiatrem, ciśnieniem, wyładowaniami, czy opadem, a nawet zanurzymy 
się w gradzie diamentów. Dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych, 
gimnazjów, szkół średnich i osób dorosłych.

Pozostałe seanse w ofercie: dla dzieci Astropies Łajka i Cudowna podróż,  a także popularnonaukowe 
W poszukiwaniu życia, Wirująca Ziemia i Ziemia – planeta Kopernika

Godziny projekcji: od poniedziałku do piątku: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00; w soboty: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.15, 17.30; w niedziele: 12.00, 13.30, 
15.00, 16.30
Bilety: grupowy szkolny 9 zł, ulgowy 10 zł;  normalny 12 zł
z wersją w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim lub rosyjskim: 14 zł / 16 zł
w weekendy i święta zapraszamy całe rodziny - dla wszystkich widzów bilet ulgowy

wystawa interaktywna ORBITARIUM
W Orbitarium można sterować okazałym 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 samodzielnie przeprowadza się proste doświadczenia ilustru-
jące zjawiska zachodzące we Wszechświecie. Tłumaczą one m.in. transmisję sygnału w kosmosie, 
burzliwe atmosfery planet, ciśnienie atmosferyczne. Używając przycisków można własnoręcznie 
sprawdzić, jak rodzą się tornada oraz ile ważyłby człowiek, mieszkając na Księżycu bądź Saturnie.
Godziny wejść: od poniedziałku do piątku: informacja o godzinach wejść dla osób indywidualnych 
w kasie biletowej; w soboty: 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.30, 16.45; w niedziele: 11.15, 12.45, 
14.15, 15.45
Bilety: grupowy szkolny 7 zł, ulgowy 7 zł;  normalny 9 zł
w weekendy i święta zapraszamy całe rodziny - dla wszystkich odwiedzających bilet ulgowy

wystawa interaktywna GEODIUM
Wystawa poświęcona Ziemi jako planecie. Jej centralnym elementem jest obracający się i odpowied-
nio oświetlony model kuli ziemskiej o średnicy 2,15 m. Dzięki grze świateł w łatwy sposób można 
przekonać się, dlaczego mamy cztery pory roku, a po dniu następuje noc. Interaktywne stanowiska 
wyjaśniają m.in. pole magnetyczne, płyty litosferyczne i trzęsienia Ziemi, tęczę, cyklon, a także po-
wstawanie wydm, konwekcję, czy źródła energii odnawialnej. Są tu też 2 stanowiska z kolekcją skał 
i minerałów. W czterech narożnikach wystawy przygotowano plastyczne instalacje pokazujące, jak 
na przestrzeni dziejów zmieniała się nasza planeta. Odwiedzający znajdą tam wybuchający wulkan, 
będący kolebką życia ocean, monumentalny lodowiec, czy wreszcie makietę cywilizacji człowieka. 
Godziny wejść: od poniedziałku do piątku: informacja o godzinach wejść dla osób indywidualnych 
w kasie biletowej; w soboty: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.15; w niedziele: 11.15, 13.00, 
14.30, 16.00
Bilety: grupowy szkolny 7 zł, ulgowy 7 zł;  normalny 9 zł
w weekendy i święta zapraszamy całe rodziny - dla wszystkich odwiedzających bilet ulgowy

Uwaga! W weekend ze świętem Bożego Ciała zmiana repertuaru. Szczegóły na www. 22-23.06. 
Planetarium nieczynne



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

V Międzynarodowy Konkurs i Festiwal Chóralny im. M. Kopernika 
Per Musicam Ad Astra
24-29.06. (sobota-czwartek)
Zespoły z Węgier, Norwegii, Portugalii, Finlandii, Czech, Łotwy, Hong 
Kongu oraz różnych regionów Polski. Chóry będą się zmagały w prze-
słuchaniach konkursowych, a także występowały na koncertach 
przed publicznością w Toruniu, Chełmży, Lubiczu i Inowrocławiu. 
Tango Project, 24.06. (sobota) Bazylika Konkatedralna w Chełmży, 
25.06. (niedziela),godz. 19.00 Dwór Artusa
W programie kompozycje argentyńskiego kompozytora Martina Pal-
meriego: Tango Gloria i Tango Credo. Wykonawcami koncertów będą: 
Matin Palmeri (fortepian), Mario Stefano Pietrodarchi (bandoneon), 
Aleksandra Turalska (sopran), Agata Schmidt (mezzosopran), Łukasz 
Klimczak (baryton), toruński Chór „Astrolabium” oraz Orkiestra Ka-
meralna Capella Bydgostiensis pod dyrekcją Kingi Litowskiej.
26.06. (poniedziałek)
godz. 18.00 Dwór Artusa, Koncert Festiwalowy
godz. 19.00 - Parafia Matki Bożej Częstochowskiej i św. Wacława 
w Lubiczu Górnym, Koncert Festiwalowy 
godz. 20.00 Dźwięki Północy Chóru Kameralnego 441 Hz z Gdańska
Młody zespół, jednak ich pasja i zaangażowanie pomogły w osiągnię-
ciu najwyższych nagród na krajowych i międzynarodowych konkur-
sach chóralnych. Chór promuje współczesną muzykę wokalną.  
27.06. (wtorek)
godz. 16.00, Inowrocław, Park Solankowy, Koncert Festiwalowy
godz. 19.30, Bazylika w Chełmży, Koncert Festiwalowy
 godz. 19.00, Parafia św. Antoniego w Toruniu, Koncert Festiwalowy
28.06. (środa)
godz. 12.00  Dwór Artusa, konkurs o GRAND PRIX
godz. 16.00 Dwór Artusa, koncert festiwalowy
Na koncerty wstęp wolny, jedynie na koncert „Tango Project” w To-
runiu niezbędne jest zaproszenie, które będzie można wygrać od 15 
czerwca na Facebook/PerMusicamAdAstra.

KURIA DIECEZJALNA TORUŃSKA
KANTOR DIECEZJALNY KS. MARIUSZ KLIMEK
www.organy.diecezja.torun.pl

32. Świętojański Festiwal Organowy
•  3.06. (sobota), godz. 17.00 Adam Klarecki (Włocławek) , Kościół 

Ducha Świętego
•  4.06. (niedziela), godz. 18.45 Elżbieta Karolak (Poznań), Kościół 

pw. Miłosierdzia Bożego
•  11.06. (niedziela), godz. 19.00 Sławomir Kamiński (Poznań), Ko-

ściół pw. MB Królowej Polski
•  17.06. (sobota), godz. 17.00 Marcin Łęcki (Toruń) - organy, Kościół 

pw. Ducha Świętego

IINNI ORGANIZATORZY

•  18.06. (niedziela), godz. 19.00 Mariusz Ryś (Tarnobrzeg), Kościół pw. 
Wniebowzięcia NMP

Wstęp na wszystkie koncerty wolny

TOWARZYSTWO BACHOWSKIE, www.js-bach.pl

VII Festiwal Cichej Muzyki: Pierwszy koncert pozytywu
25.06. (niedziela), godz. 17.00
Po kilku latach starań Towarzystwo Bachowskie dysponuje pozytywem, 
niewielkim instrumentem będącym poprzednikiem organów. Teraz nad-
szedł czas na oficjalną prezentację toruńskiego pozytywu i pierwszy 
koncert, w którym spełni on rolę główną. Na pozytywie, a także na... cy-
frowych organach Clavia Nord w roli m.in. organów Hammonda zagrają 
Marek Toporowski i Irmina Obońska-Toporowska, muzycy specjalizujący 
się w wykonywaniu muzyki dawnej na klawesynach, organach i innych 
historycznych instrumentach klawiszowych. Są tegorocznymi laureatami 
Fryderyka. Zagrają atrakcyjny repertuar, także z nagrodzonej płyty. Reper-
tuar: Jan Sebastian Bach, Antonio Soler, Ryszard Borowski, Astor Piaz-
zola. Słowo: Jakub Burzyński. Miejsce: Ratusz Staromiejski. Wstęp wolny

FUNDACJA PLATON IM. KUBY RUMIŃSKIEGO
www.pasjopolis.pl

XIII koncert Fundacji Platon
Magda Umer, Bogdan Hołownia, Agnieszka Niezgoda „Bezsenna Noc”
10.06. (sobota), godz. 19.00
Utwory wykonane podczas koncertu pochodzić będą z płyty Magdy 
Umer i Bogdana Hołowni. Dochód z koncertu przeznaczony zostanie na 
działania statutowe fundacji. Bilety: 50 zł do nabycia w Rainbow Tours,  
ul. Mostowa oraz od godz. 18.00 w dniu koncertu przed wejściem
Miejsce: Dziedziniec Ratusza Staromiejskiego

URZĄD MARSZAŁKOWSKI, pl. Teatralny 2
tel. 56 621-86-00, www.kujawsko-pomorskie.pl

Święto Województwa
3.06. (sobota)
•  godz. 10.00 Śniadanie na trawie - Piknik ekologiczny
•  godz. 17.00 Piosenki Wojciecha Młynarskiego 
•  godz. 20.00 Koncert gwiazdy wieczoru Julii Marcell 
Miejsce: Bulwar Filadelfijski
5.06. (poniedziałek)
•  godz. 18.00 Mistrz i uczniowie grają pory roku Antonio Vivaldiego
Krzysztof Jakowicz, Orkiestra kameralna Capella Bydgostiensis oraz 
uczniowie szkół muzycznych z regionu. Miejsce: Dwór Artusa (bezpłatne 
zaproszenia do odbioru w kasie DA)
6.06. (wtorek)
•  godz. 10.00 Konferencja naukowa „Londyńska reduta. Prezydenci RP 

na Uchodźstwie 1939–1990”. Władysław Raczkiewicz (1885–1947). 
Pierwszy Prezydent RP na Uchodźstwie 1939–1947.

Miejsce: Urząd Marszałkowski, sala im. Władysława Raczkiewicza
•  godz. 15.30 Otwarcie wystawy „Władysław Raczkiewicz (1885-1947). 

Biografia polityczna”
Miejsce: Muzeum Uniwersyteckie, pl. Rapackiego 1
•  godz. 18.30 XIV Koncert „Pięciolinia dla Papieża”, Miejsce: Dwór Artusa

7.06. (środa)
•  godz. 12.00 Msza Święta, Katedra śś. Janów
9.06. (piątek)
•  godz. 21.00 Koncert „Pod wspólnym niebem”
Wystąpią: Kayah, Katarzyna Nosowska, Grubson, Julia Pietrucha, Kata-
rzyna Groniec, Adam Nowak, Mariusz Lubomski. Happening artystyczny 
Galerii Rusz. Miejsce: CKK Jordanki, scena plenerowa
•  9-11.06. II Regionalna Fiesta Balonowa

PRACOWNIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
ul. św. Katarzyny 5 lok. 3, www.pzr.org.pl

Śniadanie na Trawie, 3.06. (sobota), od godz. 9.00
Zapraszamy na spotkanie na trawie, udział w warsztatach, spotkaniach  
związanych z przyrodą i ochroną środowiska oraz na koncerty. Zaczynamy 
o 9 jogą i koncertem smyczkowym. Na zakończenie zagra Julia Marcell, 
wcześniej usłyszymy między innymi piosenki Wojciecha Młynarskiego. 
W tym roku spotykamy się nad Wisłą, z okazji Roku Rzeki Wisły. B ędziemy 
świętować także Dzień Ochrony Środowiska. Miejsce: Bulwar Filadelfijski 
(na wysokości między ul. Żeglarską a Św. Ducha). Wstęp wolny

DOM KULTURY BYDGOSKIE PRZEDMIEŚCIE
STOWARZYSZENIE BYDGOSKIE PRZEDMIEŚCIE
www.swietobydgoskiego.pl

8. Święto Bydgoskiego Przedmieścia, 24.06. (sobota)
Wydarzenie realizowane dzięki połączeniu sił mieszkańców, organiza-
cji pozarządowych, instytucji kultury, wspólnot i grup nieformalnych. 
W programie m.in. kilka spacerów szlakiem historii (w roli przewodnika 
zadebiutuje multimedialna aplikacja), warsztaty i spotkania, gry, zabawy, 
akcenty książkowe, teatralne i muzyczne, pchli targ, kawiarnia i wielkie 
żarcie, czyli próba reaktywacji restauracyjnych tradycji na Bydgoskim, 
nie zabraknie także hucznego finału nad Martówką... Program godzinowy 
oraz mapka z planem punktów znaleźć można na www. Idea Święta opiera 
się na zaproszeniu mieszkańców do wspólnego celebrowania wyjątkowej 
atmosfery Bydgoskiego Przedmieścia – dzielnicy pełnej sentymentalnego 
czaru, pięknych drzew, a także wyjątkowych ludzi.

KOŁO NAUKOWE ARABISTÓW „ZAHRA AS-SAHRA”

Orient Express: Przystanek Podróże, 23.06. (piątek), godz. 17.00 
Wykłady: Małgorzata Al-Shahari - Twarze i oblicza Jemenu. W poszukiwa-
niu rodzinnych korzeni; Zdzisław Preisner - W Libanie, Syrii i Jordanii – trzy 
kraje Bliskiego Wschodu. Po wykładach niespodzianka przedwakacyjna
Spotkania rozłożone na cały rok, poświęcone kulturze muzułmańskiej. 
Podstawowym celem jest działanie na rzecz poznania i lepszego zrozu-
mienia kultury arabsko-muzułmańskiej przez Polaków.
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej – Czytelnia. Wstęp wolny

FUNDACJA ZAMEK DYBÓW I GRÓD NIESZAWA

Fantastyczny Dzień Dziecka z Wiedźminem, 3.06. (sobota), godz. 12.00
Dzień Dziecka tematycznie osadzony w realiach fantastyki, a w szczegól-
ności w uniwersum stworzonym przez Andrzeja Sapkowskiego. Odbędą 
się liczne animacje i pokazy oparte na wydarzeniach znanych z popular-
nych książek o losach Geralta z Rivii. Wszyscy będą mieli okazję zobaczyć 
słynną próbę miecza, poznać tajemniczą Szkołę Kota, zwiedzić obozowi-
sko ulubionych postaci czy stanowisko alchemika-zielarza. Do dyspozy-
cji oddane zostaną profesjonalny tor łuczniczy, stanowisko gier. Będzie 
szansa spróbowania sił w grze terenowej i odkrycia „Skarb Wiedźmina”, 
a także skorzystania z przebieralni strojów. W okolicy fontanny znajdą się 
też specjalne miejsca do robienia zdjęć i animacji dla dzieci. W planach 
liczne konkursy z nagrodami. Całość uświetnią scenki rodzajowe oraz po-
kazy walki bronią białą – kultowe postacie skrzyżują miecze na oczach 
Torunian. Miejsce: przy fontannie Cosmopolis. Wstęp wolny

POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE
WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI UMK

Zwiedzanie Fortu IV, 28.06. (środa), godz. 17.00-18.30
Mało kto zdaje sobie sprawę, że Toruń to prawdopodobnie najbardziej 
ufortyfikowane miasto w Polsce. Oprócz tych starych średniowiecznych 
umocnień, znajduje się bowiem tutaj jeszcze ponad 200 dzieł fortyfikacyj-
nych pochodzących głównie z XIX w. Stan ich zachowania i współczesne 
przeznaczenie są bardzo różne. Nie wszystkie są dostępne dla turystów. 
Ale jeden z nich, o nazwie Yorck-Żółkiewski, zasługuje na szczególną uwa-
gę. Jest to olbrzymia budowla forteczna (280x190 m), która współcześnie, 
jako jedyny obiekt tego typu, jest przystosowana dla potrzeb turystów. 
Będziemy mogli zwiedzić i poznać historię oraz budowę i przeznaczenie 
fortu. Tajniki nie tylko Fortu IV przybliży znawca fortyfikacji toruńskich, 
redaktor opracowania „Społeczny raport na temat stanu Twierdzy Toruń”, 
przewodnik miejski i pilot wycieczek Adam Kowalkowski.
Miejsce: dziedziniec przed Fortem IV, ul. B. Chrobrego 86. Wstęp wolny

PIEROGARNIA STARY TORUŃ

Święto Mostu Paulińskiego, 11.06. (niedziela), godz. 12.00-19.00
Jarmark pierogów, zwiedzanie ruin podziemnej przeprawy mostowej. Dla 
najmłodszych konkursy plastyczne, gry i zabawy.

KULTURHAUZ, ul. Poniatowskiego 5/2, www.kulturhauz.com

Nowalijki Grzegorza Gronkowskiego, czyli pewien szczególny absurd 
i groteska, 3.06. (sobota), godz. 18.00 Wernisaż wystawy 
Spotkanie literackie z Marią Znamierowską, 8.06. (czw.), godz. 19.00 
Queer Party, 10.06. (sobota), godz. 21.00
 Otwarte Wtorki w KHZ! Przyjdź, zapytaj, zaproponuj!
13, 20, 27.06. (wtorek), godz. 12.00-17.00
Wykład w ramach cyklu Chcemy być nowocześni 
13.06. (wtorek), godz. 18.00
Historia polskiego wzornictwa. Spotkanie #7: Wzornictwo po 1956 r., 
część 2. Prowadzenie: Marta Kołacz
Koncert: Teo Olter, 15.06. (czwartek), godz. 21.00 Perkusja solo
Noise for refugees – impreza benefitowa, 30.06. (piątek), godz. 20.30



MIĘDZYNARODOWE CENTRUM SPOTKAŃ MŁODZIEŻY
ul. Łokietka 3, tel. 56 656-70-20, www.mcsm.torun.pl

Ewa Świokła-Cienkowska - Harmonia Sfer Niebieskich
23.06. (piątek)
•  godz. 18.00 Koncert muzyki klasycznej (najpiękniejsze przeboje opero-

we i instrumentalne)
•  godz. 19.00 Wernisaż wystawy malarstwa oraz loteria dobroczynna
14.09. (czwartek)
•  godz. 18.00 koncert muzyki filmowej
•  godz.19.00 finisaż wystawy (podsumowanie akcji)
Ewa Świokła-Cienkowska ma 27 lat, jest artystką - malarką i wokalistką 
klasyczną. W wieku 9 lat zaczęła chorować na nowotwór kości prawego 
ramienia, choroba nawracała dwukrotnie. Jeszcze przed 16. urodzinami 
musiała zdecydować o amputacji całej ręki. Wówczas już pasjonowała się 
malarstwem. Obecnie zbiera fundusze na nową protezę prawej ręki, koszt 
całkowity to 43 000 zł. W dniu wernisażu oraz finisażu wystawy odbędą 
się koncerty charytatywne Zespołu Impro Classic oraz zostanie przepro-
wadzona loteria. Dochód będzie w całości przekazany na nową protezę 
ręki. Koszt biletu/cegiełki nie mniej niż 20 zł za każdy z koncertów. Rezer-
wacja biletów: 793-006-654 email: improclassic@gmail.com

PAWEŁ SIEMIŃSKI

VI Festiwal Malarstwa i Rzeźby Figurkowej
Celem imprezy jest propagowanie malarstwa i rzeźby figurkowej jako 
alternatywnej formy sztuki. Festiwal odbędzie się w formie otwartej bez 
podziału wiekowego. Od startujących będzie pobierana opłata startowa 
w wysokości 20 zł. Prace będą oceniane według zasady - Podoba się - Nie 
podoba
Aby klasa startowa rozegrała się musi liczyć minimum 5 prac 3 różnych 
zawodników.
24.06. (sobota)
•  godz. 9.00-13.00 przyjmowanie prac
•  godz. 14.00-16.00 ocena sędziowska
•  godz. 20.00 spotkanie integracyjne
25.06. (niedziela)
•  godz. 9.00-13.00 wystawa prac
•  godz. 13.00 uroczyste zakończenie oraz ogłoszenie wyników
kategorie startowe:
F1 - Figurki piesze do 1900 r. do 60 mm, F2 - Figurki piesze DO 1900 r. OD 70 mm, F3 - Figurki 
piesze od 1900 r. do 60 mm, F4 - figurki piesze od 1900 r. od 70 mm, F5- figurki konne do 60 mm, 
F6 - popiersia do 1900, F6F - popiersia od 1900, F7- figurki fantasy do 32 mm, F8 - figurki fantasy 
od 40 mm, F9 - popiersia fantasy, F10 - pojazdy fantasy (wszystkie skale), F11 - figurki junior (max. 
15 lat), F12 - figurki kartonowe (bez podziału na skale i tematykę), F13 - figurki sf małe (32mm), 
F14 - figurki sf duże (od 54 mm w górę), RZ – rzeźba, OA- open army

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1, Wielkie Garbary 9

OJCOWIE FRANCISZKANIE

Koncert Uwielbienia z zespołem Exodus 15, 15.06. (czw.), godz. 18.00
Plenerowy koncert muzyki chrześcijańskiej ma stanowić przedłużenie 
świątecznego dnia Bożego Ciała. W ten sposób pragniemy propagować 
kulturę chrześcijańską i muzykę religijną, jako współczesne formy ewan-
gelizacji i jedności. Miejsce: Bulwar Filadelfijski (scena na Wiśle)

GRUPA N OBROTÓW, www.nobrotow.pl

Warsztaty tańców tradycyjnych, 3.06. (sobota), godz. 11.00
Warsztaty skierowane zarówno do początkujących tancerzy, jak i osób, 
które rozpoczęły już swoją przygodę z tańcem. Prezentacje tańca, ćwicze-
nia postawy i trzymania w parze, wypracowanie komfortu długotrwałego 
tańczenia, kroki podstawowe oraz zaawansowane, praktyka poruszania 
się po parkiecie, prowadzenia i podążania. Warsztaty płatne, obowiązują 
na nie zapisy. Miejsce: Toruń, szczegóły po dokonaniu zapisów
CzerPotańc (good-orijune potańc), 3.06. (sobota), godz. 20.00
Tradycyjna potańcówka z repertuarem muzycznym wywodzącym się z pol-
skiego nurtu „in crudo” oraz francuskiego balfolku. W repertuarze wieczo-
ru znajdą się tradycyjne tańce polskie, szwedzkie, francuskie, portugal-
skie, węgierskie, w parach, setach, kole i korowodzie. W trakcie potańcu 
przewidziany jest koncert muzyki na żywo do tańca oraz poprowadzone 
będą zabawy taneczne. Wstęp na potańcówkę dowolny, dobrowolny. 
Przed potańcem (godz. 19.00) godzinne zajęcia taneczne dla dzieci.
Miejsce: Wejściówka, plac Teatralny 1
Sesje Melodii Tanecznych Tradycyjnie
5, 12, 19, 26.06. (poniedziałki), godz. 20.00
Wspólne praktykowanie grania utworów do tańca. Tradycyjny repertuar 
tańców polskich i szwedzkich, jak również balfolk. Spotkania dla muzy-
ków zarówno doświadczonych, jak i początkujących w wygrywaniu melo-
dii rytmicznych. Bardzo mile widziani są na sesji tancerze.
Miejsce: Wejściówka, Plac Teatralny 1
N-obrotowe zajęcia taneczne, 14, 21.06. (środy), godz. 20.00
Spotkania poświęcone nauce tańców, którymi stoją europejskie tradycyj-
ne zabawy taneczne. W programie każdego spotkania podstawy tanecz-
ne oraz wybrane składniki zaawansowane kilku tańców tradycyjnych. Na 
taneczny repertuar składają się tańce z grupy polsk (ze Skandynawii), 
mazurkowych oraz tańce francuskie, portugalskie i węgierskie. Spotkania 
prowadzone są w sposób przystępny dla początkujących tancerzy. Warsz-
taty płatne. Miejsce: Toruń, Studio DFNS, Rynek Nowomiejski 27

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

Zwiedzanie Fortu IV:
Dyżury przewodnickie: każdy piątek i sobota godz. 21.00. Cena: 8 zł/os
Nie jest wymagana wcześniejsza rezerwacja. Parking bezpłatny na terenie 
Fortu IV. Na miejscu można kupić pochodnie: 6,5zł/sztukę (lub zabrać ze 
sobą latarki).

Bilety wstępu do Fortu IV
Zwiedzanie indywidualne codziennie w godz. 8.00-16.00:
ulgowy 5 zł (uczniowie, studenci, emeryci)
normalny 8 zł
Zwiedzanie grupowe (grupy od 10 osób):
ulgowy 4 zł (uczniowie, studenci, emeryci) + opłata za przewodnika
normalny 7 zł + opłata za przewodnika
Opiekunowie, piloci - bilety wstępu gratis
Grupy nocujące w Forcie IV - bilety wstępu gratis

Zwiedzanie Fortu IV z przewodnikiem:
dla grupy do 10 osób - 35zł + koszt pochodni
dla grupy do 45 osób - 60 zł + koszt pochodni
z przewodnikiem w stroju historycznym - mundurze żołnierza pruskiego dla grupy do 45 osób – 
100 zł + koszt pochodni

Zwiedzanie z duchami dla grupy do 30 osób (dorośli) lub grupy do 45 osób (dzieci i młodzież) 
– 500 zł Zwiedzanie w języku obcym: grupy do 10 osób – 70 zł, z przewodnikiem – 120 zł, z prze-
wodnikiem w mundurze -200 zł
Do kosztu przewodnika doliczany jest koszt biletów wstępu (dla grup, które nie nocują w Forcie IV)

WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ UMT
RADA SENIORÓW MIASTA TORUNIA
ul. Fałata 39, www.orbitorun.pl (zakładka: seniorzy)

III Toruńska Senioriada „Jesteśmy” 2017
25.06. (niedziela), godz. 11.00-17.00
Możliwość skorzystania przez seniorów z bezpłatnych punktów poradni-
czych oraz diagnostycznych, spotkania z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych, które będą zachęcały seniorów do skorzystania z ich 
oferty, liczne punkty z ofertą rekreacyjną wskazującą możliwości spędza-
nia wolnego czasu a także zdobycia nowych umiejętności i zainteresowań.
Miejsce: amfiteatr oraz tereny zielone przy Muzeum Etnograficznym. 
Wstęp wolny

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

Klub prowadzi działalność kulturalno-oświatową głównie dla mieszkań-
ców osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik”. Na wszystkie spotka-
nie obowiązuje telefoniczna rezerwacja miejsc.

Kuchnia seniora, 8.06. (czwartek), godz. 16.00
Ciasta, desery, napoje owocowo-warzywne. W programie wymiana prze-
pisów, prezentacja wypieków własnych. Quiz z nagrodami pt. Przysmaki 
światowej sławy.
Jak ćwiczyć pamięć. Zajęcia terapeutyczne
22.06. (czwartek), godz. 16.00
Zakończenie sezonu kulturalno-oświatowego
29.06. (czwartek), godz. 16.00
Sprawozdanie z działalności na sezon 2016/17. Dyskusja nad formami 
działalności i wnioski do planu na następny sezon, poczęstunek.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 IM. WANDY SZUMAN
ul. Strumykowa 13, tel. 56 622-42-91

1. Przedszkolne Święto Wisły 
1.06. (czwartek), godz. 10.00
W programie m.in. Wiślany recital – Maluchów, Ludowe zabawy znad 
Wisły – Średniaków, Legenda o Wiśle – Starszaków, konkurencje dla go-
ści - głośne czytanie legendy o Wiśle, rozstrzygnięcie Konkursu na Hasło 
o Wiśle dla przedszkoli z całego kraju, zabawy przy muzyce.
Miejsce: Plaża Miejska

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

Zapraszamy do tanga
Lekcje otwarte, warsztaty, kursy, to spotkania z tangiem dla tych, którzy 
marzą o tangu, których tango zafascynowało, ale także tych, którzy się nie 

zetknęli z tangiem i będzie to ich pierwsze spotkanie. Zgłoszenia poprzez 
stronę www.cotango.pl lub na e-mail: kursy@cotango.pl. Zapraszamy do 
współpracy instytucje, osoby fizyczne oraz placówki kultury. Regularne 
praktyki: czwartki, godz. 19.30-21.30
Miejsce: Dom Muz, ul. Okólna 169

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

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

Czynne codziennie w godz. 10.00-18.00. Pokazy rozpoczynają się o każ-
dej pełnej godzinie, ostatni o 17.00.
Dla odbiorców indywidualnych pokazy odbywają się, gdy zbierze się gru-
pa min. 5-osobowa. Maksymalna wielkość grupy to 50 osób. 

Bilety: dla dzieci od lat 3: 9 zł, dla dorosłych: 10 zł, dla dzieci niepełno-
sprawnych: 5 zł, dla dorosłych niepełnosprawnych: 8,5 zł

TORUŃSKA PIERNIKARNIA MISTRZA BOGUMIŁA
ul. Królowej Jadwigi 24
tel. 56 678-18-00, 725-011-050
www.piernikarniatorun.pl

Miejsce, w którym odbywają się warsztaty wyrobu pierników pamiątko-
wych, w którym barwnej historii pierników towarzyszy aromat przypraw 
korzennych, blask świec i muzyka średniowiecza. W oryginalnych wnę-
trzach organizujemy również urodzinki pachnące piernikami, a dla doro-
słych piernikowe biesiady i spotkania integracyjne. 

PRZEWODNICKIE CENTRUM USŁUGOWE 
ul. Fosa Staromiejska 6
www.przewodnickiecentrum.torun.pl

Zwiedzanie Rynku Nowomiejskiego jakiego nie znacie 
z licencjonowanym przewodnikiem, 11.06. (niedziela), godz. 16.00
Miejsce spotkania: Fundacja Tumult - Rynek Nowomiejski. 
Czas trwania: do 120 minut. Koszt: 7 zł

Zwiedzanie szlakiem gotyku Starego Miasta z licencjonowanym prze-
wodnikiem, 18.06. (niedziela), godz. 12.00
Miejsce spotkania: Łuk Cezara. Czas trwania: do 120 minut. 
Koszt zwiedzania: 7 zł



1.06. (czwartek)
  godz. 10.00-18.00  Konkurs Literacki, do 2.06.,  CSW
  godz. 10.00  1. Przedszkolne Święto Wisły,  Plaża Miejska
  godz. 10.00-18.00  Z piernikiem za pan brat od najmłodszych lat - Dzień Dziecka,  
 Muzeum Toruńskiego Piernika
  godz. 10.00, 12.00, 14.00  Dzień Dziecka w Kinie Centrum,  CSW
  godz. 12.00  Działania na Dworcu PKP w ramach obchodów Dnia Dziecka
  godz. 16.00, 16.30  Oprowadzanie z przewodnikiem po aktualnych wystawach,  CSW 
  godz. 16.30-18.30  Dzień Dziecka, do 3.06.,  Piernikowe Miasteczko
  godz. 17.00  Rzeczy_w_isto(ś)ci_e, wystawa do 17.07.,  Książnica Kopernikańska, Filia 
nr 1, ul. Jęczmienna
  godz. 17.00  Zabawki w kulturach świata, do 10.09.,  Muzeum Podróżników 
  godz. 17.30  Wieczór teatralny z grupą teatralną Drao,  MDK 
  godz. 18.00  Fotograficzne Pogaduchy,  Wejściówka
   Marek Czarnecki - Toruń niewidzialny, do 31.12.,  CN Młyn Wiedzy
   Ogólnopolska konferencja „Dziecko w świecie ruchomych obrazów”, do 2.06.,  CSW
   Im więcej jesz tym więcej pomagasz,  Wejściówka

2.06. (piątek)
  godz. 17.00  Dzień Dziecka ze Świetlicą Środowiskową,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 18.00  Malarstwo realistyczne - Obrazy, do 30.06. ,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  Spotkanie z Magdaleną Boczarską i Marią Sadowską, pokaz filmu „Sztuka 
kochania”,  CSW
  godz. 18.00  Wyspy i atole: mapowanie wyobraźni, do 23.07.,  Galeria Wozownia
  godz. 21.30  Inauguracja aranżacji multimedialnej z muzyką z Gry Wiedźmin na  fontan-
nie Cosmopolis 
   Wystawa K. Miętkiewicza - Charlie,  Klub NRD

3.06. (sobota)
  godz. 9.00-21.00  Śniadanie na Trawie,  Bulwar Filadelfijski
  godz. 10.00  Klub Młodych Muz – impro-rodzinka na Dzień Dziecka,  Dom Muz,  
ul. Podmurna
  godz. 10.00-14.00  Runda Finałowa Otwartego Turnieju Szachowego w cyklu Grand Prix 
Torunia w Szachach Szybkich,  OPP Dom Harcerza
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 10.00-13.00  XXXVI Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego, do 4.06.,  Muzeum 
Etnograficzne
  godz. 11.00  Rodzinne warsztaty ceramiczne, także 24.06.,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 12.00  Fantastyczny Dzień Dziecka z Wiedźminem,  przy fontannie Cosmopolis
  godz. 12.00  Dzień Dziecka w CSW: Raz dwa trzy – wielką kulę wypleć ty!,  CSW
  godz. 12.00  Krystyna Mińkowska – W  różańca natchnieniu. Wystawa malarstwa,  
Tomasz Karasiewicz – Majowe w foto z lat 20.-60. XX w., do 18.06.,  Galeria ZPAP
  godz. 13.00-22.00  Święto Ulicy Św. Ducha Świętego
  godz. 15.00-20.30  Dzień dziecka w Artusie – Akademia Pana Kleksa,  Dwór Artusa
  godz. 15.30-2.00  Noc w Bibliotece, Książnica Kopernikańska,  ul. Słowackiego
  godz. 17.00  Świętojański Festiwal Organowy: Adam Klarecki,  Kościół pw. Ducha Świętego
  godz. 18.00  Wieczór z Teatrem Tańca AKRO,  MDK
  godz. 18.00  Nowalijki Grzegorza Gronkowskiego,  Kulturhauz 
  godz. 20.00  CzerPotańc (good-orijune potańc),  Wejściówka
   Pokaz specjalny „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai”,  CSW
   Święto Województwa, do 9.06.,  różne miejsca

4.06. (niedziela)
  godz. 12.00  Dzień Dziecka: Szewczyk Dratewka,  Baj Pomorski 
  godz. 16.00  Śpiewająca lokomotywa – koncert TOS z okazji Dnia Dziecka,  sala na  
Jordankach
  godz. 17.30  Zaćmienie Amaterasu,  Od Nowa

  godz. 18.45  Świętojański Festiwal Organowy: Elżbieta Karolak,  Kościół 
pw. Miłosierdzia Bożego

5.06. (poniedziałek)
  godz. 16.30  Podgórz zabawowo: miejsca uciech i rozrywek wszelakich, 
 Książnica Kopernikańska, Filia nr 4, ul. Poznańska
  godz. 17.00  Piosenki z plecaka - koncert uczestników zajęć wokalnych, 
 OPP Dom Harcerza
  godz. 18.00  Mistrz i uczniowie grają pory roku Antonio Vivaldiego,  Dwór 
Artusa 

  godz. 19.00  4. urodziny Campusu HRP Pamela - koncert,  HRP Pamela
   Kiermasz tanich książek, do 9.06.,  Książnica Kopernikańska, Filia nr 14, 
ul. Łyskowskiego

6.06. (wtorek)
  godz. 11.00  Jak żyją Marysia, Marie, Jaś i John – podróż z okazji Dnia 
Dziecka,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 12.00  Architektura i pejzaż Florencji – wystawa poplenerowa, do 
20.06.,  Dwór Artusa
  godz. 15.30  Władysław Raczkiewicz (1885-1947). Biografia polityczna, 
 Muzeum Uniwersyteckie
  godz. 16.16  Radosne podwórko, także 21.06.,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 16.30  Zwiedzanie  Dworu Artusa
  godz. 17.00  Wiślane tajemnice - wystawa fotografii, do 30.06.,  Biblioteka 
Uniwersytecka
  godz. 18.00  Spotkanie autorskie z Kamilem Janickim,  Książnica Koperni-
kańska, Filia nr 1, ul. Jęczmienna
  godz. 18.00  Wernisaż wystawy pracowni plastycznej Archipelag Twórczo-
ści, do 22.06.,  MDK
  godz. 18.00  Wykład Polska sztuka współczesna Musiała i nie-Musiała, 
 CSW 
  godz. 18.30  Pięciolinia dla Papieża – koncert,  Dwór Artusa 

7.06. (środa)
  godz. 13.00  Andrzej Kałucki - Szklane ogrody, do 23.06.,  Galeria Forum 
  godz. 18.00  (Nie)codzienne dzieła sztuki,  CSW
  godz. 19.00  Życie: trzy wersje – spektakl,  Dwór Artusa
   23. Toruński Festiwal Książki, do 17.06.,  Dwór Artusa i inne miejsca
   Festiwal Nada #5: Arms and Sleepers + Full live band,  Klub NRD

8.06. (czwartek)
  godz. 16.00  Biblioteczne łamigłówki,  Książnica Kopernikańska,  
Filia nr 16, ul. Konstytucji 3 Maja

  godz. 16.00  Kuchnia seniora,  Klub Seniora „Zacisze”
  godz. 18.00  Strój damski i jego obrazowanie w sztuce V,  CSW
  godz. 18.00  O Stefanie Szolc-Rogozińskim – Polaku, który odkrywał Afry-
kę,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  Movie Mówi Project,  CSW
  godz. 19.00  Spotkanie literackie z Marią Znamierowską,  Kulturhauz 
  godz. 19.00  Klub Zasadniczo Dyskusyjny. Twoje zdanie się liczy,  
Wejściówka

  godz. 20.00  Forest Tuner,  Tutu Jazz& Whisky Club
   Widziane (nie)widzialne, do 11.06.,  CN Młyn Wiedzy

9.06 (piątek)
  godz. 17.00  Czas jak rzeka - wystawa  pokonkursowa, do 30.09.,  WOAK
  godz. 17.00 i 18.00  Kabaretowa Scena Seniora, także 10.06.  (amfiteatr 
na Bydgoskim Przedmieściu) i 11.06., Fontanna Cosmopolis 
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  godz. 17.00  Reformacja w Toruniu. 500 rocznica wystąpienia Marcina Lutra,  
do 3.09.,  Ratusz Staromiejski
  godz. 18.00  Pokaz wokalno-taneczny zespołu Wesołe Nutki,  MDK 
  godz. 19.00  NURT. Park form efemerycznych,  CSW
  godz. 21.00  Koncert Pod wspólnym niebem,  CKK Jordanki, scena plenerowa

10.06. (sobota)
  godz. 10.00-15.00  Topolowy Ludzik zaprasza,  Książnica Kopernikańska,  
Filia nr 11, ul. Żwirki i Wigury
  godz. 11.00  Tajemnice drzew. Warsztaty plastyczno-literackie,  Dom Muz,  
ul. Poznańska
  godz. 11.30-17.30  Projektowanie liternictwa do ilustracji - warsztaty,  Galeria 
Wozownia 

  godz. 12.00  Bajki z rzutnika,  CSW
  godz. 16.00, 17.15  Czas dla Nas: koncert rodzinny TOS,  sala na Jordankach
  godz. 17.00  Koncert „Miasto” w wykonaniu zespołu tańca Hulaj-Noga oraz 
teatru Foremka,  OPP Dom Harcerza
  godz. 19.00  Magda Umer, Bogdan Hołownia, Agnieszka Niezgoda „Bezsenna 
Noc”,  Dziedziniec Ratusza Staromiejskiego
  godz. 20.30  Wieczór w świecie muzyki i tańców latynoamerykańskich,  Zamek 
Krzyżacki
  godz. 21.00  Queer Party,  Kulturhauz

11.06. (niedziela)
  godz. 12.00  Oprowadzanie po aktualnych wystawach,  Galeria Wozownia 
  godz. 12.00-19.00  Święto  Mostu Paulińskiego 
  godz. 16.00  Zwiedzanie Rynku Nowomiejskiego,  Fundacja Tumult
  godz. 16.00  Jubileuszowy koncert zespołu Psotki i Śmieszki,także 12.06.  
godz. 17.00,  Teatr Baj Pomorski

  godz. 17.00  Teatr Kotłownia z  Drezdenka: NFZ … czyli czas leczy rany,  Hotel 
Bulwar 
  godz. 19.00  Dominika Eska i Anna Łęcka – recital romantyczny,  Dom Muz,  
ul. Podmurna
  godz. 19.00  Świętojański Festiwal Organowy: Sławomir Kamiński,  Kościół  
pw. MB Królowej Polski
   Koncert: Blindead + ROSK + So Slow,  Klub NRD

12.06. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Muzyczne podróże,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełno-
sprawnych

  godz. 19.00  Czytanie. Reportaż - Filip Springer,  plac przed Teatrem
  godz. 17.30  Spotkanie autorskie z ks. Jerzym Hajdugą,  Książnica Kopernikań-
ska, Filia nr 1, ul. Jęczmienna
  godz. 18.00  Klub kryminału,  Książnica Kopernikańska, Filia nr 16, ul. Konsty-
tucji 3 Maja

  godz. 19.00  Koncert: Mike Greene Trio,  HRP Pamela
  godz. 20.00  Jaromir Nohavica,  sala na Jordankach

13.06. (wtorek)
  godz. 10.30  Zakończenie XXV Programu Edukacji Kulturalnej,  Międzynarodowe 
Centrum Spotkań Młodzieży
  godz. 12.00  Dzień na plus: Spacer po wystawie „Natalia LL. Sum ergo sum”,  CSW 
  godz. 17.00  Świat widziany oczami dzieci,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 17.30  Wędrujący krąg,  Wejściówka 
  godz. 18.00  Spotkanie z Andrzejem Krakowskim, autorem książki „Pollywood. 
Jak stworzyliśmy Hollywood”,  CSW
  godz. 18.00  Koncert Ceinat i przyjaciele,  MDK
  godz. 18.00  Wykład w ramach cyklu Chcemy być nowocześni,  Kulturhauz 

14.06. (środa)
  godz. 12.00  Dzień na plus: Kino Dla Seniora,  CSW
  godz. 17.00  Wizytówka - wystawa końcoworoczna studentów Wydziału Sztuk 
Pięknych UMK, do 20.06.,  Od Nowa
  godz. 19.00  Scena Młodych Studio P - spektakl „Jeż. Kolczaste dziecko”, także 
19.06.,  MDK
   Dycha na liczniku. 10 lat Klubu Rowerowego „Skołowani”, do 31.08.,  Biblio-
teka Uniwersytecka

15.06. (czwartek)
  godz. 10.00-18.00  Jarmark średniowieczny,  Zamek Krzyżacki
  godz. 15.00-18.00  Czerwcowe zabawy plebejskie na zamku – festyn rodzinny, 
 Zamek Krzyżacki
  godz. 18.00  Uwielbienie z zespołem Exodus 15,  Bulwar Filadelfijski - scena 
na Wiśle 
  godz. 19.00  Hanza Globtrotters:    Kolumbia - kraj kontrastów -  Monika Popław-
ska,  Hanza Cafe 
  godz. 21.00  Koncert: Teo Olter,  Kulturhauz 

16.06. (piątek)
  godz. 12.00  Turniej Miast Kopernikańskich i Partnerskich,  Bulwar Filadelfijski
  godz. 18.00  Koncert zespołu eRZetWu,  MDK 
   Toruńskie Gwiazdy,  Scena na Wiśle

17.06. (sobota)
  godz. 17.00  Świętojański Festiwal Organowy: Marcin Łęcki,  Kościół pw. Ducha 
Świętego
  godz. 18.00  Symfoniczne przeboje - Zakończenie Sezonu Artystycznego TOS, 
 sala na Jordankach
  godz. 19.00  Nasze najlepsze – Lubelska Federacja Bardów,  Impresaryjny Teatr 
Muzyczny
  godz. 21.00  Bunt na zamku - teatr,  Zamek Krzyżacki
   Wystawa III Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Z moich stron. Puls 
Natury”, do 31.08., OPP  Dom Harcerza

18.06. (niedziela)
  godz. 12.00  Zwiedzanie szlakiem gotyku Starego Miasta,  Łuk Cezara 
  godz. 16.00  Nadwiślański Festiwal Kolorów,  Bulwar Filadelfijski
  godz. 16.30  Robinson Crusoe - premiera,  Baj Pomorski 
  godz. 19.00  Świętojański Festiwal Organowy: Mariusz Ryś,  Kościół pw. Wnie-
bowzięcia NMP
  godz. 20.00  Suzanne Vega,  sala na Jordankach

19.06. (poniedziałek)
   Kiermasz taniej książki, do 23.06.,  Książnica Kopernikańska, Filia nr 3,  
ul. Mickiewicza
   Wystawa prac uczestników zajęć popołudniowych w roku szkolnym 2016/2017, 
do 31.07,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka

20.06. (wtorek)
  godz. 12.00-14.00  Dzień na plus: Eksperymenty Okołofotograficzne,  CSW
  godz. 18.00  Cztery żywioły – spektakl dla dzieci,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 18.00  Spotkanie z autorką książki „Tajemnice Torunia” – Olgą Pniewską, 
 CSW



t
t

21.06. (środa)
  godz. 12.00-18.00  Święto Muzyki,  różne lokalizacje
  godz. 17.00  Wybitne postacie z historii fotografii czeskiej i słowackiej,  WOAK
  godz. 17.00  Wakacyjny czas w życiu bohaterów filmowych,  WOAK
  godz. 18.00  Bydgoskie Przedmieście zabawowo,  Książnica Kopernikańska,  
ul. Słowackiego
  godz. 18.15  Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem,  CSW
  godz. 18.00  Zakończenie sezonu tanecznego Urban Dance School,  Dom Muz, 
ul. Poznańska

  godz. 19.30-23.00  Piąte śpiewanki Turystyczne,  Wejściówka 

22.06. (czwartek)
  godz. 10.00  Letnie warsztaty manualne – spotkania dla przedszkolaków,  Dom 
Muz, ul. Poznańska
  godz. 14.00  Wernisaż wystawy VI Zoom na Toruń Gród nad Wisłą,  MDK
  godz. 16.00  Jak ćwiczyć pamięć. Zajęcia terapeutyczne,  Klub Seniora „Zacisze”
  godz. 17.00  Slackline Games - zawody linoskoczków,  Rynek Staromiejski
  godz. 18.00  Tomasz Drwięga – fotografie  czarno-białe, do 21.07.,  Dom Muz, 
ul. Podmurna 
  godz. 18.00  Strój damski i jego obrazowanie w sztuce VI,  CSW 
  godz. 19.00  Performance Aurory Lubos - Witajcie / Welcome,  CSW
  godz. 19.00  Roberto Zucco, reż. Lena Frankiewicz – premiera,  Teatr im. Horzycy
  godz. 20.00  Dixie Team,  Tutu Jazz& Whisky Club 
   Koncert Problem,  Klub NRD

23.06. (piątek)
  godz. 13.00  95. Rocznica powstania Akademii Marynarki Wojennej z obchodami 
dni Morza,  starówka
  godz. 17.00  Orient Express. Przystanek Podróże,  CSW
  godz. 18.00  Elogio della pittura – Pochwała malarstwa, do 23.07.,  Galeria 
Wozownia 

  godz. 18.00  Ewa Świokła-Cienkowska - wystawa, koncert muzyki klasycznej, 
 Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży
  godz. 18.30  Alicje na Wyspach Bergamutach - spektakl muzyczny grup Mały 
Broadway,  OPP Dom Harcerza 
  godz. 19.00  IV Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Na Językach”, do 25.06, 
 MDK
  godz. 20.00-22.00  Piernikowa Aleja Gwiazd - koncert Dixie Brotherhood  
i Organka,  Scena na Rynku
  godz. 20.00  Taniec świateł,  Park na Bydgoskim Przedmieściu
  godz. 21.30  Plenerowe Kino Letnie,  Bulwar Filadelfijski
  godz. 22.00  Kino Letnie,  Scena na Wiśle 

24.06. (sobota)
  od godz. 9.00  VI Festiwal Malarstwa i Rzeźby Figurkowej, także 25.06.,  Szkoła 
Podstawowa nr 1
  godz. 10.00-23.00  8. Święto Bydgoskiego Przedmieścia,  różne miejsca osiedla 
  godz. 12.00  Spektakl Teatru Baj Pomorski „Robinson Cruzoe”,  Scena na Wiśle
  godz. 15.00-22.00  Piknik Rodzinny „W kręgu żywiołów, czyli urodziny miasta 
Torunia”, Regaty ósemek wioślarskich o Puchar Prezydenta Miasta Torunia, 
 Błonia Nadwiślańskie

  godz. 16.00  Życie Maryi - musical,  sala na Jordankach
  godz. 16.00  Niepodległa dla Niepodległej / ZPAP – Gdańsk. I. w ogólnopolskim 
kręgu, do 22.07.,  Galeria ZPAP

  godz. 16.00 i 22.00  Festiwal Teatrów Ulicznych: Spark! – Worldbeaters Music, 
także 25.06.,  Rynek Staromiejski
  godz. 17.00  Dla żeglowania bezpiecznego. Święci patroni i sanktuaria wodnia-
ków wiślanych, do 15.10.,  Muzeum Etnograficzne

  godz. 18.00-24.00  III Toruńska Noc Muzealna,  oddziały Muzeum Okręgowego 

  godz. 19.30  Koncert Gribojedow,  Koniec Świata
  godz. 20.00  Wirtuoz  gitary Marcin Dylla – recital,  Dwór Artusa
  godz. 22.30-24.00  Kupalnocka – ogień i woda – czyli walentynki po słowiań-
sku,  Zamek Krzyżacki, Bulwar Filadelfijski
   Przez Wisłę, na Wiśle, nad Wisłą,  Książnica Kopernikańska, Filia nr 12,  
ul. Fałata

   Bydgoskie Przedmieście: Szlakiem uciech i rozrywek wszelakich,  zbiórka przy 
ul. Bydgoskiej 12

   Roślinne wyspy – warsztaty,  Galeria Wozownia
   5. Międzynarodowy Konkurs i Festiwal Chóralny Per Musicam Ad Astra,  
do 29.06.,  Dwór Artusa i inne miejsca
   8. Święto  Bydgoskiego Przedmieścia

25.06. (niedziela)
  godz. 11.00-17.00  III Toruńska Senioriada „Jesteśmy” 2017,  amfiteatr Mu-
zeum Etnograficznego
  godz. 11.00-17.00  Piknik z Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy,  Pod Krzywą 
Wieżą 
  godz. 15.00-18.00  Zamkowy Festyn Integracyjny,  Zamek Krzyżacki 
  godz. 16.00 lub 17.00  Noc Kupały pod hasłem „Alicja w Krainie Czarów”,  Teatr 
Baj Pomorski
  godz. 17.00  VII Festiwal Cichej Muzyki: Pierwszy koncert pozytywu,  Ratusz 
Staromiejski
  godz. 20.00  Inauguracja Festiwalu „Nova Muzyka i Architektura” - koncert 
„Taniec, Taniec!!! W 80 min dookoła świata”,  Scena na Wiśle

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

  godz. 19.00–22.00  Wieczór Scrabblowy,  CSW

27.06. (wtorek)
  godz. 17.30  Koncert uczniów z Centrum Muzycznego Riff,  Dom Muz,  
ul. Podmurna

28.06. (środa)
  godz. 17.00-18.30  Zwiedzanie  Fortu IV

29.06. (czwartek)
  godz. 12.00  O świętych Janach, patronach wodniaków,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 16.00  Zakończenie sezonu kulturalno-oświatowego,  Klub Seniora 
„Zacisze”
  godz. 18.00  Profilaktycznie o zdrowiu,  CN Młyn Wiedzy
  godz. 18.00  Pokaz filmu „Fale” + spotkanie z reżyserem, Grzegorzem Zaricz-
nym,  CSW

30.06. (piątek)
  godz. 17.00-19.30  Scena jest Wasza,  Scena na Wiśle
  godz. 19.00  Witek Łukaszewski & GrandPiano – koncert,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Zdarzenie teatralne „Poszukiwanie … ”,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 19.00  Manuel Ramirez Martinez - Ziarna życia, do 13.08.,  CSW 
  godz. 19.00  Nova Muzyka i Architektura: Kujawsko-pomorskie imaginacje, 
 Kościół św. Jakuba
  godz. 20.30  Noise for refugees – impreza benefitowa,  Kulturhauz
   Festiwal tańca Sfera Ruchu, do 2.07.,  MDK


