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

Koncerty pod Gwiazdami 2017:
Adam Nowak i Akustyk Amigos, 6.07. (czwartek), godz. 20.30
Nowy projekt doskonale znanego w Toruniu lidera zespołu Raz Dwa Trzy. 
W programie utwory z tekstami znakomitych autorów: Młynarski, Grechu-
ta, Herbert. Koncerty formacji nie mają sztywno założonych ram i dużo jest 
w nich miejsca na improwizację. To zasługa rewelacyjnych muzyków towa-
rzyszących na scenie Nowakowi. Są nimi: Jarek Treliński z Raz Dwa Trzy, 
Karim Martusewicz z zespołu Voo Voo, trębacz Eldis la Rosa oraz perkusista 
Paweł Dobrowolski. Bilety: 60 zł ulgowy, 65 zł normalny. Dwór Artusa
Hey, 13.07. (czwartek), godz. 21.00
Jeden z najważniejszych polskich zespołów rockowych, od lat wpływający na 
historię rodzimej muzyki. Będziemy mogli usłyszeć materiał z ich ostatniej 
(już dwunastej!) płyty „Błysk”. Album wyraźnie różni się od wszystkiego,  
co grupa proponowała nam w ciągu ostatniej dekady. Teraz mocniej bije ser-
ce sekcji, ostrzej kąsa gitara, powróciły mocne i chwytliwe refreny, których 
nie sposób nie śpiewać wraz z charyzmatyczną wokalistką Kasią Nosowską. 
Bilety: 60 zł ulgowy, 65 zł normalny. Amfiteatr Muzeum Etnograficznego
Wojtek Mazolewski Chaos Pełen Idei ft. Wojciech Waglewski, Piotr Zioła 
i Vienio, 23.07. (niedziela), godz. 21.00
Lider kwintetu jazzowego, który znany jest z łamania stereotypów. Współ-
pracuje z artystami, na pierwszy rzut oka, z zupełnie innych muzycznych 
światów. „Chaos Pełen Idei” to płyta pełna mocnych emocji, poezji, szaleń-
stwa i melodii, które na długo zapadają w pamięć. Goście specjalni: Woj-
ciech Waglewski (lider Voo Voo), Piotr Zioła i Vienio. Bilety: 60 zł ulgowy, 
65 zł normalny. Amfiteatr Muzeum Etnograficznego
Marek Piekarczyk Akustycznie, 30.07. (niedziela), godz. 21.00
Jeden z najbardziej charakterystycznych głosów w polskim rocku. Znamy 
go jako genialnego frontmana zespołu TSA, który od wielu już lat realizuje 
się także w solowych projektach. Jego album „Źródło” to ukłon w stronę 
artystów związanych z początkami rock’n’rolla w Polsce. Wokalista wystąpi  

CENTRA KULTURY
z akustycznym koncertem, na który składają się nie tylko ballady roc-
kowe, ale także piosenki Skaldów, Czerwonych Gitar i innych wyko-
nawców, których Piekarczyk lubi i podziwia. Bilety: 40 zł ulgowy, 45 zł 
normalny. Amfiteatr Muzeum Etnograficznego

Inne wydarzenia w Dworze Artusa:
Festiwal Improwizacji Teatralnej „JO!”, 1-2.07. (sob.-niedz.), godz. 18.00
Dwudniowe święto impro. Zaprezentują się grupy oraz artyści z kraju 
i zagranicy! Spontaniczna gra i nieprzewidywalna natura występu spra-
wią, że będą to dwa iście komediowe dni. W programie również warszta-
ty. Bilet na 1 dzień: 30 zł ulgowy, 35 zł normalny. Karnety na 2 dni: 50 zł  
ulgowy, 60 zł normalny. Na warsztaty zapisy: warsztaty@festiwaljo.pl
Przy muzyce o zdrowiu w jesieni życia, 11.07. (wtorek), godz. 17.00
Pierwsze z 7 spotkań, gdzie przy akompaniamencie muzyki z lat mło-
dości, seniorzy dowiedzą się od specjalistów, jak postępować, aby 
ten etap swojego życia mógł być faktycznie „złotą jesienią”. Spotka-
nie z psychologiem. Organizator: fundacja Archipelag Inicjatyw przy 
współpracy z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej UMT. 
Wstęp wolny
Daniel Spaleniak – koncert, 15.07. (sobota), godz. 21.00
23-letni artysta z Łodzi, związany z muzyką od urodzenia. Jego eterycz-
ne, bluesowo-folkowe, ocierające się o oniryzm utwory, wzbudziły zain-
teresowanie na amerykańskim rynku, w związku z czym jego piosenkę 
„Back Home” można usłyszeć w telewizyjnym kryminalnym serialu „Ele-
mentary”, a „Why” w popularnej produkcji „The Path”. Spaleniak wy-
stąpił na Opener, Halfway czy Soundrive. Wstęp wolny. Scena na Wiśle
Bartek Kulik i Późne Lato – koncert, 16.07. (niedziela), godz. 21.00
Zespół został założony w 2015 r. przez muzyków związanych z Toruń-
ską Orkiestrą Symfoniczną oraz zespołem Disparates. Punktem wyj-
ścia stały się piosenki Bartka Kulika inspirowane muzyką folkowych 
songwriterów lat 60., ale poszerzone o rozbudowane aranżacje. Póź-
ne Lato (Nadzieja Roku plebiscytu Toruńskie Gwiazdy) zagra piosenki 
z debiutanckiego albumu. Wstęp wolny. Scena na Wiśle
Zwiedzanie Dworu Artusa
18.07. (wtorek), godz. 16.30 i 18.00, 2.08. (śr.), godz. 16.30 i 18.00
Bilety: 4 zł ulgowy, 6 zł normalny
Od Elvisa do Lady Gagi – Kwartet Infinito ft. Maria Mieszczankin
21.07. (piątek), godz. 19.00, 29.07. (sobota), godz. 19.00
4.08. (piątek), godz. 19.00
Program przybliży wielkie hity rocka, popu a nawet disco. Wszystko 
w klasycznych, często zaskakujących aranżacjach. Usłyszymy przebo-
je takich gigantów jak Elvis Presley, Led Zeppelin, The Beatles, Simon 
& Garfunkel, U2, Sting, Leonard Cohen, a także ABBA, Dżem, Repu-
blika, Artur Rojek. Każdy z koncertów będzie prezentował odmienne 
utwory, które ułożą się w krótką opowieść o współczesnej muzyce roz-
rywkowej. Bilety: 15 zł ulgowy, 20 zł normalny



Milonga: Lato, 22.07. (sobota), godz. 18.00-2.00
Spotkanie, na którym tańczy się wyłącznie tango argentyńskie. Część gości 
czerpie radość z tańca, część z możliwości spotkań, a część po prostu de-
lektuje się muzyką. Nie trzeba być tancerzem. Bilety: 25 zł
Muzyka filmowa – Kwartet Infinito, 27.07. (czwartek), godz. 19.00
Zabrzmią utwory z filmów: „Gra o Tron”, „Anioły i Demony”, „Dobry Zły 
i Brzydki”, „Władca Pierścieni”, „Osada”, „Harry Potter” czy „Różyczka”. 
Bilety: 15 zł ulgowy, 20 zł normalny

Filmowe poniedziałki
10.07. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30 Dramat. W prestiżowym, 
konserwatywnym liceum pojawia się nowy nauczyciel języka angielskiego, 
który stara się wpoić uczniom miłość do poezji i ideę carpe diem. Zostanie 
później oskarżony o przyczynienie się do tragedii jednego z wychowanków.
17.07. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30 Komedia romantyczna o życiu 
jednego z najważniejszych poetów i dramaturgów świata. Artysta u progu 
kariery przeżywa twórczą niemoc. Podczas przesłuchań do roli poznaje 
pięknego chłopca, który okazuje się kobietą.
24.07. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30 Dramat. Pięcioletni chłopiec 
gubi się na ulicach Kalkuty, tysiące kilometrów od domu. Zdany wyłącznie 
na siebie, musi stawić czoła zagrożeniom czekającym na ulicach 
wielomilionowego miasta. 25 lat później, już jako mężczyzna, wyrusza na 
poszukiwanie utraconego domu i rodziny.
Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki do odbioru 
pół godziny przed seansem. Jednej osobie przysługują 2 wejściówki. Brak 
możliwości rezerwacji wejściówek.

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 

Centrum czynne:
wtorek-piątek: godz. 10.00-16.00, sobota-niedziela: godz. 11.00-17.00

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

Warsztaty: 
27.06.-6.08.
wtorek-piątek godz. 10.00 i 13.00
sobota-niedziela godz. 11.00-14.00
• wtorki - Lato z komarami, gr. wiekowa: 8+
Zajęcia kierujemy nie tylko do miłośników owadów, ale także do osób nie 
darzących ich sympatią. Oprócz pięknych modeli owadów wykonamy także 
preparaty odstraszające owady, szczególnie komary i meszki.

• środy - Najwięcej witaminy mają…, gr. wiekowa: 8+
Dowiemy się czy witaminy są ważne dla zdrowia człowieka, jaką rolę 
pełnią w organizmie, jakie są konsekwencje ich niedoboru i nadmiaru. 
Dzięki eksperymentom chemicznym zbadamy obecność niektórych wi-
tamin m.in. w produktach spożywczych i farmaceutycznych.
• czwartki - Walka o przetrwanie, b/o
Wyobraź sobie, że budzisz się rano w środku ogromnego lasu. Nie pa-
miętasz jak się tam znalazłeś, a Twój telefon nie ma zasięgu, a za jakiś 
czas jego bateria się rozładuje. W kieszeni znajdujesz tylko kilka z po-
zoru bezużytecznych drobiazgów. Być może pozwolą Ci przetrwać…
• piątki - Rzeka pełna życia, b/o
Poznamy organizmy żyjące w rzece i sprawdzimy jak się do tego środo-
wiska przystosowały. Wykonamy modele organizmów żyjących w wo-
dzie i zaprosimy do wspólnego wędkowania w sali warsztatowej.
• sobota - Jak to z pieniądzem było, czyli od Krezusa do fiskusa, b/o
Euro, ruble, dolary? A może … denary? Czy pieniądz jest nam niezbęd-
ny, jakie były jego początki, a jak będzie w niedalekiej przyszłości? 
Jak wyglądały niektóre „płacidła” w różnych częściach świata i czy na 
terenach Polski można było płacić muszelkami?
• niedziela - Obrazy jak z bajki, b/o
Na zajęciach uczestnicy wykonają swój witraż z odpowiedniej masy 
plastycznej.

8.08.-31.08.
• wtorki - Wytwórnia zabawek, b/o
Papier i tektura - można z nich wykonać tor dla szklanych kulek, mario-
netki, ruchome kartki z wyciętymi elementami montowanymi na ćwieki,  
czy piłkarzyki z klamerek.
• środy - Na wyspę, teraz!, b/o
Czy wiemy, w jaki sposób powstają wyspy? Przekonamy się, czy uda-
ło się znaleźć najmniejszą wyspę na świecie oraz sprawdzimy, gdzie 
znajdują się najciekawsze, najbardziej oryginalne wyspy. A może 
w Polsce również są wyspy i to całkiem niedaleko Torunia?
• czwartki - Życie motyli, b/o
Uczestnicy dowiedzą się jak wygląda życie motyli. Poznają budowę ich 
ciała oraz poszczególne etapy rozwoju. Za pomocą lupy przyjrzą się 
ich skrzydłom. Na koniec z wykonają model gąsienicy oraz motyla.
• piątki - Bzyczące na łące, b/o
Pszczoły to owady, dzięki którym możemy cieszyć się przepysznym 
miodem. Czy prawdą jest, że są pracowite? Czy mieszkają wyłącznie 
w ulu? W jaki sposób wytwarzają miód? Czym zajmuje się ich królowa 
i co pszczoły mają wspólnego z kwiatami? Kkażdy uczestnik warsztatu 
wykona domek dla swej własnej pszczoły.
• sobota - Nie bądź kozak, chodź na gąski
Doświadczony i odpowiedzialny grzybiarz wie jak odróżnić od siebie 
najróżniejsze grzyby i zdecydować, które zabrać do domu. Nauczymy 
się rozróżniać podstawowe grzyby, sprawdzimy, które są jadalne i dla-
czego oraz dowiemy się jak być odpowiedzialnym grzybiarzem.
• niedziela - Pracownia eksponatów, gr. wiekowa: 8+
Kreatywne zajęcia z majsterkowania dla małych i dużych. Z dostęp-
nych materiałów będziemy tworzyć proste stanowiska eksperymental-
ne prezentujące zjawiska przyrodnicze z którymi mamy do czynienia 
na co dzień.

Rzeczna ścieżka zwiedzania, wtorek-piątek, 
godz. 10.00 i 13.00
Ścieżka dedykowana prawie wszystkim poziomom 
nauczania w szkole. Zwiedzanie rozpoczyna krótka 
prezentacja zagadnień związanych z tematyką wy-
stawy i podział grupy na 2-3 osobowe zespoły. Każ-
dy z zespołów otrzymuje kartę pracy z pytaniami,  
na które należy odpowiedzieć wykonując ekspe-
rymenty przy określonych stanowiskach wystawy. 
Liczba pytań oraz ich stopień trudności dostoso-
wane są do wieku uczestników (poziomu eduka-
cyjnego). Po wyznaczonym czasie (ok. 40-60 min) 
następuje podsumowanie, podczas którego zespo-
ły udzielają odpowiedzi, dzięki automatycznemu 
systemowi rejestracji. Następnie, prezentowane są 
wyniki poszczególnych grup. Po zakończeniu ścież-
ki, grupa samodzielnie zwiedza pozostałe wystawy 
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.

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

Kino Letnie 
1.07. (sobota), godz. 21.45-24.00 „Interstellar”
8.07. (sobota), godz. 21.45-24.00 „Grawitacja”
21.07. (sobota), godz. 21.45-24.00 „Pamiętnik”
29.07. (sobota), godz. 21.45-24.00 „Snajper”
Wstęp biletowany
Zamkowe Spotkania z Poezją - koncert
22.07. (sobota), godz. 20.00-21.00 wstęp 
biletowany
6.08. (niedziela), godz. 22.00-23.30 wstęp wolny
2. Rajd Krzyżacki – Toruńska Liga Rajdowa modeli 
RC
23.07. (niedziela), godz. 10.00-18.00
Fosa zachodnia. Wstęp wolny
Inscenizacje Zamkowe „Bitwa o zamek toruński 
1410r.”
30.07. (niedziela), godz. 17.00, 19.00
Ruiny zamku, fosa zachodnia, Stary Rynek
Wstęp wolny
Ferie Letnie: Bawimy się w rycerzy
31.07.– 11.08., godz. 10.00-14.00
Lekcja żywej historii z warsztatami tańca i warszta-
tami kulinarnymi
Ruiny zamku. Wstęp wolny. Zapisy
Przegląd Piosenki Żeglarskiej
15.08. (wtorek), godz. 16.00-21.30
Scena na Wiśle. Wstęp wolny
Piknik wojskowy z okazji Święta Wojska Polskiego
15.08. (wtorek), godz. 15.00-18.00
Fosa Południowa. Wstęp wolny

T

TEATRY

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

Odlot. Last minute
1-2.07. (sobota-niedziela), godz. 19.00, 7-9.07. (piątek-niedziela), godz. 19.00
Muzyczna próba zbudowania kulturalnego „mostu powietrznego” pomiędzy stolica-
mi naszego województwa Toruniem i Bydgoszczą. Samolot klucząc i nawigując, w nie 
zawsze sprzyjających warunkach, przelatuje nad najciekawszymi miejscowościami 
naszego regionu, w dowcipny sposób sławiąc uroki tych miejsc, jak i całego regionu. 
Bilety: 45 zł, ulgowy 35 zł

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

Walc Kameralny, czyli Pan Wasowski mniej znany, 2.07. (niedziela), godz. 19.00
Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy

Musciodrama 3 – musical kieszonkowy, 22.07. (sobota), godz. 19.00 
Bilety:  30 zł,  25 zł ulgowy

Na dużym ekranie, czyli Kino w Teatrze
6, 13, 20, 27.07., 3,10,17,24, 31.08. (czwartek), godz. 20.00 
Najlepsze ekranizacje broadwayowskich musicali. Wstęp wolny
3-0-3 Tango Fusion – koncert muzyków z Buenos Aires , 30.07. (niedz.), godz. 19.00
Koncert pełen latynoamerykańskich rytmów w wykonaniu muzyków z Argentyny. Grupa 
została założona w 1996 roku w Buenos Aires. Styl zespołu zawiera także elementy 
tanga, milongi, argentyńskiego folkloru, funka, czy stylu afro cuban. Występują: 
Hernán Valencia, Gerardo Solnie, Pablo Nemirovsky. Bilety: 25 zł
Kuba Stankiewicz Trio – The music of Henryk Wars, 5.08. (sob.), godz. 19.00
Trio zaprezentuje jazzowe aranżacje kompozycji Henryka Warsa – wybitnego powojen-
nego kompozytora muzyki filmowej i rozrywkowej. Artysta stworzył muzykę do ponad 
50 filmów, pisał także piosenki dla ówczesnych gwiazd polskiej i światowej sceny ta-
kich jak: Hanka Ordonówna, Bing Crosby, czy Doris Day. Bilety: 25 zł
Jacek i Placek na tropie księżyca, 24-25.08. (czw-pt), godz. 18.00  Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy

Jutro będzie za późno, 26.08. (sobota), godz. 19.00 Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy

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

Gość Teatru: Kabaret Pod Bańką - spektakl kabaretowy, 6.08. (niedz.), godz. 19.00
Zespół działający od lat 90. w Toronto, w skład którego wchodzą byli aktorzy scen war-
szawskich i krakowskich, muzycy, autorzy tekstów, kompozytorzy. Kabaret charakte-
ryzuje elegancja, świetny dowcip, własne aktualne teksty i muzyka oraz różnorodność 
form scenicznych: od przedstawień kabaretowo-kostiumowych, kabaretowo-rewio-
wych do tematycznych spektakli kabaretowych. 
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

Cykl wakacyjnych zabaw dla dzieci, każda sobota wakacji, godz. 11.00-14.00
Najmłodszych torunian w zabawie poprowadzi Jacek Pietruski. Nie zabraknie  
sportowej rywalizacji, gier i zabaw, konkursów z nagrodami i zajęć artystycznych.
Plac Podominikański. Wstęp wolny. Organizator: Biuro Toruńskiego Centrum Miasta



Warsztaty recyclingowe z powtórnego wykorzystania butelek PET, 
słoików, rolek od papieru czy szmat. Wstęp wolny

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

RELAKSakcja - festyn rodzinny, 8.07. (sobota), godz. 11.00-13.00
W programie: „Łakocie i Rośliny” - dzikie warsztaty kulinarne wraz z de-
gustacją, tworzenie letniej biżuterii, warsztaty plastyczne wokół wizuali-
zacji ciekawych miejsc związanych z wodą, a sprzyjających relaksowi, 
ozdabianie kolorowych, guzikowych poduszek, nauka kaligrafii i pisania 
stalówką, gry i zabawy ruchowe dla dzieci. Teren zielony za Domem Muz. 
Wstęp wolny
Cztery żywioły, 28.07. (piątek), godz. 14.30-17.00
Dzieci ze świetlicy środowiskowej, szkoły oraz przedszkola będą uczest-
niczyć w cyklu czterech warsztatów. Cykl zakończy się spotkaniem 
uczestników projektu, mieszkańców Rudaka i dzieci na pikniku rodzin-
nym. Współpraca: Przedszkole im. Marii Montessori w Toruniu, Polska 
Akcja Humanitarna, krakowska Fundacja Aeris Futuro. Wstęp wolny
Wakacje w Świetlicy Środowiskowej
26.06- 31.08. (poniedziałek-piątek), godz. 10.00-12.00
W programie zajęcia plastyczne, gry i zabawy, wyjścia do kina, teatru, na 
basen i na kręgle. Na uczestników czeka również poczęstunek – owoce 
i słodycze. Wstęp wolny

Lato z Muzami – oferta półkolonii:
• 3-07.07. Dom Muz, ul. Okólna 169, godz. 10.00-14.00 Kreatywne 
wakacje na Okólnej
Zabawy i gry integracyjne oraz planszowe. Uczestnicy będą mieli oni 
możliwość zapoznania się z różnymi technikami sztuki użytkowej, dzię-
ki którym wykonają interesujące przedmioty m.in. biżuterię. Codziennie 
czeka na nich również kulinarna niespodzianka, a podczas warsztatów 
zamienią się w szefów kuchni i z otrzymanych produktów będą wycza-
rowywać stworzone przez siebie potrawy. Zapisy: okolna@dommuz.pl. 
Opłata: 150 zł/tydzień.
• 10-14.07. Dom Muz, ul. Poznańska 52, godz.10.00 -13.30
Cz. I. Przygoda z architekturą
Uczestnicy zajęć poznają style i detale architektoniczne budynków 
(m.in.: katedr, pałaców, kamienic itp.) z różnych epok. Wykonają także 
miniaturowe repliki znanych budowli. Zajęcia zakończy konkurs z nagro-
dami za najlepsze odtworzenie wybranego obiektu.
Cz. II. Dlaczego ?…
To ulubione pytanie dzieci posłuży jako punkt wyjścia do warsztatów 
plastyczno-podróżniczych, na których uczestnicy poznają ciekawostki 
z różnych stron świata. Będą je mogli także przedstawić plastycznie. 
Stworzą również listę ciekawych pytań oraz zagadek dla rówieśników 
lub swoich rodzin. Dla dzieci od 7-13 lat. 
Zapisy: poznanska@dommuz.pl. Opłata: 150 zł/tydzień.
• 17-21.07. Dom Muz, ul. Poznańska 52 godz. 12.00-14.00 
Zapraszamy do przygody teatralnej dzieci od lat 7 do 13
W programie: elementy pracy z tekstem, rekwizytem w wybranych gatun-
kach teatru. Dzieci poznają różnorodne sposoby rozgrzewki twarzy i ca-
łego ciała oraz ćwiczenia interpretacyjne i dykcyjne. Będą również mogły 
stworzyć swoich bohaterów, którym wspólnie będą wymyślać przygody. 
Zapisy: poznanska@dommuz.pl. Opłata: 50 zł

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

Galeria Muz
Plakat polski – ze zbiorów Sławomira Wyszomirskiego
7.07. (piątek), godz. 18.00, do 7.08.
Prace 27 autorów, zarówno znanych jak i mniej znanych, prezentujące 
różne style grafiki. Są to plakaty kinowe, teatralne i okazjonalne. Zoba-
czymy prace m.in. Jerzego Flisaka, Jerzego Dudy Gracza, Andrzeja Dudziń-
skiego, Eryka Lipińskiego, Sławomira Mrożka, Andrzeja Pągowskiego,  
Franciszka Starowieyskiego, Waldemara Świerzego.

FotoGaleria
Tomasz Drwięga – fotografie  czarno-białe, do 21.07.
Tomasz Drwięga (1976), torunianin. Od 2014 roku uczestnik Toruńskich 
Spacerów Fotograficznych. Swoją wiedzę fotograficzną pogłębiał m.in. 
w Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej w Poznaniu, a grafikę komputerową 
w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi. „W moich fotogra-
fiach zawsze chciałem odnaleźć coś świeżego. Lubię odrealniać zwykłe 
kompozycje, szczegóły architektoniczne i układy graficzne za pomocą 
czasem bardzo prostych zabiegów np. obrócenie zdjęć, zabawa krzywy-
mi.  Figury geometryczne często  traktuję jako plamy malarskie wzbo-
gacone światłem i cieniem.  To wszystko w czerni, bieli i w szarościach. 
Moją rzeczywistością, którą odnalazłem dzięki fotografii, chciałbym te-
raz podzielić się z innymi”. (Tomasz Drwięga)

Na wystawy wstęp wolny

Imprezy:
Koncert zespołu Harlej, 8.07. (sobota), godz. 19.00
Zespół blues-rockowy z Grudziądza posiadający w swoim repertuarze 
utwory legendarnego zespołu Dżem (np. Wehikuł czasu, Czerwony jak ce-
gła, Whisky) oraz własne kompozycje (np. Kolorowy sen, Moja wolność). 
Wstęp: 10 zł
Dzień chiński, 14.07. (piątek), godz. 17.00
W programie film „Dawno temu w Chinach”, krótki wykład o operze chiń-
skiej i wspólne picie herbaty. Wstęp wolny

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

Wy-twórczy park, 1.07. (sobota), godz. 11.00 
W Parku przed Domem Muz odbędzie się warsztatowy dzień, którego 
finałem będzie ozdobienie przestrzeni wytworami pracy rąk mieszkań-
ców dzielnicy. Do tego celu posłużą nam zużyte już wcześniej materiały. 
Chcemy pokazać, że możemy wykorzystać zużyte butelki, czy słoiki do 
stworzenia nowej jakości. Wykonamy m.in. recyklingowe ptaki, mydła, 
świeczki, lampiony i kwietniki. Wstęp wolny

Podwórka na Drzymały i Armii Ludowej: Ozdoby na podwórka
25 i 27.07., godz. 16.00 

DDOMY KULTURY
Wydarzenia plenerowe:
Kreatywny Kram: Z Muzami pod Krzywą Wieżą
7.07. (piątek), godz. 16.00
Techniki sztuki użytkowej. Będziemy m.in. nadrukowywać szablony na 
torbach i innych materiałach, powstaną ciekawe bransoletki, a drewniane 
podkładki dzięki technice decoupage zamienimy w atrakcyjne podstawki 
pod kubki itp.
15.07. (sobota), godz. 12.00
Jak ciekawie podeprzeć Krzywą Wieżę? Działania w oparciu o różnorodne 
techniki plastyczne i wybrane elementy warsztatu teatralnego. Współorga-
nizator: Toruńska Agenda Kulturalna
Wstęp wolny

Zespoły Domu Muz na scenie Kulturalnego Lata:
•  23.07. (niedziela), godz. 20.00 Koncert muzyki żeglarskiej w wyk. 

zespołu Barowe Żywioły
•  13.08. (niedziela), godz.16.00 Łączymy pokolenia - koncert w wyk. 

zespołu seniorów Podgórski Walczyk
•  13.08. (niedziela), godz. 18.00 Jazz na Lato - koncert w wyk. zespołu 

Jazziomals
Miejsce: Scena na Wiśle. Współorganizator: Toruńska Agenda Kulturalna. 
Wstęp wolny

Wędrująca ławeczka
Cykl międzypokoleniowych spotkań animacyjnych wokół mobilnych ławe-
czek wędrujących po lewobrzeżnej stronie Torunia. W programie: warszta-
ty rękodzieła (szydełko, druty), gry i zabawy podwórkowe, improwizacje, 
działania animacyjne i inne artystyczne niespodzianki.
• 28.07. (piątek), godz. 14.30-17.00 Dom Muz, ul. Okólna 169
•  5.08. (sobota), godz. 16.00-19.00 bloki socjalne przy ul. Drzymały, 

Armii Ludowej i ul. Podgórskiej 
•  26.08. (sobota), godz. 16.00-19.00 przestrzeń zielona za Lidlem  

na Podgórzu
• 10.09. (niedziela), godz. 11.00-14.00 Dom Muz, ul. Poznańska 52
Współorganizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Tartak. Wstęp 
wolny

Festiwal Toruń Harmonica Bridge
18.08. (piątek) 
• Dom Muz: wystawa fotografii Roberta Wilka
• godz. 13.00-16.00 Pomnik Kopernika
Two Timer (Polska) - modern blues
Michele Cuscito (Włochy) - rock
• godz. 19.00-22.00 Dziedziniec Ratusza 
Franolic / Jovanović / Culap (Chorwacja) - world music
Joan Pau Cumellas / Valentin Moya (Hiszpania) - gypsy jazz
19.08. (sobota)  
• godz. 11.00-14.00 konkurs
• godz. 14.00-15.30 warsztaty harmonijkowe - Marko Jovanovic
• godz. 13.00-16.00 Pomnik Kopernika
Joana Knitter B&F Connection (Polska) - folk
Blues Szwagiers (Toruń) - blues
• godz. 19.00-22.00 amfiteatr Muzeum Etnograficznego
Ricardo Grosso and RG Band (Włochy) - rock 
Kraków Street Band (Polska) - happy jazz

20.08. (niedziela)
• godz. 15.00-16.30 Scena na Wiśle
Marco Marchi & The Mojo Workers (Szwajcaria) - old time music
• godz. 17.00 Dwór Artusa  
Wiesław Prządka Bandoneon Trio (Polska) - tango 

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

Lato 2017 w MDK - warsztaty otwarte
26.06.-7.07.
21.08-31.08.
Warsztaty z różnych dziedzin sztuki m.in. plastyki, tańca, gry na instru-
mentach, śpiewu oraz fotografii. Więcej informacji na stronie www
Festiwal Tańca Sfera Ruchu Toruń 2017, 1.07. (sobota)
•  godz. 17.30 Spektakl plenerowy „Zabawa” Pracowni Teatru Tańca 

z Zielonej Góry, przy Empiku, ul. Wielkie Grabary
• godz. 19.00 prezentacje spektakli, bilety: 10 zł
Międzynarodowy Festiwal Tańca i Muzyki Celtyckiej, 5-7.07.
Szczegóły w dziale Inni organizatorzy

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

Z moich stron. Puls natury, do 31.08. godz. 9.00-16.00
Wystawa Pokonkursowa Międzynarodowego Konkursu Plastycznego

Wakacje z Ogniskiem, 3.07.-29.08., godz. 10.00-15.00 
Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 3-19 lat. Zapisy OPP Dom Harcerza 
tel. 56/6223950
Miejsce: Plac Zabaw Piernikowe Miasteczko, ul. Podmurna 62/68 oraz 
OPP Dom Harcerza
Radosne i Bezpieczne Wakacje, 3.07.-4.08., godz. 10.00-14.00
Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat. Zapisy OPP Dom Harcerza 
tel. 56/6223950
Miejsce: Plac zabaw Piernikowe Miasteczko, ul. Podmurna 62/68

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

Czas jak rzeka - wystawa  pokonkursowa, do 30.09.
Ekspozycję tworzy 61 zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych w Konfronta-
cjach Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie foto-
grafii. Wystawa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. 
Wstęp wolny

Zmiennie-niezmiennie, lipiec-sierpień
Zajęcia edukacyjne w ramach programu Muzeum Historii Polski 
„Patriotyzm Jutra”
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KINA

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

Baby Driver, premiera: 7.07.
akcja, komedia, USA Wielka Brytania 2017
reżyseria: Edgar Wright, występują: Ansel Elgort, Kevin Spacey
Volta, premiera: 7 lipca
komedia kryminalna, Polska 2017
reżyseria: Juliusz Machulski, występują: Olga Bołądź, Andrzej Zieliński
To przychodzi po zmroku, premiera: 7.07.
horror, USA 2017
reżyseria: Trey Edward Shults, występują: Joel Edgerton, Christopher 
Abbott
Spider- Man: Homecoming, premiera: 14.07.
akcja, sci-fi, USA 2017
reżyseria: John Watts, występują: Tom Holland, Robert Downey Jr.
Mężczyzna imieniem Ove, premiera: 14.07.
dramat, Szwecja 2015
reżyseria: Hannes Holm, występują: Rolf Lassgard, Bahar Pars
Rock Dog, premiera: 14.07.
animacja, Chiny, USA 2016
reżyseria: Ash Brannon
Czym chata bogata! premiera: 14.07.
komedia, Francja 2017
reżyseria: Philippe de Chauveron, występują: Christian Clavier, Ary Abittan
Dunkierka, premiera: 21.07.
dramat, wojenny, Francja, Holandia, USA, Wielka Brytania 2017
reżyseria: Christopher Nolan, występują: Tom Hardy, Cillian Murphy
Kapitan Majtas: Pierwszy wielki film, premiera: 21.07.
animacja, komedia, USA 2017
reżyseria: Rob Letterman
Alibi.com, premiera: 21.07.
dramat, komedia Francja 2016
reżyseria: Philippe Lacheau, występują: Philippe Lacheau, Elodie Fontan
Paryż może poczekać, premiera: 21.07.
komedia romantyczna, USA 2016
reżyseria: Eleonor Coppola, występują: Diane Lane, Arnaud Viard
Wojna o planetę małp, premiera: 28.07.
dramat, akcja, sci-fi, USA 2017
reżyseria: Matt Reeves, występują: Andy Serkis, Woody Harrelson
Atomie Blonde, premiera: 28.07.
thriller, akcja, USA 2017
reżyseria: David Leitch, występują: Charlize Theron, James McAvoy 
Mała Wielka Stopa, premiera: 28.07.
animacja, Belgia, Francja 2017

reżyseria: Ben Stassen
Valerian i miasto tysiąca planet, premiera: 4.08.
akcja, sci-fi, USA Francja 2017
reżyseria: Luc Besson, występują: Dane DeHaan, Cara Delevingne
Babskie Wakacje, premiera: 4.08.
komedia , USA 2017
reżyseria: Jonathan Levine, występują: Amy Schumer, Goldie Hawn
Mroczna Wieża, premiera: 11.08.
horror, fantasy, USA 2017
reżyseria: Nikolaj Arcel, występują: Idris Elba, Matthew McConaughey
Annabelle: Narodziny Zła, premiera: 11.08.
horror, USA 2017
reżyseria: David F. Sandberg, występują: Stephanie Sigman, Talitha 
Baterman
Obdarowani, premiera: 18.08.
dramat, USA 2017
reżyseria: Marc Webb, występują: Chris Evans, Mckenna Grace
Bodyguard Zawodowiec, premiera: 18.08.
akcja, USA 2017
reżyseria: Patrick Hughes, występują: Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds
Królewicz Olch, premiera: 18.08.
dramat, Polska 2016
reżyseria: Kuba Czekaj, występują: Stanisław Cywka, Agnieszka Podsia-
dlik
Gang Wiewiórka 2, premiera: 18.08.
animacja, komedia, przygodowy, Kanada, USA, Korea Południowa 2017
reżyseria: Cal Bunker
Agentka specjalnej troski, premiera: 18.08.
komedia, akcja, Francja 2016
reżyseria: Dany Boon, występują: Dany Boon, Alice Pol
Barry Seal: Król Przemytu, premiera: 25.08.
dramat, polityczny USA 2017
reżyseria: Doug Liman, występują: Tom Cruise, Caleb Landry Jones 
Dwie Kobiety, premiera: 25.08.
dramat, Francja 2017
reżyseria: Martin Provost, występują: Catherine Deneuve, Catherine Frot 
Synalek, premiera: 25.08.
komedia, Francja 2017
reżyseria: Federic Forestier, występują: Isabelle Nanty. Pierre-Francois 
Martin-Laval

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

TTAK

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

Festiwal Teatrów Ulicznych
Ale cyrki – Teatr Szczęście, Polska, 1.07. (sobota)
Klaun Feliks opowiada dzieciom swoje historie o podróży po świecie, pod-
czas których poznał iluzjonistę, ćwiczył żonglerkę i muzykował. W pro-
gramie liczne skecze klauna, który zaprasza do wspólnej zabawy dzieci 
łącząc pantomimę, taniec, żonglerkę, muzykę i elementy teatralne. 
Klaun w balonie – Teatr Szczęście, Polska, 2.07. (niedziela)
Klaun Feliks organizuje wielką wyprawę balonem. Konstruuje helikopter 
i podejmuje próbę wystartowania zbudowanym przez siebie samolotem. 
Pokazuje tajemnice żonglerki, świat iluzji i tajniki pantomimy.
Pokaz tradycyjnego belgijskiego tańca z flagami – Flagdancegroup 
Symbolica, Belgia, 9.07. (niedziela), godz. 16.00 i 18.00
Grupa taneczna składająca się z 50 chłopców w wieku od 12 do 18 lat to 
ciekawe połączenie flamandzkiego folkloru z tańcem z flagami. 
Motosikai – Race Horse Company, Finlandia, 14.07. (piątek), 2 spektakle
Teatr został założony z myślą o stworzeniu zupełnie nowego, bezkompromi-
sowego, efektownego cyrku. Spektakl  oparty na estetyce chaosu, elementach 
zaskoczenia, humoru i akrobatyki. Kaskadersko-akrobatyczne widowisko.
Johnny’s Stuntshow – Baengditos Theatre, Niemcy
22.07. (sobota), 2 spektakle
Humorystyczne połączenie elementów akrobatyki ze sztuczkami kaska-
derskimi. Opowieść o próbie bicia rekordów przez nieustraszonego kie-
rowcę-kaskadera i jego kompana. Ten zabawny duet mierzy się z coraz 
trudniejszymi sztuczkami na oczach widzów wjeżdżając w płomienie i ba-
lansując na krawędzi dachu urokliwego Volkswagena Garbusa.
Elina – Grette Gros, Estonia, 29.07. (sobota), 2 spektakle
Elina to kobieta, która ma wszystko: pieniądze, wygląd, mężczyzn. Pra-
gnie czasem zapomnieć o zasadach i podążyć za swoimi marzeniami.  
Pewnego dnia zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę nie ma nic. Teraz nad-
szedł czas, żeby wziąć sprawy w swoje ręce, stać się kobietą niezależną 
i zawalczyć o swoje marzenia. Połączenie akrobacji na szarfach w powie-
trzu z pantomimą. Czas trwania spektaklu : 25 minut, 2 artystów.
High Dreaming – Teatr V.O.S.A., Czechy, 10-11.08. (czw.-pt), 2 spektakle
Założony przez dziewięciu akrobatów i performerów alternatywny teatr 
uliczny. Brał udział w wielu wydarzeniach międzynarodowych, jak: Targi 
Czeskie w Londynie, widowisko dla Centrum Czeskiego w Berlinie, ce-
remonia Mistrzostw Świata w Hokeju na Słowacji czy zawody Formuły 1 
w Bahrajnie.  Grupa przemierza miasto w rytm muzyki granej na żywo na 
specjalnie zaprojektowanych pojazdach. Zaawansowane technicznie ma-
szyny służą jako scena-konstrukcja do akrobacji. 
Carmen Funebre – Teatr Biuro Podróży, 9.09. (niedz.) 2 spektakle
Spektakl powstał 23 lata temu, a inspiracją były nasilające się konflikty 
etniczne i wojna w Bośni. Członkowie zespołu spotkali się z uchodźca-
mi z byłej Jugosławii, co zaowocowało dziełem o uniwersalnej tematyce. 

Grupa przyciąga widza efektami świetlnymi, ogniem czy akrobacjami na 
szczudłach. Spektakl otrzymał nagrody na Festiwalu Fringe w Edynburgu 
i Festiwalu Radjr w Teheranie.
Wstęp wolny

Festiwal Wizje 6-9.07.
•  Anna Kaczkowska - Ot!_pływanie. Instalacja składa się z kilku wolno 

stojących obiektów, które można oglądać zarówno z zewnątrz jak i od 
środka. Formy zbudowane są z transparentnych i kolorowych poliwęgla-
nowych płytek ze zdeformowaną powierzchnią. 

•  Joanna Osińska - Kiedy odbija. W parku przy fontannie Cosmopolis z jed-
nego z drzew „kapać” będą lustrzane krople. Pod drzewem utworzą się 
lustrzane kałuże. 

•  Mirosław Maszlanko - Tuba Dei II. Projekt to nawiązanie do formy najsłyn-
niejszego dzwonu w Toruniu. Artysta stworzy z wikliny podwójną formę 
dzwonu i usytuuje ją między dwoma drzewami na Placu Rapackiego.

•  Kamil Myszkowski – Rzeka. Rzeka książek wypływać będzie z jednego 
z filarów Pod Łukiem Cezara w stronę Placu Rapackiego. 

•  Szymon Motyl – Koty. Po balustradzie na tarasie przy Krzywej Wieży 
wędrować będą koty - dachowce. Instalacja złożona jest z 3 sylwetek 
czarnych kotów.

•  Filip Ignatowicz – Art- Vending. Maszyna vendingowej oferująca przed-
mioty na granicy sztuki i produktu. 

•  Szymon Motyl - Kawałek Nieba. Podwieszona nad ulicą witrażowa instalacja
•  Szymon Kobylarz - Punkt, na który patrzę. Artysta zeskanuje skanerem 

3D fragment ściany (około 10x10cm) i powiększy go do rozmiaru 2x2m. 
Powiększy się nie tylko wysokość i szerokość, ale również głębokość 
ubytków w ścianie, dziur, struktura farby itd. 

Wstęp wolny. Miejsce: pl. Rapackiego, fontanna Cosmopolis, Łuk Cezara, 
ul. Pod Krzywą Wieżą

Między Chmurą a Kulturą – koncerty na Scenie na Barce Wiślanej
Hatti Vatti, 13.07. (czwartek), godz. 21.00 Pod tym pseudonimem kryje 
się Piotr Kaliński – polski twórca muzyki elektronicznej, DJ i producent. 
Meek oh Why?, 20.07. (czwartek), godz. 21.00 Mikołaj Kubicki - polski 
raper i trębacz. W 2015 roku zadebiutował solowym minialbumem pt. 
„Ksieżniczka i buc”.Współpracował z takimi wykonawcami jak: Voo Voo, 
Andrzej Piaseczny, Seweryn Krajewski, Dagadana oraz Pawbeats.
Baasch, 22.07. (sobota), godz. 21.00 Kompozytor muzyki do filmu 
„Płynące Wieżowce”.  Producent i wokalista reprezentuje styl muzyki 
alternatywnej, porusza się głównie w nurtach Indie popu i synth popu. 
The Feral Tress, 27.07. (czwartek), godz. 21.00 Alternatywny, akustyczny 
folk i mroczne, metalowe brzmienie, które nam na żywo najbardziej 
przypominało najlepsze momenty stoner rocka – tak organizatorzy 
festiwalu Open’er opisali The Feral Tress. 
Bitamina, 3.08. (czwartek), godz. 21.00 Wydali cztery albumy utrzymane 
w stylistyce eksperymentalnego hip-hopu, ocierające się o jazz. 
Rosalie, 10.08. (czwartek), godz. 21.00 Inspiracje brzmieniem 
amerykańskiego r&b i hip-hop’u lat 80. 90. z zamiłowaniem do nowej 
elektroniki. Pod koniec zeszłego roku portal Brand New Anthem 
uplasował artystkę w pierwszej trójce najlepiej zapowiadających się 
polskich artystów w 2016 roku. 
Masecki, 17.08. (czwartek), godz. 21.00 Jedna z barwniejszych postaci 
sceny warszawskiej. Prowadzi zespół Profesjonalizm, jest dyrektorem 



pierwszej edycji WOR (Warszawskiej Orkiestry Rozrywkowej) oraz członkiem 
zespołu Paristetris. Jego ostatni projekt to Polonezy - 10-osobowa orkiestra 
dęta grająca autorski zestaw polonezów - otrzymała Paszport Polityki.

„Romeo i Julia” w 3D na kurtynach wodnych
4.08. (piątek) – premiera, bezpłatne wejściówki
5-6.08. (sobota-niedziela) – spektakle odpłatne
Unikatowe na skalę światową wydarzenie – pierwszy na świecie musical na 
wodzie 3D Live, prezentowany na kurtynach wodnych. Widzowie będą oglą-
dać spektakl w specjalnych okularach. Za technologię wodną odpowiada firma 
Water Concept, znana torunianom z dokonań podczas festiwalu światła Bella 
Skyway. Materiały do projekcji 3D zostaną przygotowane przez firmę Platige 
Image. W musicalu wystąpią artyści warszawskiego teatru Studio Buffo, m.in. 
Natasza Urbańska. Miejsce: Fosa Zamkowa

Bella Skyway Festival – Płynny Wszechświat
www.bellaskyway.pl
22-27.08. (wtorek-niedziela)
Międzynarodowy festiwal światła pokaże na starówce kilkanaście instalacji – 
od wielkich po kameralne:
•  Instalacja na ulicy Szerokiej – Renaissance Palace autorstwa Mariano (Włochy) 

- gigantyczny portal i harmonijne sklepienie wykonane z tysięcy światełek
•  Instalacja w przystani AZS – Water Concept Factory, autorstwa Bodigi (Pol-

ska) – fabryka baniek mydlanych, instalacja polegająca na 7 minutowej 
projekcji w formie mappingu na kurtynach wodnych oraz scenografii wraz 
z pokazem “świetlnych dronów”.

•   Mapping na organach w kościele Ducha Świętego z muzyką na żywo, autor-
stwa Kacpra Nowaka (Polska) 

•  Mapping 3D na budynku Urzędu Marszałkowskiego – Urban poety, autorstwa 
Ocubo (Portugalia)

•  Instalacja – They were here, autorstwa Alexandra Reichstein (Finlandia), 
przywracająca dawnych mieszkańców historycznego miasta do życia.

•  Mapping na budynku Collegium Maximum – Lightwaves, autorstwa Limelight 
(Węgry)

•  Instalacja wykorzystująca energię słoneczną – Moonflower, autorstwa Yun 
(Singapur) - luminescencyjna instalacja kwiatowa rozświetli ciemny park za-
chęcając publiczność do spaceru. 

•  Instalacja na ulicy Browarnej autorstwa Fundacji Nie-Art. (Polska)
•  Instalacja w parku przy Placu Rapackiego autorstwa Joachima Sługockiego 

(Polska) - instalacja wykorzystująca światło i wodę
•  Instalacja – H2SO2, autorstwa Macieja Kwietnickiego, Arka Pasożyta (Polska) sta-

ra się zwizualizować szkodliwe procesy, które człowiek już rozpoczął na ziemi.
•  Mapping na budynku Teatru Horzycy - Legenda Północy autorstwa Top-Art 

(Polska), komiksowa historia z wykorzystaniem legendy o toruńskim smoku.
•  Instalacja w parku przy Placu Rapackiego – Ptak, autorstwa Anny Galas (Pol-

ska), która zwraca uwagę na niszczycielską siłę zjawisk natury
•  Instalacja z tłuczonej ceramiki – Planula, autorstwa Agnieszki Majak (Polska)
•  Instalacja w Dolinie Marzeń, stworzona przez podopiecznych Pracowni Roz-

wijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych (Polska) - rzeźby przestrzenne, 
podświetlone profesjonalnym żelem płonącym 

•  Instalacja na ulicy Ciasnej – Kwiaty, autorstwa Magdaleny Radziszewskiej 
(Polska) - duże, białe kwiaty z tkaniny i drutu, podświetlone światłami led

•  Instalacja na Skwerze Marynarki Wojennej – oZoo, autorstwa Chezbulb (Francja).

KKLUBY

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

1.07. (sobota) Babie lato 
8.07. (sobota) trzaski vol. 14 
15.07. (sobota) Hałas! 
22.07. (sobota) Deep Woods vol 10
29.07. (sobota) Letni Sylwester w NRD! 
11.08. (piątek) Kwadratura
14.08. (poniedziałek) lana wóda vol.11
16.08. (środa) napoleon + i hope you die + trapped inside
26.08. (sobota) Hałas!

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

CJ Ramone
10.07. (poniedziałek), godz. 19.00
Supporty: Sexbomba oraz Satellite. CJ Ramone to najmłodszy 
z trzech żyjących muzyków legendarnej formacji The Ramones. 
Dołączył do grupy w 1989 roku, zastępując jednego z  jej zało-
życieli - basistę Dee Dee. CJ wniósł świeżą energię i entuzjazm 
do zespołu, co można usłyszeć na płycie „Mondo Bizarro”. 
Skomponował również dwa utwory na pożegnalny album The 
Ramones „Adios Amigos”. Występował w kultowym zespole do 
samego końca. CJ Ramone jest również najbardziej twórczym 
muzykiem wśród żyjących „braci” Ramone. Po rozpadzie for-
macji udzielał się w zespołach: The Remains, Los Gusanos i Bad 
Chopper, aby w końcu skoncentrować się na karierze pod swo-
im pseudonimem. Jako CJ Ramone nagrał trzy płyty utrzymane 
w stylistyce punk’77. Jego ostatni album nosi tytuł „American 
Beauty”. Zarówno na płycie jak i na scenie CJ Ramone wspiera-
ją: Steve Soto i Dan Root z cenionej grupy The Adolescents oraz 
perkusista Pete Sosa, występujący również z zespołami: Roger 
Miret & The Disasters oraz Street Dogs. CJ Ramone angażuje się 
w wiele akcji charytatywnych na rzecz chorych na autyzm. Pol-
scy fani mają niepowtarzalną okazję, żeby zobaczyć na scenie 
jednego z Ramonesów i na własnej skórze odczuć magię, jaką 
emanował ten legendarny zespół.
Bilety 55 zł / 65 zł w dniu koncertu do nabycia w klubie. Rezer-
wacje: hrppamela@gmail.com (po uprzedniej wpłacie na konto 
można odebrać przed koncertem)
 

Harmonica Bridge 2017
18-19.08. (piątek-sobota), godz. 22.00
Hard Rock Pub Pamela klubem festiwalowym - jam session. 
Wstęp wolny

Bilety: Sale ekspozycyjne 13 zł normalny; 10 zł ulgowy
Makieta Torunia 15 zł normalny; 9 zł ulgowy
Sale ekspozycyjne + Makieta Torunia 24 zł normalny; 17 zł ulgowy  

Muzeum Historii Torunia, ul. Łazienna 16

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

Wystawy czasowe:
Miasto – Ludzie – Muzeum. Kultowe Osiedla. Historia Rubinkowa 
i osiedla „Na Skarpie”, do 22.10.  

Bilety:
Sale ekspozycyjne 10 zł normalny; 7zł ulgowy
Film „Księga Toruń” 3D  10 zł normalny; 6 zł ulgowy
Sale ekspozycyjne + film 3D „Księga Toruń” 15 zł normalny; 11 zł ulgowy  

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

Wystawy stałe:
Pasja podróżowania

Wystawy czasowe: 
Zabawki w kulturach świata, do 10.09.

Bilety: Sale ekspozycyjne 10 zł normalny; 7 zł ulgowy

Muzeum Toruńskiego Piernika, ul. Strumykowa 4

Wystawy stałe:
Ekspozycja prezentująca historię toruńskiego piernikarstwa, warsztaty wypieku pierników, 
biesiady piernikowe

Wystawy czasowe:
Pierniki. Podróż do krainy zmysłów, do 31.07.
Weź miodu praśnego… Dawne i współczesne przepisy piernikarskie, 
do 30.07.

Bilety:
Interaktywna wystawa 10 zł normalny; 7 zł ulgowy
Warsztaty wypieku: 8 zł normalny; 6 zł ulgowy
Interaktywna wystawa + warsztaty wypieku 13 zł normalny; 9 zł ulgowy

Imprezy:
Nocne udostępnienie wieży ratuszowej
15.07. (sobota), godz. 20.00-24.00, 12.08. (sob.), godz. 20.00-24.00 
Wstęp płatny. Ostatnie wejście o godz. 23.30

Zielone wakacje w Muzeum
Zajęcia realizowane przy wystawach stałych i czasowych w formie lekcji, 
warsztatów i pokazów.
•  4.07., 1, 22.08. (wtorek), 20.07. (czwartek), godz. 11.00 Misie,  

pluszaki, Przytulanki
Warsztat tworzenia zabawek przy wystawie „Zabawki w kulturach świa-
ta”, Muzeum Podróżników

MMUZEA
MUZEUM OKRĘGOWE
Ratusz Staromiejski
Rynek Staromiejski 1, tel. 56 660-56-12
www.muzeum.torun.pl

Wystawy stałe:
Malarstwo i rzeźba polska od 1945 do 2010 roku w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu 
Galeria sztuki gotyckiej 
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 końca XVIII wieku do 1939 roku 
Skarb ze Skrwilna i Nieszawy 
Złotnictwo świeckie polskie i obce 
Mennice i monety toruńskie 1233/1238 – 1765 

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

w Toruniu, do 24.09.
•  Reformacja w Toruniu. 500 rocznica wystąpienia Marcina Lutra, do 3.09.
•  Wystawa Towarzysząca IX Międzynarodowemu Sympozjum 

Malarskiemu „Malownicza Barbarka 2017”, 5.07. (środa), godz. 
15.00, do 9.07., Piwnica Gdańska 

Wieża Ratuszowa

Ratusz Staromiejski w Toruniu – arcydzieło architektury europejskiej
czynna codziennie w godz. 10.00 – 20.00
Bilety:
Sale ekspozycyjne 13 zł normalny; 10 zł ulgowy
Wieża 13 zł normalny; 9 zł ulgowy
Sale ekspozycyjne + wieża 21 zł normalny; 16 zł ulgowy  

Kamienica pod Gwiazdą, Rynek Staromiejski 35
 
Wystawy stałe:
Świat Orientu

Wystawy czasowe:
Edward hr. Mycielski-Trojanowski – podróżnik i kolekcjoner, do 8.10.

Bilety: Sale ekspozycyjne 10 zł normalny; 7 zł ulgowy

Dom Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15/17

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

Wystawy czasowe:
Pejzaże kopernikańskie, do 31.08.



•  6.07., 3.08. (czwartek), 29.08. (wtorek), godz. 11.00 Malarstwo dale-
kowschodnie. Warsztat plastyczny, Kamienica pod Gwiazdą

•  11, 25.07., 8.08. (wtorek), 24.08. (czwartek), godz. 11.00 Z modą 
przez wieki. Warsztat kostiumologiczny, Muzeum Historii Torunia)

•  13, 27.07. (czwartek), 10.08. (czwartek), godz. 11.00 Cuda w piasku 
i glinie zaklęte. Warsztat plastyczny przy wystawie „Szkło i ceramika 
współczesna ze zbiorów MOT”, Ratusz Staromiejski

•  18.07. (wtorek), 17.08. (czwartek), godz. 11.00 Ze skrzyni japońskiej 
modnisi. Warsztat kostiumologiczny, Kamienica pod Gwiazdą

Cena zajęć: 7 zł. Minimalna ilość uczestników: 8 osób. Istnieje możliwość ustalania terminów 
zajęć indywidualnie dla grup zorganizowanych na analogicznych zasadach.

Ponadto:
Konkurs Wakacyjny przy wystawie „Reformacja w Toruniu. Wpływ kul-
tury ewangelickiej na rozwój miasta”. Zgłoszenia na zajęcia przyjmuje 
Dział Edukacji Muzeum Okręgowego w Toruniu
tel. 56 660 56 32 lub 31; 56 660 56 05 lub 06

Spotkania kuratorskie przy wystawach stałych i czasowych 
(w cenie biletu wstępu do Muzeum)
•  7.07. (piątek) „Białe złoto – porcelana z Dalekiego Wschodu” oprowa-

dzanie po ekspozycji ceramiki w Kamienicy pod Gwiazdą 
•  14.07. (piątek) oprowadzanie po wystawie „Galeria malarstwa polskie-

go od końca XVIII wieku do 1939 roku” (Ratusz Staromiejski)
•  21.07. (piątek) oprowadzanie po wystawie czasowej „Weź miodu pra-

śnego... Dawne i współczesne przepisy piernikarskie”, Dz. Historii To-
ruńskiego Piernikarstwa

•  28.07. (piątek) „Pasja podróżowania Tony’ego Halika i Elżbiety Dzi-
kowskiej” – oprowadzanie po wystawie stałej (Muzeum Podróżników 
im. Tony’ego Halika)

•  4.08. (piątek) oprowadzanie po wystawie „Reformacja w Toruniu. 
Wpływ kultury ewangelickiej na rozwój miasta” (Ratusz Staromiejski)

•  11.08. (piątek) oprowadzanie po wystawie stałej „Toruń i jego histo-
ria” (Muzeum Historii Torunia)

•  18.08. (piątek) po wystawie stałej Muzeum Toruńskiego Piernika  
(ul. Strumykowa 4)

•  25.08. (piątek) oprowadzanie po wystawie „Malarstwo i rzeźba polska 
od 1945 do 2010 roku w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu” 
(Ratusz Staromiejski)

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godz. 12.00

Warsztaty wypieku toruńskich pierników ze zwiedzaniem 
Muzeum Toruńskiego Piernika, godz. 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 (możliwa rezerwacja telefoniczna w godzinach pra-
cy muzeum (56 656-70-79 lub mailowa dhtp@muzeum.torun.pl)

Lato z archeologią 
Spotkania warsztatowe (dzieci od 6 lat):
•  7.07. (piątek), godz. 11.00 „W pradziejowym butiku”
•  14.07., 25.08. (piątek), godz. 11.00 „Smoki, gady, potwory”
•  21.07. (piątek), godz. 11.00 „Mały mistrz garncarski”
•  28.07.(piątek) , godz. 11.00 „Wariacje z mozaiką
•  4.08. (piątek), godz. 11.00 „Dawne gry Orientu”, podwórko wewnętrzne.
•  11.08. (piątek), godz. 11.00 „I ja potrafię namalować mamuta”
•  18.08. (piątek), godz. 11.00  „Łuk, żarna, krosna, świder – codzien-

ność grodu łużyckiego”

Prelekcje z pokazami (młodzież od 15 lat, dorośli)
•  4.07. (wtorek), godz. 11.00  „Pradziejowa moda”
•  11.07. (wtorek), godz. 11.00  „Antiquus Liber – sztuka iluminatorstwa”
•  18.07. (wtorek), godz. 11.00 „Starożytne korzenie muzyki celtyckiej”
•  25.07. (wtorek), godz. 11.00 „Toruńskie kamienice”
•  1.08. (wtorek), godz. 11.00 „Najstarsze osadnictwo Torunia”
•  8.08. (wtorek), godz. 11.00 „Kuchnia starożytnych Rzymian”
•  22.08. (wtorek), godz. 11.00  „Życie codzienne w grodzie łużyckim”
•  29.08. (wtorek), godz. 11.00 „Rzymskie wyliczanki”, Biblioteka Muzeum
Miejsce: budynek ul. Jakuba 20 a. Zgłoszenia na zajęcia przyjmuje Dział 
Archeologii (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00), tel. 56 660-
56-58 lub da@muzeum.torun.pl. Cena 7 zł od osoby
(bilet należy zakupić w kasie któregokolwiek z oddziałów muzeum: Ratusz, Dom Kopernika, 
Muzeum Historii Torunia, Muzeum Podróżników, Muzeum Toruńskiego Piernika, Kamienicy pod 
Gwiazdą)

Święto Toruńskiego Piernika w muzeum, 11-12.08. (piątek-sobota)
Punktem kulminacyjnym wydarzeń będzie piernikowo-artystyczny spek-
takl, oparty na zmysłowych doznaniach, dla których bazą będzie jeden 
z podstawowych składników ciasta piernikowego. Warsztaty „Cud-miód” 
przygotowane przez dziennikarkę i performerkę kulinarną Monikę Kucię. 
Przygotowania do obchodów Święta rozpoczną się 8 sierpnia. Artyści 
w ramach międzynarodowego pleneru PiernikoMania stworzą wspólne 
piernikowe dzieło. 12 sierpnia zaprezentują się przedstawiciele rzemiosła 
piernikarskiego z Dolnego Śląska: Muzeum Regionalne w Jaworze, Pierni-
karnia Śląska, Pszenno-żytnie pierniki z Oleśnicy, Bardzkie Pierniki oraz 
Słodka Chatka z Trzcińska. Ich przedstawiciele przybliżą zarówno śląskie 
dziedzictwo piernikarskie, jak też bieżące działania realizowane w opar-
ciu o historyczny dorobek.

Ratusz nieznany
6.07. (czwartek), godz. 11.00, 21.07. (piątek), godz. 11.00
3, 17, 24.08. (czwartek), godz. 11.00
Wycieczka po Ratuszu Staromiejskim. Zwiedzający poznają miejsca na 
co dzień niedostępne – tajne przejścia, ukryte sale, mroczne piwnice. Po-
znają sekrety gotyckiego symbolu miasta, zapoznają się z jego historią, 
odkryją go zupełnie na nowo. W programie m.in. oprowadzanie po Sali 
Rady, Sali Sądowej, piwnicach, przejście ukrytymi schodami do wieży czy 
otwarcie skarbonki. Nie zabraknie oprowadzania po wystawach. Wyciecz-
kę poprowadzi Anna Kroplewska-Gajewska – wieloletnia kustosz Muzeum 
Okręgowego w Toruniu. Bilety: 21 zł. Rezerwacja: 56 660-56-89. Czas 
trwania: ok. 1,5 godz.

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, do 15.10.
Wystawa związana z Rokiem Rzeki Wisły. Na ekspozycji zaprezentowany 
jest temat religijności wodniaków – żeglarzy, sterników, flisaków, oryli 

i rybaków, czyli ludzi pracujących na rzece. Ekspozycja ukazuje kult  
świętych patronów, ale też pracę „wodnych ludzi”. W tle panoramy 
nadwiślańskich miast na szlaku Wisły.

godziny otwarcia:
wtorek, czwartek, sobota, niedziela: 10.00–18.00, środa, piątek: 9.00–16.00
15.08. muzeum nieczynne

Bilety: 
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 ekspozycje czasowe: normalny 5 zł, ulgowy 3 zł, rodzinny 10 zł
na wystawę „Salonik prof. Marii Znamierowskiej-Prűfferowej”: 2 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  
1.07. (sobota), godz. 10.00-14.00 
5.08. (sobota), godz. 10.00-14.00 
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Eko-
logicznych EKOŁAN. 

Bajeczne czwartki
6, 13, 20, 27.07., godz. 12.00
3, 10, 17, 24, 31.08., godz. 12.00
Zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym. Uczestnicy poznają bajki ludo-
we i biorą udział w działaniach twórczych nawiązujących do ich treści. 
Wystawy/Park Etnograficzny w Toruniu. Bilet: 3 zł/os. Liczba miejsc 
ograniczona!

Kociołek ze sztuką
•  14.07. (piątek), godz. 11.00-13.00 Uczestnicy zapoznają się z taj-

nikami tradycyjnego zdobnictwa inspirowanego przyrodą oraz arty-
stycznie poeksperymentują poznając nowe, ciekawe działania twór-
cze. Wspólnie wykonamy kwiaty różnymi technikami. Wystawy/Park 
Etnograficzny 

•  4.08. (piątek), godz. 11.00-13.00 Uczestnicy zapoznają się z tajni-
kami tradycyjnego folkloru oraz artystycznie poeksperymentują po-
znając nowe, ciekawe działania twórcze i zabawy z elementami mu-
zyki tradycyjnej. Wspólnie wykonamy proste instrumenty muzyczne 
i zagramy na nich rytmy mazurka i polki. Prowadzenie: Marta Doma-
chowska. Wystawy/Park Etnograficzny.

•  18.08. (piątek), godz. 11.00-13.00 Inspiracji poszukamy w Parku Et-
nograficznym. Wspólnie udamy się tam ze sztalugami i drewnianymi 
podobraziami, na które – za pomocą farb temper – przeniesiemy wi-
doki toruńskiego skansenu. Podczas spotkania dzieci dowiedzą się 
co to znaczy: kompozycja, proporcje, barwy pochodne i podstawowe 
oraz światłocień, a także jak mieszać farby. Park Etnograficzny. 

Warsztaty twórcze dla dzieci od 8 r.ż. Koszt udziału w jednym spotkaniu: 10 zł/2h.

W moim ogródeczku, 26.07. (środa), godz. 12.00  
64. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób 55+ z wnukami 
i bez wnuków. Jak wyglądały dawniej tradycyjne wiejskie ogródki? 

Jakie uprawiano rośliny? Jakie były wierzenia związane z roślinami sadzo-
nymi w pobliżu domów? Uczestnicy usypią kwiatowe wzory z piasku, stwo-
rzą „malowanki” kujawskie według tradycyjnych wzorów oraz wspólnie 
pośpiewają ludowe piosenki. Podczas spaceru po Parku Etnograficznym 
o dawnych wiejskich ogródkach opowie etnolog Danuta Derkowska a ca-
łość poprowadzi Maria Pokrzywnicka. Warto pamiętać o okularach do czy-
tania! Park Etnograficzny w Toruniu. Bilety: 3 zł
Fabelo znaczy bajka, 30.07. (niedziela), godz. 12.00 
Nie unikaj edukacji podczas wakacji! Spotkanie dla rodzin z dziećmi w wie-
ku szkolnym, turystów i mieszkańców spędzających lato w Toruniu na temat 
języka międzynarodowego – esperanto. Czym jest esperanto – językowy 
wynalazek znad Wisły? Kim był Ludwik Zamenhof i jak wyglądał pierwszy 
podręcznik języka międzynarodowego? Kto z torunian jako pierwszy roz-
mawiał z Zamenhofem w języku esperanto i co z tym wspólnego ma „Pan 
Tadeusz”? Jakie korzyści daje znajomość esperanta w dzisiejszym świecie? 
Nie zabraknie mini-lekcji z esperancką gramatyką w pigułce i wspólnego 
tworzenia tematycznego słowniczka. Prowadzenie: Maria Pokrzywnicka. 
Sala widowiskowa. Bilety: normalny 9 zł, ulgowy 5 zł, rodzinny (2+2) 20 zł. 

Etnoigraszki: Leśne sprawy, 20.08. (niedziela), godz. 12.00 
Kolejna z cyklu imprez umuzykalniających dla rodzin z dziećmi. Co się wy-
darzyło w leśnej chatce przed laty? Kiedy wilk jest w dobrym humorze? Kto 
w lesie sprawuje urząd marszałka? W niedzielne południe przeniesiemy 
się w wyobraźni w leśne ostępy. Będziemy podsłuchiwać gdzie mieszkały 
i jakie dźwięki wydają leśne zwierzęta oraz jakie są ich zwyczaje towarzy-
skie. Dowiemy się, kto odwiedzał kudłatego niedźwiedzia oraz zabawimy 
i wspólnie pomuzykujemy na wilczym weselu. Prowadzenie: Marta Doma-
chowska. Park Etnograficzny. Bilet: 10 zł – os. dorosła, 5 zł – dziecko, 25 zł  
– rodzina (2+2). Bilety do nabycia w Kasie Muzeum w przedsprzedaży od 
8.08. oraz przed imprezą. Liczba miejsc ograniczona!
Muzyczna podróż 25.08. (piątek), godz. 18.00 
Koncert zagranicznych zespołów folklorystycznych. Amfiteatr. Bilety: nor-
malny 7 zł, ulgowy 5 zł, rodzinny (2+2) 14 zł. 
U Wodnika Kaszczorka – Żywy skansen
27.08. (niedziela), godz. 13.00-17.00 
Z okazji Roku Wisły zapraszamy na piknik do Kaszczorka. Skansen poło-
żony jest u ujścia Drwęcy do Wisły w miejscu znanym z legendy o Wodniku 
Kaszczorku i Wiślanie. W programie: głośne czytanie fragmentów legendy 
i wspólne tworzenie ilustracji do nich, zwiedzanie plenerowej ekspozycji 
(m.in. prom Jan, „bat” piaskowy, tratwa flisacza), opowieści o życiu wodnia-
ków, o zwyczajach rybaków i flisaków przy wystawie Życie z rzeką, gry i za-
bawy plenerowe, wypiekanie chlebków w przenośnym piecu chlebowym, 
parowanie ziemniaków, plener malarski i fotograficzny, a także możliwość 
potańczenia przy przebojowej muzyce z lat 60-tych w wykonaniu Zespołu 
GRYFY z Brodnicy. Zapraszamy indywidualnie i całymi rodzinami, można 
zabrać prowiant i kocyk. Park Etnograficzny w Kaszczorku, ul. Turystyczna 
132 (dojazd autobusem nr 23). Bilety: normalny 5 zł, ulgowy 3 zł, rodzinny 
(2+2) 10 zł
O przepiórce, pępku i babie żniwnej, 30.08. (środa), godz. 12.00 
65. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób 55+ z wnukami w wieku 
szkolnym i bez wnuków na temat dawnych zwyczajów żniwnych i dożynko-
wych z degustacją wiejskiego chleba z masłem i kawą zbożową oraz wspól-
nymi zabawami ze śpiewem. Zdobyte jeszcze w wakacyjnej atmosferze 
wiadomości mogą się przydać młodszym uczestnikom na lekcje w nowym 
roku szkolnym. Wystawy/Park Etnograficzny w Toruniu. Warto pamiętać 
o okularach do czytania. Bilet 3 zł/os. 



Wakacje w muzeum:
Dla grup zorganizowanych:
•  Wakacyjne wyprawy w przeszłość  
Dla dziecięcych i młodzieżowych grup zorganizowanych w umówionych 
terminach. Uczestnicy poznają różne aspekty życia mieszkańców daw-
nych wsi w regionach prezentowanych w Parku Etnograficznym, odkry-
wają elementy kultury ludowej poprzez działania twórcze. Park Etnogra-
ficzny w Toruniu. 
Bilet: 5 zł/os., Jednorazowo grupa może liczyć do 25 os. 

•  100 lat temu na wsi
Dla grup zorganizowanych w umówionych terminach. Impreza edukacyj-
no-rekreacyjna. W programie m.in.: sypanie wzorów piaskiem, wycina-
nie firanek z papieru, próba gry na instrumentach ludowych, tradycyjne 
zabawy dzieci wiejskich, etc. Park Etnograficzny w Toruniu. 
Bilet: 15 lub 20 zł/os. (dostępna wersja z poczęstunkiem).
Grupa może liczyć powyżej 25 os. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie 
regulaminu zwiedzania wystaw i Parku Etnograficznego przez podopiecznych. 
Informacje i zapisy (z dwutygodniowym wyprzedzeniem): Dział Edukacji, tel. 56 622 89 43.

Dla uczestników indywidualnych:
•  Bajeczne czwartki, Kociołek ze sztuką – informacje wyżej

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 średnio-
wiecznej 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 uniwersy-
teccy.

Wystawa czasowa:
Władysław Raczkiewicz 1885-1947: biografia polityczna, do 18.09.
Wystawa realizowana w ramach wojewódzkich obchodów Roku Włady-
sława Raczkiewicza, poświęcona jednemu z najwybitniejszych żołnierzy 
i mężów stanu Niepodległej Rzeczypospolitej. Urodzony 16 stycznia 
1885 roku w Kutaisi w Gruzji, był Władysław Raczkiewicz uczestnikiem 
wszystkich najważniejszych wydarzeń II Rzeczypospolitej od jej naro-
dzin do końca wojny światowej. W roku 1917 przygotował 1. Ogólny 
Zjazd Wojskowych Polaków, który opowiedział się za formowaniem 
w Rosji wojska polskiego, korzystającego ze statusu armii sojuszniczej. 
Został prezesem utworzonego przez zjazd legalnego Naczelnego Pol-
skiego Komitetu Wojskowego (Naczpol), który doprowadził do utworze-
nia na terenie Rosji trzech polskich korpusów. W grudniu 1918, z nomi-
nacji Piłsudskiego, został członkiem powstałego w Warszawie Komitetu 
Obrony Kresów Wschodnich, w którym kierował Wydziałem Wojskowym. 
8 sierpnia 1919 roku został naczelnikiem Zarządu Cywilnego Okręgu 
Mińskiego, co faktycznie równoważne było ze stanowiskiem pierwszego 

wojewody mińskiego. Był trzykrotnie, w najcięższych okresach, Ministrem 
Spraw Wewnętrznych (1921; 1925/26; 1935/36). Od 10 października 
1921 do 29 sierpnia 1924 roku był wojewodą nowogrodzkim. W sierp-
niu 1924 roku został wysłany do Wilna z nominacją na delegata rządu, 
a następnie został wojewodą wileńskim. Stanowisko to trzymał do grud-
nia 1930 roku. W listopadzie 1930 został wybrany do Senatu III kadencji.  
9 grudnia, został marszałkiem Senatu RP. Jako Marszałek, został preze-
sem Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranicy, a w 1934 roku pierwszym 
prezesem Światowego Związku Polaków z Zagranicy (Światpol). Po krót-
kim sprawowaniu funkcji wojewody krakowskiego w 1935 roku, został 
mianowany 14 lipca 1936 roku wojewodą pomorskim. Wybuch wojny za-
stał go w Toruniu, gdzie urzędował do ostatniej chwili. Upewniwszy się, 
że nie ma szans na obronę Torunia, 5 września udał się do Włocławka, 
a następnego dnia, za namową premiera Felicjana Sławoja Składkow-
skiego, autem do Warszawy. Stamtąd z misją wyruszył do USA. W Paryżu,  
30 września 1939 roku został zaprzysiężony jako czwarty prezydent Rze-
czypospolitej. Od maja 1945 roku, stał się pierwszym prezydentem RP na 
Uchodźstwie. Zmarł 6 czerwca 1947 roku w Walii.
W ciągu długoletniej działalności wojskowej, politycznej i społecznej 
w Rosji, Rzeczypospolitej i na Uchodźstwie, wyrobił sobie opinię czło-
wieka posiadającego dar zjednywania ludzi, unikania zatargów z prze-
łożonymi czy współpracownikami oraz umiejętności dyplomatyczne. Nie 
lubił podejmowania szybkich decyzji, zwłaszcza w sprawach, które mogły 
budzić ostre sprzeciwy. Czasem wycofywał się z podjętych decyzji, argu-
mentując to racją stanu. Choć był człowiekiem kompromisu, w sytuacjach 
krytycznych pozwalał sobie na samodzielne wystąpienia, przeciwstawia-
jąc się premierowi i ministrom, jeżeli był przekonany co do racji swego 
postępowania; nie posuwał się jednak nigdy do ostateczności, chyba że 
dotyczyło to imponderabiliów. 
Organizatorzy wystawy: UMK, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Insty-
tut Pamięci Narodowej, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Senat RP, Archi-
wum Państwowe w Bydgoszczy

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 dziedzictwa 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 polichromowane 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 renesansowej polichromii. Atrakcją dla zwiedzających są także elementy 
dawnego wystroju funkcjonalnego kamienicy, takie jak przeszklona winda umieszczona w gotyc-
kim, okopconym przewodzie kominowym, zachowana gotycka umywalka czy bogato dekorowany 
drewniany strop.

Agata Zegadło-Kubera - Jakby głos mnogich wód, do 31.08.
Zbiór 16 obrazów. Rozpiętość czasu w jakim były tworzone jest znaczna, 
dlatego właśnie ich stylistyka jest dość niejednorodna. Artystka urodzona 
w 1972 r. w Łodzi, absolwentka łódzkiej ASP im. W. Strzemińskiego w Ka-
tedrze Grafiki i Malarstwa. Dyplom odebrała w pracowni technik wklę-
słodrukowych profesora Krzysztofa Wawrzyniaka, aneks zaś w pracowni 
malarstwa i rysunku profesora Marka Wagnera w 2001 roku. Prowadzi 
własną pracownię witrażową, zajmuje się aranżacją i projektowaniem 

głównie wnętrz obiektów sakralnych. Równolegle zajmuje się 
malarstwem, rysunkiem, grafiką oraz ilustracją wydawniczą. 
Jest nie tylko projektantem, ale również wykonawcą wielu re-
alizacji witrażowych i malarskich w obiektach sakralnych na 
terenie kraju.

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 podsta-

wowa
Maksymalna ilość uczniów to 25 osób, czas trwania – 60 min. Rezerwacja zajęć: 
osobiście lub telefonicznie (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 minionych lat, projekcję starych bajek na dawnych projektorach oraz 
warsztaty artystyczne 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 soboty 18 zł/os. Wiek - 3-103 lat. Rezerwacja: tel. 56 674-92-00, 
edukacja@grebocin.pl

P
PLANETARIUM

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

Astropies Łajka  (dla dzieci)
Bajkowa opowieść dla najmłodszych, przedstawiająca najodważniejszego 
psa w historii, który jako pierwszy zobaczył Ziemię z kosmosu. Jego oczyma 
poznajemy dzień i noc, zachwycamy się tęczą i przeżywamy burzę. Szukamy 
wśród gwiazd psich konstelacji, by w końcu wziąć udział w próbach wytrzy-
małościowych, zdając test na kosmonautę. Seans dla dzieci w wieku 5-7 lat.
Lato pod gwiazdami
Podróż wśród gwiazd i konstelacji. Poznamy mitycznych greckich bohaterów 
i przerażające stwory. Wyruszymy też na spotkanie gwiazd, których nigdy 
z Polski nie dostrzeżemy – zobaczymy Krzyż Południa i Obłoki Magellana. 
Spotkamy się z obcymi słońcami, poznamy odległe mgławice, ujrzymy jak 
żyją i umierają gwiazdy, jak rodzą się nowe planety.

Pozostałe seanse w ofercie: dla dzieci Cudowna podróż, Mój kumpel Niko,  a także popularnonaukowe 
Meteoplanet, W poszukiwaniu życia i Ziemia – planeta Kopernika

Godziny projekcji: w poniedziałki: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.15, od wtorku do piątku: 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.15, w soboty: 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.45, 18.00, 
w niedziele: 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.45
Bilety: grupowy szkolny 8,50 zł; ulgowy 10 zł;  normalny 12 zł
rodzinny 27 zł* (3 os.) / 36 zł* (4 os.)  *max. 2 os. dorosłe 
z wersją w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim lub rosyjskim: 15 zł / 17 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 odwiedzających jest także ze-
staw urządzeń i modeli interaktywnych, dzięki którym samodzielnie przeprowadza się proste doświad-
czenia ilustrujące zjawiska zachodzące we Wszechświecie. Tłumaczą one m.in. transmisję sygnału 
w kosmosie, burzliwe atmosfery planet, ciśnienie atmosferyczne. Używając odpowiednich przycisków 
można własnoręcznie sprawdzić, jak rodzą się tornada oraz ile ważyłby człowiek, mieszkając na Księ-
życu bądź Saturnie.
Godziny wejść do sali Orbitarium: w poniedziałki: 11.15, 12.15, 13.15, 14.30, od wtorku do piątku: 
11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.30, w soboty wejścia o godz. 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.00, 
17.15;  w niedziele wejścia o godz. 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.00
Bilety: grupowy szkolny 6,50 zł; ulgowy 7 zł,  normalny 9 zł
rodzinny 19,50 zł* (3 os.) / 26 zł* (4 os.)  *max. 2 os. dorosłe
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 odpowiednio 
oświetlony model kuli ziemskiej o średnicy 2,15 m. Można obserwować i przekonać się, dlaczego mamy 
cztery pory roku, a po dniu następuje noc. Interaktywne stanowiska wyjaśniają m.in. pole magnetyczne, 
płyty litosferyczne i trzęsienia Ziemi, tęczę, cyklon, a także powstawanie wydm, konwekcję, czy źródła 
energii odnawialnej. Są też 2 stanowiska z kolekcją skał i minerałów. W narożnikach wystawy przygoto-
wano plastyczne instalacje pokazujące, jak na przestrzeni dziejów zmieniała się nasza planeta. 
Godziny wejść do sali Geodium: w poniedziałki: 12.,0, 13.00, 14.00, 15.00, od wtorku do piątku: 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, w soboty wejścia o godz. 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.45;  
w niedziele wejścia o godz. 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30
Bilety: grupowy szkolny 6,50 zł; ulgowy 7 zł, normalny 9 zł
rodzinny 19,50 zł* (3 os.) / 26 zł* (4 os.)  *max. 2 os. dorosłe 
w weekendy i święta zapraszamy całe rodziny - dla wszystkich odwiedzających bilet ulgowy

Uwaga: w weekend 12-15.08. obowiązuje inny repertuar i godziny otwarcia. Szczegóły na www



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.
Wybrane prace z kolekcji jednego z najwybitniejszych polskich kolek-
cjonerów – Krzysztofa Musiała. Dzieła polskich artystów, które powstały 
w okresie od zakończenia drugiej wojny światowej do czasów współcze-
snych. Wystawa umożliwia prześledzenie nie tylko części historii sztuki 
polskiej, lecz również pozwoli na obserwację dialogu, związków i przeci-
wieństw 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 twór-
czości w latach 60. XX wieku do najnowszych prac z 2017 roku. Poza 
pracami, które przeszły już do kanonu polskiej sztuki współczesnej, pre-
zentujemy dzieła artystki nieznane dotychczas szerokiej publiczności. 
Wystawy towarzyszące 8. Międzynarodowemu Festiwalowi Plakatu 
i Typografii PLASTER, do 27.08.
8. edycja festiwalu poświęcona była grafice projektowej ze Słowa-
cji. W ramach festiwalu pokazywane są następujące wystawy: „Fully  
Booked” – plenerowa ekspozycja grafiki książkowej, „Road Map” – wy-
stawa związana z identyfikacja wizualną, „Slovak Types” – wystawa ty-
pograficzna oraz „NEONa” – wystawa poświęcona słowackim neonom. 
Wystawa „Road Map” jest płatna według standardowego cennika, pozo-
stałe wystawy są bezpłatne.
NURT. Park form efemerycznych
„Nurt” to rzeźba plenerowa z wikliny, bezpieczna i wygodna do siedze-
nia lub leżenia. Inspiracją był nurt wody w rzece. Nad konstrukcją insta-
lacji pracowali doświadczeni już w tworzeniu rzeźb w wiklinie studenci 
Architektury Wnętrz z UTP w Bydgoszczy. Instalacja wpisuje się w Obcho-
dy Roku Rzeki Wisły.
Manuel Ramirez Martinez - Ziarna życia / Semillas de la vida, do 13.08.
Wyjątkowe prace meksykańskiego artysty odwołują się do natury i na-
szego związku z nią. Artysta wykorzystuje naturalne włókna pozyskane 
z liści agawy lub kory figowca do produkcji papierowych prac inspirowa-
nych otaczającym go światem. Wytwarzany przez artystę papier opiera 
się na metodach znanych w czasach prekolumbijskich. Wystawie towa-
rzyszyć będą warsztaty, w trakcie których uczestnicy sami stworzą z liści 
agawy 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:
Terytoria – 2. edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuk 
Performatywnych i Przestrzennych: Rzeka Wisła
7-9.07. (piątek-niedziela), godz. 12.00–20.00

SGALERIE
Tematyka tegorocznego festiwalu nawiązuje do obchodów roku Wisły, 
a w szczególności do przestrzeni rzeki rozumianej zarówno w ujęciu 
przyrodniczym, jak i społecznym (kulturowym). Wystąpi 11 artystów 
z Polski, Niemiec, Islandii i Ukrainy. Miejsce: Bulwar Filadelfijski. Wstęp 
wolny
Andrzej Syska, Iluminacja 3 (z cyklu Światłosfery) – instalacja świetlna 
towarzysząca 9. Festiwalowi Bella Skyway, 22.08.–17.09.
Instalację można oglądać w czasie festiwalu do północy, w pozostałe 
dni tak jak inne wystawy w CSW. W multimedialnych instalacjach Syski 
światło jest podstawowym środkiem artystycznym budującym strukturę 
prac, które często funkcjonują w sposób przypadkowy, umożliwiają in-
teraktywną grę z widzem. Stosowane przez artystę czujniki ruchu i tem-
peratury sprawiają, że prace „ożywają” dopiero w zetknięciu z odbiorcą. 
Wstęp wolny
Oprowadzanie z przewodnikiem po aktualnych wystawach
6.07. (czwartek), 3.08. (czwartek)
•  godz.15.30 wystawy towarzyszące 8. festiwalowi Plaster – oprowadza 

Krzysztof Białowicz;
•  godz. 16.00 „Natalia LL.. Sum ergo sum” oraz „Tu jesteśmy. Wybrane 

prace polskiej sztuki po 1945 roku z kolekcji Krzysztofa Musiała” – po 
wystawach oprowadza Mateusz Kozieradzki;

Zbiórka przy recepcji. Wstęp bezpłatny, bez zapisów

Dzień na plus: warsztaty i wykłady dla seniorów
Kino Dla Seniora – cykl filmoznawczy dla dorosłych
12.07. (środa), godz. 12.00
•  Pokaz filmu „Azyl”, reż. Niki Caro, 126 min, USA, 2017. Prelekcja i dys-

kusja – dr Radosław Osiński. Bilety: 10 zł
•  Spacer po aktualnych wystawach, 18.07. (wtorek), godz. 12.00
•  Po wystawach „Sum ergo sum” oraz „Tu jesteśmy” oprowadza Mate-

usz Kozieradzki. Zbiórka przy recepcji. Wstęp bezpłatny, bez zapisów
•  Kino Dla Seniora – cykl filmoznawczy dla dorosłych
9.08. (środa), godz. 12.00
•  Pokaz filmu „Gwiazdy”, reż. Jan Kidawa-Błoński, Polska, 2017. Prelek-

cja i dyskusja – dr Radosław Osiński. Bilety: 10 zł

Wydarzenia dla dzieci:
Wyprawa w głąb sztuki, 8.07. (sobota), godz. 12.00
Spotkanie z grafiką projektową ze Słowacji. Kto ma ochotę na tytuł Pla-
strowego projektanta? Zdumiewający świat liter, czcionek i kształtów za-
inspiruje nas do przeprowadzenia typograficznego pojedynku szeryfów 
i dingbatów, po czym wprost z literowego Dzikiego Zachodu wskoczymy 
do świata „magicznego”, gdzie wyczarujemy niezwykłe inicjały. 
Warsztaty dla dzieci w wieku 6–12 lat wraz z opiekunami. Wstęp: 8 zł/os., zapisy: eduakcje@
csw.torun.pl lub 56 610 97 16

Zmysłoteka
Grupa I – wtorki, godz. 17.15-18.15, grupa II – środy, godz. 17.15-
18.15 (oprócz 15 i 16.08)
Zajęcia dla dzieci w wieku 2–4 lat wraz z opiekunami. Wstęp: 10 zł/os. 
Zapisy i informacje: zmysloteka@csw.torun.pl lub 56 610 97 18

Magazyn sztuki, 8-27.08., w godzinach otwarcia CSW
Trzecie z cyklu spotkań dotyczących kolekcji sztuki CSW. Kontakt z pra-
cami wzbogacony zostanie o mnóstwo działań warsztatowych. Dla dzieci 
wraz z opiekunami. Wstęp: 1 zł (w czwartki bezpłatnie), bez zapisów

Centrum Literatury CSW

Warsztaty tworzenia papieru AMATE i innych papierów 
prekolumbijskich, 14.07. (piątek), godz. 18.00
Warsztaty i wykład poprowadzi Manuel Ramirez, który sam splata włók-
na agawy, bananowca, łodyg i kwiatów tule. Jest pasjonatem papieru 
wytwarzanego ręcznie. Czuje się spadkobiercą umiejętności i ekspresji 
artystów–mędrców dawnego Meksyku. 
Wstęp: 5 zł. Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl
Letnie Spacery Tematyczne
Ideą przewodnią jest przybliżenie historii architektury na przykładzie na-
szego miasta, a jednocześnie pokazanie piękna Torunia, które nie ogra-
nicza się tylko do gotyku. Bilety: 1 zł. Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl
•  8.07., 5.08. (sobota), godz. 12.00 Spacer 1. Secesja
Piotr Kożurno spróbuje przekonać, że secesja ma w Toruniu wiele cieka-
wych przykładów, choć nie jest to widoczne na pierwszy rzut oka. Miej-
sce spotkania i początek spaceru – Centrum Sztuki Współczesnej.
•  14.07., 11.08. (piątek), godz. 16.30 Spacer 2. Gotyk
Zbigniew Nawrocki pokaże gotyckie kamienice, które mijamy często na 
trasie naszych codziennych spacerów, nie dostrzegając ukrytego piękna 
i historii. Miejsce spotkania: ul. Żeglarska 13 (budynek PZU Życie).
•  22.07., 24.08. (sobota), godz. 12.00 Spacer 3. Modernizm
Michał Pszczółkowski zaprasza do spaceru śladami międzywojennego 
modernizmu toruńskiego. Dowiemy się, jak na przestrzeni niespełna 
dwudziestu lat zmieniał się krajobraz ówczesnej stolicy województwa 
pomorskiego. Na przykładzie najważniejszych gmachów publicznych 
i budynków mieszkaniowych poznamy różne zasady projektowania 
u progu i u kresu lat międzywojennych.
•  29.07., 26.08. (sobota), godz. 12.00 Spacer 4. Zegary
Niewielu wie, że na obecnych ziemiach polskich pierwsze zegary mecha-
niczne (wskazujące i wybijające godziny) miały miasta: Wrocław i Toruń 
(1386 r.). O zegarach słonecznych, kościelnych, wieżowych i innych, 
które przykuwają uwagę licznymi, czasem skomplikowanymi funkcjami, 
wyglądem lub dekoracjami opowie Katarzyna Kluczwajd.

Centrum Sztuki Filmowej

Wydarzenia:
Kino Dla Seniora, 12.07. (środa), godz. 12.00
Pokaz filmu „Azyl”, reż. Niki Caro, USA. Prelekcja i dyskusja – dr Rado-
sław Osiński. Bilet: 10 zł
Pokaz filmów dokumentalnych o Meksyku Elżbiety Chrzanowskiej
14.07. (piątek), godz. 18.00
Wydarzenie towarzyszące wystawie „Ziarna życia / Semillas de la vida”, 
wstęp wolny
Movie Mówi Project: cykl filmoznawczy dr Magdaleny Wichrowskiej
•  13.07. (czwartek), godz. 18.00 „Kalifornia”, Brazylia, 2015
•  27.07. (czwartek), godz. 18.00 „Carrie Pilby”, USA, 2016
•  17.08. (czwartek), godz. 18.00 „24 tygodnie”, Niemcy, 2016
•  31.08. (czwartek), godz. 18.00 „Dzika”, Niemcy, 2016
Plenerowe Kino Letnie:
•  9.07. (niedziela), godz. 21.30 „Zatrzymać”
•  14.07. (piątek), godz. 21.30 „Królestwo”
•  30.07. (niedziela), godz. 21.30 „Życie animowane”

•  4.08. (piątek), godz. 21.30 „Hindi Medium”
•  20.08. (niedziela), godz. 21.30 „Droga do Rzymu”
Miejsce: Bulwar Filadelfijski. Wstęp wolny

Kino Dla Seniora, 9.08. (środa), godz. 12.00
Pokaz filmu „Gwiazdy”, reż. Jan Kidawa-Błoński, Polska, 2017, 106’
Prelekcja i dyskusja – dr Radosław Osiński. Bilet: 10 zł

Repertuar:
21 x Nowy Jork, reż. Piotr Stasik, Polska, 2016
Dokumentalny esej o kondycji współczesnego człowieka żyjącego w zachodnim społeczeństwie 
w XXI wieku, opowiedziany głosami 21 bohaterów spotkanych w nowojorskim metrze.

Dwie kobiety, reż. Martin Provost, Francja, 2017
Claire, samotna matka przed pięćdziesiątką, wiedzie nudne, monotonne życie. Każdy kolejny 
dzień niczym nie różni się od poprzedniego. Wszystko zmienia się w momencie, gdy bohaterka 
odbiera telefon od Beatrice, która kilka dekad temu była kochanką jej ojca.

Enklawa, reż. Goran Radovanovic, Niemcy/Serbia, 2015
Dziesięć lat od zakończenia wojny w Kosowie. Dziesięcioletni Nenad mieszka na farmie w małej 
serbskiej enklawie z ojcem i chorym dziadkiem. Poza nimi w okolicy jest tylko dwóch Serbów. 
Pewnego dnia Nenad musi wezwać popa, gdyż stan zdrowia jego dziadka się pogarsza.

Frantz, reż. François Ozon, Francja/Niemcy, 2016
Młoda Niemka, Anna, codziennie odwiedza grób swojego ukochanego Frantza, który zginął pod-
czas I wojny światowej. Pewnego dnia spotyka Adriena, Francuza składającego kwiaty zmarłemu.

Kedi – sekretne życie kotów, reż. Ceyda Torun, Turcja/USA, 2016
Stambuł to miasto z niezwykłą historią i zarazem jedyne w którym od lat panują... koty. Mając 
w nim swoje wyjątkowe miejsce, są nieodłączną częścią lokalnej społeczności.

Mężczyzna imieniem Ove, reż. Hannes Holm, Szwecja, 2015
Owdowiały Ove dobiega sześćdziesiątki. Po śmierci ukochanej żony życie straciło dla niego 
sens. Z dnia na dzień bohater coraz mocniej pogrąża się w depresji i myślach samobójczych. 
Pewnego dnia do domu po drugiej stronie ulicy wprowadza się małżeństwo z dwojgiem dzieci.

Niedoparki, reż. Galina Miklínová, Czechy/Słowacja, 2016
Niedoparki są niewielkimi stworzeniami zamieszkującymi wszystkie ludzkie mieszkania – rów-
nież Twoje. Żywią się skarpetami, ale wybierają jedynie te z naturalnych włókien, a poza tym 
zabierają zawsze tylko jedną skarpetę z pary – taką mają zasadę.

Olli Mäki. Najszczęśliwszy dzień jego życia, reż. Juho Kuosmanen, 
Finlandia, 2016
W 1962 roku fińska gwiazda ringu, amator Olli Mäki, ma szansę na zdobycie tytułu mistrza świa-
ta w pojedynku z Amerykaninem Daveyem Moorem. Helsinki ogarnia bokserski szał. Moore wy-
grał 64 ostatnie walki i jest zdecydowanym faworytem.

Paryż może poczekać, reż. Eleanor Coppola, USA, 2016
Anne jest żoną bogatego hollywoodzkiego producenta i towarzyszy mu w podróżach po całym 
świecie. Żyje jednak w cieniu zapracowanego i nieobecnego męża, a żar namiętności w ich mał-
żeństwie wypalił się już dawno.

Piękne dni, reż. Wim Wenders, Francja/Niemcy, 2016
Piękny letni dzień. Ogród. Taras. Kobieta i mężczyzna w cieniu drzew. W oddali budowle Paryża. 
Rozpoczyna się rozmowa: wymiana pytań i odpowiedzi między kobietą i mężczyzną. Konwersa-
cja dotyczy doświadczeń seksualnych, dzieciństwa, wspomnień, atmosfery lata i różnic pomię-
dzy mężczyznami a kobietami.

Podwójny kochanek, reż. François Ozon, Francja, 2017
Młoda, wrażliwa Chloé zakochuje się w Paulu, swoim terapeucie. Kobieta nie ma przed nim ta-
jemnic, a z czasem zafascynowany nią mężczyzna również całkowicie się odsłania. Kilka miesię-
cy później Chloé zaczyna podejrzewać, że jej kochanek coś przed nią zataja.

Rock Dog, reż. Ash Brannon, Chiny/USA, 2016
Bono należy do dumnej rasy mastifów tybetańskich. Jego ojciec bardzo chce, aby wstąpił w sze-
regi elitarnej straży, która strzeże osady przed stadem żarłocznych wilków. Ale kiedy pewnego 
dnia w łapy Bono trafia wyrzucone z samolotu radio i młody pies po raz pierwszy słyszy dźwięki 
rock’n’rolla, już wie, jakie jest jego przeznaczenie.

Sława, reż. Kristina Grozeva, Petar Valchanov, Grecja/Bułgaria, 2016
Tzanko jest odludkiem, szarym pracownikiem kolei, którego życie jest kolażem przygniatającej 
monotonii, marazmu i nijakości. Pewnego dnia znajduje na stacji niebagatelną sumę pieniędzy, 
którą uczciwie postanawia oddać na policyjny komisariat.

Wilde Maus, reż. Josef Hader, Austria/Niemcy, 2017
Znany krytyk muzyczny zostaje zwolniony z pracy. Na domiar złego, żona zaczyna kwestionować 
jego męskość. Mając dość kolejnych upokorzeń, mężczyzna postanawia zemścić się na byłym 
pracodawcy.



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

Wyspy i atole: mapowanie wyobraźni, do 23.07.
artyści: Andrzej Bednarczyk, Krzysztof Gliszczyński, Valeriia Ianichek, 
Celina Kanunnikava, Anna Róża Kołacka, Ireneusz Kopacz, Ewa Kule-
sza, Agnieszka Kurant, Krzysztof Mętel, Sophia Pompéry, Sonia Ram-
mer, Gauri Sharma, Andrzej Szewczyk, Małgorzata Szymankiewicz, Filip 
Wierzbicki-Nowak 
Obrazy, obiekty i instalacje, prezentowane w ramach grupowej mię-
dzynarodowej wystawy, zabierają nas w wirtualną podróż w nieznane. 
Odnoszą się zarówno do pamięci kulturowej, jak i indywidualnej. Z jed-
nej 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 prezentowanych pracach artystek i artystów owe miejsca odrealniają 
się, stając się ulotne, nieuchwytne, niezlokalizowane…
Elogio della pittura – Pochwała malarstwa, do 23.07.
artyści: Marina Burani, Massimo Lagrotteria, Andrea Vettori. Wystawa ma 
na celu zaprezentowanie twórczości trójki włoskich artystów związanych 
z parmeńskim środowiskiem artystycznym. Bardzo istotną rolę ogrywa 
w nim szacunek do malarstwa opartego na tradycyjnym, piktorialnym 
warsztacie. Perfekcyjny chłód ręcznie malowanych 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 zaskakujące obrazy figuratywne, ak-
centujące elementy nieradykalnej ekspresji, swobody oraz specyficznie 
pojmowanego malarskiego non finto. (Rafał Boettner-Łubowski)
Natalia Wiśniewska - Olbrzymka, 28.07 (pt), godz. 18.00, do 20.08.
Zapis procesu chudnięcia tytułowej Olbrzymki, osoby chorej na otyłość. 
I choć chęć schudnięcia dała asumpt do spotkania Olbrzymki z artystką, 
w tym momencie istotna stała się sama relacja między nimi. Natalia Wi-
śniewska prowadzi nas po amplitudzie odczuć i uczuć towarzyszących 
temu spotkaniu. Natalia Wiśniewska (ur. 1985) Studiowała na Uniwer-
sytecie Artystycznym w Poznaniu, gdzie w roku 2010 uzyskała dyplom 
z grafiki warsztatowej. Współzałożycielka i kuratorka galerii Miłość w To-
runiu. Doktorantka na UMK na kierunku sztuki piękne. 
Anna Frąckowicz - Repasator miłości, 28.07 (pt), godz. 18.00, do 20.08.
„Zmaganie, chęć naprawienia związku jest dla mnie najbardziej fascy-
nująca. Należę do pokolenia, które szanowało każdy, nawet najtańszy 
przedmiot. Związek dwojga ludzi – bezcenny pod każdym względem – 
jest godzien wszelkich starań, wielu repasacji, zanim dwoje podejmie 
decyzję o rozstaniu…”. Projekt artystyczny Anny i Beaty Frąckowicz „Re-
pasator miłości” trwa nieprzerwanie od 2014 roku. W ramach projektu 
powstało kilkanaście obiektów z bielonej czesanki lnianej. Portrety, wy-
konane unikatową, autorską techniką „rzeźby miękkiej”, są artystycz-
nym przedstawieniem relacji kilkunastu zaobserwowanych przez autor-
kę par, uchwyconych w różnych momentach związku.
Edward Łazikowski: W partnerstwie z materią
28.07 (piątek), godz. 18.00, do 20.08.
Wystawa ma charakter małej monografii – obejmuje bowiem kilkadzie-
siąt prac powstałych od lat 70. XX wieku aż do chwili obecnej. W swoich  

performansach, rysunkach, rzeźbach, instalacjach, fotografiach czy ma-
larstwie artysta zawsze dąży do przekraczania granic, wyznaczonych 
przez uwarunkowania danego medium czy techniki. Od początku swo-
jej działalności używał nietypowych materiałów, jak np. słoma czy pył 
drzewny, pragnąc przybliżyć się do tajemnicy ich istnienia i harmonij-
nie współdziałać z nimi na polu sztuki. Na wystawie pokazane zostaną 
rysunki, często będące punktem wyjścia do tworzenia rzeźb: zarówno 
małych, jak i monumentalnych. Obok nich zaprezentowane będą Obrazy 
betonowe z lat 90., a także najnowszy cykl Zachód (2016). Ekspozycja 
obejmie także unikatowe fotografie (wczesne czarno-białych i później-
sze kolorowe) dokumentujące rysunki i interwencje w pyle drzewnym 
z lat 90. Edward Łazikowski – ur. w 1939 r. w Bąkowie Górnym. W latach 
1970–1975 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycz-
nych w Łodzi. Jest emerytowanym profesorem Akademii Huministyczno-
-Ekonomicznej w Łodzi.
Anka Leśniak: Inne, 25.08. (piątek), godz. 18.00, do 24.09.
Wystawa stanowi podsumowanie projektu „Invisible inVisible / Niewi-
dzialne Widzialnego”. Zainicjowany został on w roku 2012 i składa się 
z kilku realizacji w przestrzeni publicznej, opartych na biografiach kobiet 
„nieumiejscowionych” w historii. Ankę Leśniak interesują postacie nie-
jednoznaczne – takie, którym z jednej strony udało się czegoś dokonać, 
zaistnieć w historii miasta, dzielnicy, regionu, a z drugiej – posiadają na 
biografii „rysę”, nie pozwalającą jednoznacznie zakwalifikować ich do 
grona bohaterek, którym stawia się pomniki.  Anka Leśniak – zajmuje 
się rolą kobiet w historii i historii sztuki. Ukończyła historię sztuki na 
Uniwersytecie Łódzkim (2003) oraz Wydział Edukacji Wizualnej (obecnie 
Wydział Sztuk Wizualnych) Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (z wyróż-
nieniem, 2004). W 2016 roku obroniła doktorat na Wydziale Rzeźby i In-
termediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Brała udział w ponad 
80 wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. 
Katarzyna Tretyn-Zečević: Dzień, którego nie było
25.08. (piątek), godz. 18.00, do 24.09.
W projektach zrealizowanych na przestrzeni ostatnich dwóch lat Kata-
rzyna Tretyn-Zečević łączy sztukę z inspiracjami płynącymi z obszaru 
nauk ścisłych, a najistotniejszym punktem odniesienia jest dla artystki 
astronomia. Jej praktyka rozwija się w oparciu o przekonanie, że możliwe 
jest zacieranie granic między humanistyką, sztuką a naukami ścisłymi. 
Cykle Voyager (2016), Penumbra (2016) czy Jestem (2016) nie tyle jed-
nak zwracają uwagę na metodologię badań astronomicznych oraz możli-
wości, jakie ona daje – są raczej próbą wyzyskania z nich metafor, które 
umożliwią opisanie procesów kształtujących tożsamość współczesnego 
człowieka i zjawisk, określających jego miejsce w(e) (wszech)świecie.
Katarzyna Tretyn-Zečević (1983) – absolwentka malarstwa na Wydziale 
Sztuk Pięknych UMK. Tworzy obrazy bez użycia farby – podstawowymi 
narzędziami, jakimi się posługuje są płótno, nici i igły. Od 2010 roku 
dominującym kolorem w jej twórczości jest biel.

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:
Niemapy: Toruń od nowa! – warsztaty rodzinne
7.07. (piątek), godz. 17.00-18.30
Popatrzmy na Toruń od nowa! Wspólnie będziemy tworzyć niemapę mia-
sta. Porozmawiamy o ulubionych spacerach, poszukamy niebanalnych 
miejsc, ciekawostek i pomysłów na rodzinne wyprawy. Zapisy: info@wozow-
nia.pl lub tel. 56 622 63 39. Wstęp w cenie biletu na wystawę: dorośli / 5 zł, dzieci / 3 zł

Weekend z wystawą Katarzyny Tretyn-Zečević i prezentacją sprzętu 
z Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach
26.08. (sob.), godz. 15.00-22.00, 27.08 (niedziela), godz. 12.00-18.00
wstęp wolny
Interdyscyplinarny spacer po wystawie Katarzyny Tretyn-Zečević Dzień 
którego nie było, 27.08. (niedziela), godz. 12.00
Prowadzenie: Natalia Cieślak (historyczka sztuki), dr Paweł Wolak 
(astronom). Wstęp wolny

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 całego bogactwa środków wyrazu, które można zaanga-
żować 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 

Gdańsk / Toruń, do 22.07.
Prezentacja artystów Okręgu Gdańskiego Związku Polskich Artystów 
Plastyków. Wystawa inaugurująca trzyletni program symbolicznych pre-
zentacji twórczości uprawianej przez artystów plastyków zrzeszonych 
w 22. okręgach Związku Polskich Artystów Plastyków w ramach wystaw 
„Niepodległa dla Niepodległej dla uczczenia 100-lecia odzyskania przez 
Polskę Niepodległości”. Jako pierwsi prezentują się artyści zrzeszeni 
w Okręgu Gdańskim ZPAP. Artyści z Wybrzeża – jedną pracą wybraną 
ze swego dorobku - w wystawowym geście demonstrują swój ideowy 
i emocjonalny związek ze 100-leciem odzyskania niepodległości. Wysta-
wa jest reprezentacją sztuk plastycznych z zakresu malarstwa, grafiki 
i rzeźby, ceramiki, tkaniny, projektowania graficznego, fotografii i kon-
serwacji dzieł sztuki, scenografii i architektury wnętrz.  W wystawie bie-
rze udział 50. artystów z Okręgu Gdańskiego ZPAP.
Oliver Klossek - Życie zatopione w szkle
28.07. (piątek), godz. 17.00, do 27.08. 
W odautorskim komentarzu do wystawy czytamy: „Tematem prac pre-
zentowanych podczas wystawy jest „Życie zatopione w szkle”. Ważną 
rolę odgrywa tu dwuznaczność tytułu: z jednej strony mamy do czynienia 
z precyzyjnym, realistycznym i malarskim przedstawieniem portretowa-
nych osób, z drugiej natomiast strony - z silnym akcentem postawio-
nym na ukazanie wewnętrznej organiki materii szkła żyjącej własnym, 
nieprzewidywalnym życiem. Materii, która początkowo wydaje nam się 
ostra i zimna, nawet nieprzyjemna w odbiorze. Jednak, kiedy głębiej za-
nurzymy się w niesamowity świat szkła, możemy dostrzec magię oraz 
nieskończoność możliwości, które są w nim zaklęte”.
Oliver Klossek ukończył Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu w 2015 
roku dyplomem z malarstwa pod kierunkiem prof. Mieczysława Ziomka 
oraz dyplomem dodatkowym ze szkła pod kierunkiem prof. Andrzeja Ka-
łuckiego. Prezentowane prace wchodzące w skład pierwszej, indywidu-
alnej wystawy, są rozwinięciem tematu dyplomowego.

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

MAŁA GALERIA FOTOGRAFII ZPAF, ul. Różana 1 

Jerzy Riegel - artysta fotografii bromosrebrowej
J. Riegel jest niekwestionowanym autorytetem jako klasyk polskiej fo-
tografii artystycznej, zajmujący się czarno-białą fotografią srebrową. 
Najbardziej znane i rozpoznawalne w kraju i na świecie są jego izohelie 
– specjalna tonorozdzielcza technika fotografii pozytywowej. W swoim 
dorobku ma J. Riegel nie tylko fotografie architektury i pejzaże, godne 
podziwu są jego portrety zarówno te bromosrebrowe, jak i wykonane izo-
helią. Chętnie stosuje tonowanie fotogramów, najczęściej jest to sepia 
o ciepłych odcieniach, upodobniająca wielkoformatowe powiększenia 
wystawowe do grafiki warsztatowej.
Jerzy Riegel urodził się w 1931 r. w Bydgoszczy i mieszka tam do dnia 
dzisiejszego. Tu ukończył szkołę powszechną, uczył się Publicznej 
Średniej Szkole Zawodowej nr 1, pracując jednocześnie w Zakładach 
Graficznych Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Po 3 latach na-
uki na Wydziale Poligraficznym uzyskał kwalifikacje fotochemigrafa i na 
takim stanowisku pracował w Zakładach Graficznych do 1962 r. W la-
tach 1962-1972 był zatrudniony w Drukarni Map Pomorskiego Okręgu 
Wojskowego w Bydgoszczy, w 1965 r. otrzymał dyplom mistrza fotogra-
fii reprodukcyjnej. W 1972 r. powrócił do Zakładów Graficznych, gdzie 
pracował do czasu przejścia na emeryturę w 1988 r. W 1951 r. zaczął 
swoją przygodę z fotografią. Na początku lat 60. poligraficzny profesjo-
nalizm i fotograficzna pasja Jerzego Riegla znalazły uznanie w oczach wy-
bitnego artysty grafika i poligrafika Zygfryda Gardzielewskiego oraz jego 
żony Janiny, artysty fotografika. J. Riegel został przyjęty do ZPAF w 1967 r.  
Był wielokrotnie nagradzany i odznaczany za twórczość fotograficzną  
i poligraficzną.  (tekst Stanisław Jasiński)

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

Wystawa prac uczestników zajęć popołudniowych w roku szkolnym 
2016/2017
Rynek Nowomiejski 17, do 31.07.
ul. Kościuszki 41/47, do 3.08.
Każdy kolejny rok szkolny w galerii uhonorowany zostaje wystawą prac 
dzieci, które uczęszczają na odbywające się tu popołudniowe zajęcia 
plastyczne. W minionym roku w zajęciach tych brało udział 367 osób 
w wieku od 5 do 18 lat. To ich rysunki, grafiki, prace malarskie a na-
wet animacje filmowe można oglądać w obu siedzibach Galerii. Mimo 
że pokazane na wystawie prace są bardzo zróżnicowane tematycznie, 
najczęstszym źródłem inspiracji dla autorów jest przyroda, 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 zestawień 
kolorystycznych, zaskakujących dziecięcych skojarzeń.
Egzotycznie. Prace dzieci z krajów Dalekiego Wschodu, 4.08.-12.09.
Ta niezwykle barwna, słoneczna, bardzo wakacyjna wystawa jest pre-
zentacją ponad dwustu prac pochodzących z Japonii, Korei Południowej, 
Wietnamu, Hongkongu, Tajlandii i Indonezji. Ich kilku i kilkunastoletni 
autorzy w swoich rysunkach, grafikach i pracach malarskich opowiadają 



nam o dobrze znanym im, a dla nas egzotycznych miejscach, o ważnych 
dla siebie sprawach. Pulsująca życiem, rozmaitością tematów, bogac-
twem kolorów wystawa zachwyca dojrzałością prac, wyobraźnią i wrażli-
wością młodych artystów.

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

Filia przy ul. Kościuszki 41/47

Wyczarowane w przestrzeni. Wystawa rzeźby ze zbiorów galerii
8.08-5.09.
Na prezentację złożyło się kilkadziesiąt niewielkich form przestrzen-
nych, których tworzywem jest przeważnie glina, czasem tylko wypalona, 
surowa w swoim pięknie, czasem wzbogacona kolorem, błyszcząca gla-
zurą. Wystawę uzupełnia kolekcja ceramicznych płaskorzeźb. Wszystkie 
prezentowane prace nadesłane zostały na organizowane przez toruńską 
Galerię międzynarodowe konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży.

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

Zajęcia wakacyjne:
Organizowane w lipcowe wtorki i sierpniowe czwartki warsztaty dla dzie-
ci i młodzieży będą okazją do bliższego zapoznania się z technikami ta-
kimi jak: kalkografia, kolaż, szablon na tkaninie, rzeźba w glinie, formy 
przestrzenne czy sgraffito na papierze itp. Różnorodność zarówno tech-
nik, jak i tematów będzie niezwykłą przygodą dla wszystkich miłośników 
zabaw plastycznych.
wtorki, godz. 10.00-11.30 
Rynek Nowomiejski 17 
•  4.07. Winorośle – obiekty z papieru 
•  11.07. Formy od formy – szablon na tkaninie
•  18.07. Same słodkości – kolaż z użyciem foli do bindowania
•  25.07. Ekodziwadła – kukiełki z naturalnych materiałów
czwartki, godz. 10.00-11.30 
•  3.08. Podwodne stwory – sgraffito na papierze połączone z kolażem 
•  10.08. Op-artowe ptaki – rysunek markerem połączony z kolażem 
•  17.08. Na niebie i na ziemi – kalkografia
•  24.08. Serwis do herbaty – rzeźba w glinie
•  31.08. Wiatraki – obiekt
Zajęcia płatne 6 zł od osoby, odbywają się pracowniach Galerii przy Rynku Nowomiejskim. 
Zapisy: tel. 56 622 75 34 lub w sekretariacie Galerii.

AKADEMICKA PRZESTRZEŃ SZTUKI UMK
Galeria wydziału Matematyki i Informatyki
ul. Chopina 12/18

Katarzyna Wendland - Dyfuzje + Muzyka SPÓL, do 11.07.
Interdyscyplinarna aranżacja przestrzeni ekspozycyjnej. Artystka pre-
zentuje tu prace wchodzące w skład kilku zróżnicowanych tematycznie 
i formalnie cykli realizowanych przez nią równolegle w różnych dyscy-
plinach. Używa różnorodnych, przenikających się i dopełniających me-
diów, którymi posługuje się, aby wyrazić, utrwalić i przekazać fascynacje 
kolorem, światłem, przestrzenią, ruchem, rytmem i dźwiękiem oraz ich 
wzajemnymi asocjacjami. Tworzy kompozycje i układy symultaniczne, 

oddziaływujące na siebie nawzajem i pobudzające w odbiorze do re-
cepcji wielozmysłowej. Szczególnie inspirujące jest dla niej zjawisko 
ruchu, jego stadia, rytmiczność i przestrzenny ożywiany światłem układ. 
Światło jako czynnik sprawczy i organizujący stanowi tu jednocześnie 
element duchowy. Artystka odnosi się także do symboliki barw, spośród 
których szczególne znaczenie ma dla niej błękit, jako kolor dający od-
czucia pozawymiarowe, wiodące ku nieskończoności.
Katarzyna Wendland, urodzona w Szczecinie w 1979 r. Absolwentka Wy-
działu Sztuk Pięknych UMK. Ukończyła studia w 2006 - malarstwo szta-
lugowe w pracowni prof. Lecha Wolskiego oraz malarstwo w architektu-
rze (malarstwo ścienne i witraż) i aneks z rysunku. Współzałożycielka 
i Prezes Fundacji Piñatana. Laureatka nagrody im. Prof. Stanisława Bo-
rysowskiego. Związana z Akademią Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskie-
go w Bydgoszczy (2007 – 2009) oraz z Galerią i Ośrodkiem Plastycznej 
Twórczości Dziecka w Toruniu (2010 – 2016). Zajmuje się malarstwem 
współczesnym, malarstwem w architekturze, designem, fotografią cy-
frową, eksperymentalną grafiką w technikach wypukłodruku oraz ry-
sunkiem na kamiennym papierze, rysunkiem eksperymentalnym w tech-
nikach własnych, cyfrową instalacją dźwiękową i videoartem. Mieszka 
w Toruniu.

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

GALERIA MIŁOŚĆ, ul. Mostowa 7/2a, www.galeriamilosc.pl

Tobiasz Jędrak. Czarny kwadrat na białym tle zamieszkał w widoku 
z mojego okna, do 13.08.
W zasadzie widok i kwadrat to nie tyle dwie, co jedna ważna sprawa. Nie 
umiem myśleć o kwadracie w oderwaniu od widoku, a myśląc o widoku 
prawie zawsze myślę o kwadracie. Tak już mam. Kwadrat jest nie tylko 
cząstką mojego widoku, jest również jego centrum, jego metaforą, iko-
ną, czy nawet esencją. Często, kiedy mówię „kwadrat”, mam na myśli 
cały widok, całość zawierającą swoją własną reprezentację, swoją wła-
sną zasadę. Widok zawiera kwadrat, a kwadrat zawiera ten widok. Tyle 
w największym skrócie o tym, jak ma się jeden do drugiego. 
Tobiasz Jędrak (ur. 1985) – absolwent Wydziału Intermediów na Uniwer-
sytecie Artystycznym w Poznaniu. Studiował teatrologię i filmoznawstwo 
na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz intermedia na krakowskiej Akade-
mii Sztuk Pięknych. Obok fotografii, wideo i dźwięku używa tekstu i spa-
ceru jako medium artystycznego. Jego aktywność twórcza wynika z trak-
towania przestrzeni miejskiej jako pracowni i miejsca permanentnego 
pleneru. Organizator: Fundacja YouHaveIt

Wystawa czynna w każdą sobotę w godz. 14.00-20.00 lub po telefonicznym umówieniu 

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 „reklamować” wolne myślenie wśród szerokich rzesz społeczeństwa.

OTOS

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

Międzynarodowy Letni Festiwal „Nova Muzyka i Architektura”:
Kujawskie wakacje - koncert dla dzieci
1.07 (sobota), godz. 12.00
Muzyka ludowa w kujawskim wydaniu okraszona pięknymi strojami regio-
nu. Przedstawione zostaną również zwyczaje i zabawy z Kujaw, w których 
najmłodsi uczestnicy koncertu będą mogli wziąć aktywny udział.
Wystąpią: Aleksander Mozol – skrzypce, Magdalena Miszewska – akor-
deon, Tomasz Gumowski – kontrabas, Olga Wróblewska – prowadzenie. 
Miejsce: Bulwar Filadelfijski, scena na Wiśle, wstęp wolny
Rocznica 500-Lecia reformacji - Muzyka doby przemian 
1.07. (sobota), godz. 20.00
Tubicinatores Gedanenses, Błażej Musiałczyk – pozytyw
Turmmusik: koncert z Wieży: C.Ph.E.Bach, N.Herman, Anonymus
Koncert na Dziedzińcu, m.in.: G. Fantini, Anonymus, J.S. Bach - preludium 
chorałowe „Vater unser in Himmerleich”
Miejsce: wieża oraz dziedziniec Ratusza Staromiejskiego. Wstęp wolny
Z pieśnią wokół Bałtyku, 8.07. (sobota), godz. 20.00
Aarne Pelkonen – baryton, Juho Alakärppä – fortepian (Finlandia)
W programie: Franz Schubert, Karol Szymanowski, Jean Sibelius, Piotr 
Czajkowski. Miejsce: Dwór Artusa
Projekcja filmowa, 14.07. (piątek), godz. 19.00
„Pianomania”, reż. R. Cibis, L. Franck
Prowadzenie – Magdalena Wichrowska
Miejsce: Hanza Cafe. Wstęp wolny
Rodzime Talenty, 15.07. (sobota), godz. 20.00
Anna Maria Staśkiewicz – skrzypce, Marcin Zdunik – wiolonczela, Paweł  
Wakarecy – fortepian. W programie: A. Panufnik - Trio fortepianowe,  
F. Schubert - Trio fortepianowe B-dur. Miejsce: Ratusz Staromiejski
Świątynie Kultury, 21.07. (piątek), godz. 19.00 
cz. I projekcja filmowa. Prowadzenie – Magdalena Wichrowska
Miejsce: Sala Prób CKK Jordanki. Wstęp wolny
Zwycięskie skrzypce, 22.07. (sobota), godz. 20.00
Aleksandra Li (Rosja) – skrzypce, Katarzyna Wieczorek – fortepian
W programie: W.A. Mozart – Sonata skrzypcowa B-dur KV 454, F. Schubert 
- Rondo Brillant h-moll D 895 na skrzypce i fortepian, S. Prokofiev - Pięć 
melodii op. 35 bis na skrzypce i fortepian, H. Wieniawski – Fantazja op. 20 
na tematy z opery "Faust“. Miejsce: Sala Prób CKK Jordanki
Organy w toruńskich kościołach na tle województwa kujawsko-
pomorskiego 29.07. (sobota), godz. 12.00 
Spotkanie z przewodnikiem. Wstęp wolny
Saksofon znany i nieznany, 29.07. (sobota), godz. 20.00 
Nordic Saxophone Quartet (Szwecja), gościnnie: Monika Skruszewicz – 
skrzypce (Toruńska Orkiestra Symfoniczna)
W programie: Daniel Nelson - Full Throttle, Johan Hedin – Ettåtrettifem, 
George Gershwin (arr. Mikael Råberg) – z Porgy and Bess, Charlotte Bray 

– Quartet, Gotländsk sommarnatt, Myroslav Skoryk – Melody, Tebogo 
Monnakgotla – Crossing Borders, Volodymyr Runchak – Morse Code
Miejsce: Galeria Sztuki Wozownia
Projekcja filmowa, 4.08. (piątek), godz. 19.00
„Gucza! Pojedynek na trąbki” reż. D. Milić. Prowadzenie – Magdalena 
Wichrowska. Miejsce: Hanza Cafe. Wstęp wolny
Muzyczne mosty z Estonią, 5.08. (sobota), godz. 20.00
Maarja-Helen Oserov – skrzypce, Merike Heidelberg – altówka, Valle Ra-
smus Roots – wiolonczela, Auli Lonks - fortepian
Program: Eduard Tubin - Piano Quartet in C sharp minor, Erkki-Sven Tüür 
– „Architectonics 7” for violin, cello and piano, Robert Schumann - Piano 
Quartet in E flat major, Op. 47. Miejsce: Dwór Artusa. Wstęp wolny
Sound of Gospel, 14.08. (poniedziałek), godz. 19.00 
Colin Williams (Wielka Brytania) – wokal, Gabriela Gąsior – wokal,  
zespół wokalny z Wielkiej Brytanii, Bogusław Kaczmar - instr. Klawiszo-
we, Wojciech Gąsior – bas, Łukasz Zając – perkusja
W programie: różne style muzyki gospel, od tradycyjnych utworów do 
muzyki współczesnej. Miejsce: kościół Ducha Świętego. Wstęp wolny
Muzyka na wodzie, 13.08. (niedziela), godz. 20.00
Koncert z okazji Roku Rzeki Wisły 
Mariusz Smolij – dyrygent, Orkiestra Filharmonii Pomorskiej
W programie: G. F. Händel – Muzyka na Wodzie
Miejsce: Scena na Wiśle. Wstęp wolny
Świątynie kultury, 18.08. (wtorek), godz. 19.00
cz. II projekcja filmowa. Prowadzenie – Magdalena Wichrowska
Miejsce: Sala Prób CKK Jordanki. Wstęp wolny
Organy w toruńskich kościołach na tle województwa kujawsko-
pomorskiego, 19.08. (sobota), godz. 12.00 
Spotkanie z przewodnikiem. Wstęp wolny
Młodzi wirtuozi fortepianu, 19.08. (sobota), godz. 20.00 
Pianiści - uczestnicy Paderewski Piano Academy, Przemysław Fiugajski 
- dyrygent. W programie: najsłynniejsze koncerty fortepianowe, m.in. 
W.A. Mozart, F. Chopin, E. Grieg, S. Rachmaninow. Miejsce: Dwór Artusa
Romantyczny geniusz w siostrzanej interpretacji 
26.08. (sobota), godz. 20.00
Iwona Hossa – sopran, Adam Szerszeń – baryton, Stadtkantorei Goettin-
gen (Niemcy) – chór, Bernt Eberhardt – dyrygent Chóru, Mariusz Smolij 
– dyrygent, Toruńska Orkiestra Symfoniczna. W programie: J. Brahms – 
Requiem niemieckie op. 45. Miejsce: kościół Najświętszej Marii Panny. 
Wstęp wolny
Recital Karen Slack, 31.08. (czwartek), godz. 19.00
Karen Slack (USA) – wokal, Bartłomiej Wezner – fortepian
W programie: M. Ravel, J. Brahms, S. Barber, arr. C. White, arr. M. Bonds, 
G. Gershwin, D. Ellington. Miejsce: Ratusz Staromiejski
Finał festiwalu: Od La Scali do Broadway’u
2.09. (sobota), godz. 20.00– Sala Koncertowa CKK Jordanki
Karen Slack (USA) – wokal, Richard Rosenberg (USA) – dyrygent, Toruń-
ska Orkiestra Symfoniczna. W programie: wybrane fragmenty wokalne 
i instrumentalne z najsłynniejszych oper i musicali takich kompozytorów 
jak: G. Puccini, G. Verdi, G. Bizet, S. Moniuszko, G. Gershwin, A.L. Webber,  
S. Sondheim oraz opracowania symfoniczne Negro Spirituals.
Miejsce: Sala Koncertowa CKK Jordanki

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



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

Eliminacje do Mistrzostw Polski w grę Catan
15.07. (sobota), godz. 10.00-15.00
Catan (dawniej Osadnicy z Catanu) to jedna z najbardziej rozpoznawalnych 
gier planszowych. Grają w nią całe rodziny.  System budowania planszy i pro-
wadzenia gry powoduje, że każda partia różni się od poprzedniej, a wygrana to 
za każdym razem rezultat przemyślanej strategii i mądrych decyzji. W tej grze 
do zwycięstwa prowadzi wiele dróg. Zapisy: m.pitulski@ksiaznica.torun.pl
Gramy w bilard indyjski
3, 10, 17, 24, 31.07. (poniedziałek), godz. 17.00-19.00
Bilard indyjski (inaczej Carrom) to połączenie bilardu, snookera i gry w… kap-
sle. Carrom uczy koncentracji, precyzji i taktycznego myślenia. Partia bilardu 
indyjskiego jest rozgrywana na kwadratowym stole, zawodnicy grają w pozy-
cji siedzącej. Ich celem jest wbicie wszystkich posiadanych krążków do łuz 
umieszczonych w rogach stołu. W Carrom można grać jeden na jeden lub w pa-
rach (debel). Do dyspozycji będą 4 stoły.  Udział jest bezpłatny. We współpracy 
z Toruńskim Klubem Carrom.

Filia nr 1, ul. Jęczmienna 23
Rzeczy_w_isto(ś)ci_e. Wystawa prac Agaty Skupniewicz, do 17.07.
Próbując zatrzymać ulotne – Agata Skupniewicz (artysta plastyk, ur. 1990) 
i Jerzy Skupniewicz (mistrz mechanik, ur. 1922) przygotowali wrażeniową 
opowieść światło_czułą, którą tworzy wybór fotografii oraz książka autorska. 
W ich międzypokoleniowym projekcie – „rzeczy” stały się pretekstem, jak rów-
nież kluczem do odczytywania i zapisu nie_pamięci. Orojekt został nagrodzo-
ny Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury.
Biblioteczne podróże małe i duże, czwartki, godz. 16.00
Wiele atrakcji przygotowanych na tegoroczne wakacyjne zajęcia m.in. głośne 
czytanie, liczne gry i zabawy literackie, zajęcia plastyczno-techniczne. Dla 
dzieci w wieku 4–12 lat. Zajęcia są bezpłatne. 
• 6.07. Pod ziemią pod wodą - co kryją wodne głębiny oraz świat podziemny
• 13.07. Być jak tygrys - jak przetrwać w dżungli
• 20.07. Przez kontynenty - gra biblioteczna
• 27.07. Czym na wycieczkę? - o rożnych środkach lokomocji
• 3.08. Podróże z Nelą - afrykańskie safari
•  10.08. Krakowskie abecadło - Kraków w twórczości Wandy Chotomskiej 

i Michała Rusinka 
• 17.08. Kosmiczne podróże - rakietę stwórz i w kosmos rusz
• 24.08. Pocztówka z wakacji - zajęcia plastyczne

Filia nr 2, ul. Kościuszki 47
Wakacje w bibliotece, 5.07.-30.08., godz. 12.00
Biblioteka zaprasza najmłodszych czytelników od na środowe spotkania 
z książką. Będzie można zaprezentować swoje zdolności plastyczne, wy-
kazać się znajomością bohaterów baśniowych oraz uczestniczyć wspólnie  

B

BIBLIOTEKI
w tworzeniu wielkiej pocztówki z wakacji w formacie 3D. Atrakcją 
będą rozgrywki uczestników spotkań w retro Grę w klasy na tarasie. 
Prace dzieci zostaną zaprezentowane w galerii biblioteki.

Filia nr 5, ul. Lubicka 45C 
Wakacyjne warsztaty filmowe, 2, 9, 16, 23, 30.08., godz. 14.00-16.00
W każdą środę będziemy zajmować się produkcją filmową. Uczest-
nicy warsztatów samodzielnie wymyślą temat, napiszą scenariusz, 
zaprojektują i wykonają scenografię, i wreszcie nakręcą film dla 
młodzieży. Udział bezpłatny. Dla dzieci w wieku 10-14 lat. Zapisy: 
56 655-31-82.

Filia nr 6, ul. Lelewela 3
Bawmy się kolorami
Zajęcia będą odbywały się w pierwszym tygodniu lipca (3-7.07) 
i sierpnia (7-11.08) od godziny 11.00. 
Uczestnicy zajęć proszeni są o przyjście w stroju w kolorze danego 
dnia.
Dzień pierwszy  - niebieski:  „Horyzont i morska toń”
Dzień drugi - żółty: „Piaszczysta plaża”
Dzień trzeci - zielony: „Łąka i łany zbóż”
Dzień czwarty - czerwony: „Letnia inspiracja”
Dzień piąty - mix kolorów: „Tęczowe wakacje”

Filia nr 8, ul. Rzepakowa 7/9
Wakacje z biblioteką
W lipcu na zajęcia plastyczne i gry planszowe. Proponujemy zajęcia, 
w których artysta sam staje się dziełem sztuki (malowanie twarzy), 
spróbujemy malować za pomocą kropek zamiast kreską i zagramy 
w Dobble, Halli Galli lub Mistakos.

Filia nr 11, ul. Żwirki i Wigury 39/41
Wakacje z biblioteką, każdy czwartek, godz. 12.30 
Zajęcia plastyczne w oparciu o książkę Mizielińskich „Pod ziemią 
pod wodą”. Wspólnie rysujemy, bawimy się i wykonujemy pracę pla-
styczną.

Filia nr 12, ul. Fałata 35
Wakacje – Kreacje 2 : autor / redaktor / edytor = razem tworzymy 
gazetę. „Wakacjoszki u Indian”
Zajęcia przygotowane na podstawie książek, czasopism oraz ma-
teriałów plastycznych. Dzieci przeglądając  czasopisma, analizują 
elementy, z jakich składa się czasopismo. Tworzą stronę tytułową. 
Podczas innego spotkania w książkach przyrodniczych, kulinarnych, 
historycznych itp. wyszukują kilka ciekawostek. Formułują krótką 
wypowiedź pisemną na ten temat. Tworzą ilustracje w oparciu o zdję-
cia, płaskie origami, flamastry. Do zajęć wykorzystany będzie kom-
puter, aparaty fotograficzne (lub komórka). Dzieci dowiedzą się czym 
zajmuje się redaktor, reporter i inni pracownicy czasopism.
Cztery spotkania w tygodniu (oprócz środy) w godz. 12.30-14.30. Dla 
dzieci w każdym wieku (młodsze  z opiekunem). Ostatnie spotkanie 
będzie podsumowaniem redakcyjnej pracy. Z wybranych tematów 
zostanie złożone i przygotowane do druku czasopismo. Następnie 

zostanie powielone i rozdane uczestnikom na pamiątkę „reporterskich 
wakacji” .
•  24.07.  Narada redakcyjna –  ustalamy wygląd tytułu oraz tematy 

w piśmie
• 25.07. Kim są Indianie – wiadomości ogólne – ilustracje do tekstu- 
• 27.07.  W co się ubrać w wiosce indiańskiej - projekty
• 28.07.  Tworzenie artykułu na temat – sny i obrona przed złymi snami 
• 31.07.  Trochę o ozdobach indiańskich – nie tylko pióropusze
• 1.08.  Legendy indiańskie - ilustracje
• 3.08. Wielcy wodzowie – symbole władzy
• 4.08.  Podsumowanie redakcyjnej pracy. Drukowanie gazety 

Filia nr 14, ul. Łyskowskiego 29/35
Wakacje z kolorami w bibliotece
• 4.07. Kolorowe motyle
• 6.07. Czarowanie z porcelany
• 11.07. Kolorowa biżuteria
• 13.07. Tęczowy ślimak
• 18.07. Kolorowe lampiony
• 20.07. Kolorowe łyżki
• 25.07. Tęczowe płyty
• 27.07. Rajskie ptaki
• 1.08. Słone smoki kolorowe
• 3.09. Słone smoki kolorowe cz. 2
• 8.08. Tęczowe bransoletki
• 10.08. Kolorowa wiklina
• 17.08. Kolorowe patyczki i makarony
• 22.08. Tęczowe piwonie
•  25.08. Podsumowanie i zakończenie „Kolorowego lata z biblioteką”  

+ loteria fantowa

Filia nr 16, ul. Konstytucji 3 Maja 10
Podtoruńskie czary-mary: bajki i legendy powiatu toruńskiego
• 20.07. Biała Dama z bierzgłowskiego zamku
• 31.07. O flisaku i żabkach
• 3.08. Legenda o browińskim herbie
• 10.08. O kapitanie z Lubicza
• 24.08. Legenda o Czyżniku
• 28.08. Uwolnienie królewskiej Estery
Wszystkie imprezy będą się odbywać w czytelni o 13 30. Zajęcia wpro-
wadzają dzieci w świat legend i baśni powiatu toruńskiego, ponadto  
dzieci wykonują pracę plastyczną: na przykład łódkę z kartonów, herb 
z krukami, żabę z brystolu, zamek z klocków , księżniczkę z papieru.

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
ul. Szczytna 13

Pan od muzyki, 6.07. (czwartek), godz. 10.00
Projekcja filmu z audiodeskrypcją. Spotkanie organizowane wspólnie 
z Kołem Powiatowym Polskiego Związku Niewidomych przeznaczone 
wyłącznie dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności z tytułu wzroku.
Dyskusyjny Klub Książki, 17.07. (poniedziałek), godz. 10.00
Dyskusja nad książką Anny Dziewit-Meller i Marcina Mellera „Gaumar-
dżos! Opowieści z Gruzji”. 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

Dycha na liczniku. 10 lat Klubu Rowerowego „Skołowani”, do 31.08.
Wystawa prezentuje fotografie, pamiątki oraz relacje ze spacerów i wy-
cieczek rowerowych Klubu, działającego w ramach Programu „Absol-
went UMK”. 
Wiślane tajemnice, do 31.08.
Wystawa to efekt pleneru zorganizowanego przez Stowarzyszenie To-
ruńskie Spacery Fotograficzne oraz Wydział Politologii i Studiów Mię-
dzynarodowych UMK w ramach 17. Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztu-
ki. Koordynatorami imprezy byli dr Magdalena Mateja oraz dr Zbigniew 
Filipiak. Kilkudziesięciu uczestników spotkało się 22 kwietnia 2017 roku 
przy estakadzie mostu im. gen. Elżbiety Zawadzkiej i ruszyło ku staremu 
miastu brzegiem Królowej Polskich Rzek, mijając po drodze m.in. rozle-
wiska ze stanowiskami bobrów, budynek dawnego młyna pamiętający 
czasy  Krzyżaków, malownicze osiedle Winnica.  Zdjęcia skupiają się na 
urokach nadrzecznej przyrody, niejednokrotnie zaskakując natchnioną, 
tajemniczą atmosferą. Wystawa, na której zebrano prace 21. autorów, 
przypada na 7-lecie działalności Toruńskich Spacerów Fotograficznych – 
najaktywniejszej grupy twórczej regionu kujawsko-pomorskiego, łączą-
cej amatorów i profesjonalistów.

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

Górzno 2017 – wystawa poplenerowa prac seniorów z Toruńskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
19.07. (środa), godz. 12.00, do 01.09.
Wystawa jest owocem zajęć plenerowych, które odbywały się od 4 do 
7 czerwca 2017 r. w Górznie. Powstały prace pokazujące florę i faunę 
okolic Górzna. Obrazy malowane są akrylem. Uczestnikami pleneru byli 
członkowie grupy IV sekcji plastycznej Toruńskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku. Grupa pracowała pod opieką artystyczną Wojciecha Ociesy.
Wystawa czynna w godz. 10.00-15.00 (we wtorki do godz. 17.00)



FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK S.A.
www.swietopiernika.pl

Świeto Toruńskiego Piernika 
11.08. (piątek)
Muzeum Toruńskiego Piernika:
Otwarcie Święta. przygotowanie Katarzynki – Symbolu Święta, który 
wniesiony zostanie przez Piernikarzy F.C. Kopernik w asyście aktorów 
w strojach: Piernikowej Katarzyny, Anioła z Piernika, otwarcie wysta-
wy „Z serca Fabryki…”, projekt artystyczno-kulinarny „Cud-Miód”
Błonia Nadwiślańskie:
Strefa gastronomiczna: Międzynarodowy Zlot Foodtrucków (około 25 
ekip z Polski oraz zagranicy); Kawiarnia chillout - desery piernikowe, 
lody molekularne itp. (w kawiarni prezentacja polskich win), Aleja Piw 
Rzemieślniczych - strefa ze stoiskami lokalnych i rzemieślniczych piw.
Koncerty: My Fellow Sponges (Irlandia), Łona i Webber / The Pimps
Atrakcje dla dzieci: Karuzela wenecka
12.08. (sobota)
Błonia Nadwiślańskie:
Koncerty: Kortez, Fisz Emade Tworzywo; otwarta scena muzyczna – 
występny solistów i zespołów na drugiej, małej scenie w pobliżu stre-
fy food trucków
Pokazy kulinarne: Pascal Brodnicki – 2 pokazy, Malika Szyc-Jucho-
wicz – 2 pokazy, Sebastian Olma – 2 pokazy
Strefa gastronomiczna: Międzynarodowy Zlot Foodtrucków, Kawiar-
nia chillout, Aleja Piw Rzemieślniczych
Turniej kulinarny dla miłośników wypieków - konkurs na najlepsze 
ciasto piernikowe
Atrakcje sportowe: Zumba Master Class z Izą Kin, Zumba z Kasią 
Gnich i Tomkiem Florja, Piotr Łukasiak: autorski trening fitness
Atrakcje dla dzieci i młodzieży: Karuzela wenecka, ścianka wspinacz-
kowa, Twarde Pierniki i Katarzynki - zajęcia koszykarskie z udzia-
łem zawodników i zawodniczek z toruńskich drużyn koszykarskich 
- męskiej oraz damskiej; turniej piłkarski na mobilnym boisku typu 
„Orlik”. W trakcie trwania imprezy zorganizowany zostanie turniej 
szóstek piłkarskich. Turniej oraz zapisy zostaną ogłoszone z wyprze-
dzeniem, aby umożliwić udział w turnieju drużynom z Toruńskiej Ligi 
Szóstek Piłkarskich oraz ligi Futbol-Arena; park rekreacyjny dla dzie-
ci stworzony z urządzeń pneumatycznych i dmuchanych oraz innych 
urządzeń plenerowych; Escape Room - zagadka logiczna wewnątrz 
statku kosmicznego, której celem będzie wysłanie w kosmos ustalo-
nego przedmiotu; Gif-Budka - fotobudka nowej generacji. Strefa edu-
kacyjna dla dzieci - stanowiska edukacyjno-warsztatowe: Kolorowe 
z natury, Mini Giganci, Piernik pod lupą, Piernikowy ludzik, Bubble 
Soccer, Mash Machine
Muzeum Toruńskiego Piernika:
Piernikowe Miasteczko: Bardzkie Pierniki – Tomasz Karamon, Pierni-
karnia Śląska –Karolina Klimek, Pszenno-Żytnie Pierniki z Oleśnicy, 
Słodka Chatka – Marcin Goetz (Trzcińsko), Marcepany Króla Zyg-
munta (Piotrków Trybunalski), Z sercem robione, Anipasje Pierniki  

IINNI ORGANIZATORZY

Białystok, Mandrivka - Ewa Stepaniuk Białystok, Muzeum Regionalne 
w Jaworze, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Muzeum Etnograficzne w Toru-
niu, Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu, Muzeum Etnograficzne w Kra-
kowie i inni
Piernikowa Akademia Smaku – pokazy i warsztaty piernikarskie, rekon-
strukcja dawnych przepisów – Dział Historii Toruńskiego Piernikarstwa. 
W ramach spotkania uczestnicy przygotują pierniki według historyczne-
go przepisu na piernik toruński. / czas trwania 45 min; PiernikoMania -  
PiparkoogiMaania – międzynarodowy plener artystyczny

KUJAWSKO-DOBRZYŃSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
www.festiwalwisly.pl

Festiwal Wisły – imprezy w Toruniu
Program w wersji roboczej - może ulec zmianie!
14.08. (poniedziałek)
•  godz. 9.00-20.00 stoiska edukacyjne prezentujące: dawne rzemiosła 

i zawody ( min. szkutnictwo, niewodnictwo, powroźnictwo, płóciennic-
two, wikliniarstwo, bednarstwo, ciesielstwo okrętowe, flisactwo, rybac-
two, kowalstwo - pływająca kuźnia, młynarstwo - pływający młyn wod-
ny, bobrownictwo ), średniowieczny handel wiślany, przyrodę Wisły, 
kulturę i folklor regionów nadwiślańskich.

•  godz. 9.00-20.00 jarmark tradycyjnych produktów regionów nadwiślań-
skich

•  godz. 9.00-20.00 Targi Kulinarne „Nadwiślańskie smaki”
•  godz. 14.00 Pokaz ratownictwa wodnego Akademia Marynarki Wojennej
•  godz. 14.00-14.30 powitanie przybyłych flisaków, rozładunek galara 

z solą ze Słońska, prezentacja idei przewodniej festiwalu, wystąpienia 
zaproszonych gości

•  14.30-15.00 parada statków i łodzi wzdłuż Bulwaru
•  15.00-17.00 udostępnienie dla publiczności możliwości obejrzenia 

statków i łodzi przybyłych na festiwal, zapoznania się z ich historią, 
konstrukcją, zastosowaniem, itp.

•  15.00-19.00 rejsy dla publiczności wybranymi statkami (po uzgodnie-
niu z kapitanem jednostki)

•  17.30-19.30 Przegląd Piosenki Żeglarskiej „Szkuta”. Cz. 3 
•  20.15-21.15 „Wypędzenie prostytutek z Torunia” - plenerowe widowi-

sko historyczne
15.08. (wtorek)
•  godz. 9.00-20.00 stoiska edukacyjne j.w.
•  godz. 9.00-20.00 jarmark tradycyjnych produktów regionów nadwiślań-

skich
•  godz. 9.00-20.00 Targi Kulinarne „Nadwiślańskie smaki”
•  13.00-16.00 parada statków i łodzi wzdłuż Bulwaru, udostępnienie dla 

publiczności możliwości obejrzenia statków i łodzi przybyłych na festi-
wal, zapoznania się z ich historią, konstrukcją, zastosowaniem, itp. Rej-
sy dla publiczności wybranymi statkami (po uzgodnieniu z kapitanem 
jednostki)

•  16.00-18.00 Przegląd Piosenki Żeglarskiej „Szkuta”. Cz. 4 - finał
•  18.30-19.30 show lotnicze
•  19.30-19.45 zakończenie Targów Kulinarnych - wręczenie nagrody 

głównej
•  19.45-20.00 zakończenie Przeglądu Piosenki Żeglarskiej - wręczenie 

nagrody głównej
•  20.00-20.15 uroczyste zakończenie Festiwalu Wisły, przemówienia  

oficjalne

•  20.30-21.00 nocna parada statków i łodzi w świetle rac i pochodni,  
recital piosenki

Miejsce: Bulwar Filadelfijski. Wstęp wolny
Imprezy towarzyszące:
15.08. Pokaz połowu ryb tradycyjną siecią pławną; Jesiotr pieczony  
na ognisku - pokaz połączony z degustacją; Łosoś wędzony po flisacku - 
pokaz połączony z degustacją

STOWARZYSZENIE INICJATYW NIEZALEŻNYCH „PROGRES”
www.sinprogres.pl

11. Festiwal Rocka Progresywnego im. Tomasza Beksińskiego
8.07. (sobota)
•  godz. 13.00 Piknik rodzinny, gry i zabawy dla dzieci a także atrakcje 

sportowe dla młodzieży i dorosłych
•  godz. 16.00 Koncerty: Here On Earth, Halucynacje, Backward Run-

ners, Eddie Mulder (Holandia, koncert akustyczny), Flamborough Head  
(Holandia) a także: wręczenie Nagrody im. Roberta RoRo Roszaka dla 
zespołu Love De Vice. Po zakończeniu koncertów after party w Klubie 
Muzycznym NRD (ul. Browarna 6)

9.07. (niedziela)
•  godz. 13.00 Piknik rodzinny, gry i zabawy dla dzieci a także atrakcje 

sportowe dla młodzieży i dorosłych
•  godz. 13.30 spotkanie autorskie z Wiesławem Weissem w Auli Muzeum 

Etnograficznego
•  godz. 16.00 Koncerty: Animate, Yesternight, Grendel, Art Of Illusion
Miejsce: amfiteatr Muzeum Etnograficznego. Wstęp wolny

SOS MUSIC, www.songofsongs.pl

Song of Songs Festival
Międzynarodowy festiwal muzyki chrześcijańskiej, którego pierwsza  
edycja odbyła się w 1998 r. Po siedmiu latach przerwy wraca do Torunia 
i na antenę TVP.
Program:
•  14.07. (piątek), godz. 18.00-24.00
Fisheclectic, Exodus 15, Jafia, Anastasis, Maleo Reggae Rockers, Luxtor-
peda. Ok. godz. 20:00 oficjalne otwarcie festiwalu. 
•  15.07. (sobota), godz. 16.00-24.00
Siewcy Lednicy, Michał Rassek, 2 Tm 2,3, TGD, Natalia Niemen, Mietek 
Szcześniak, S. Cristina Scuccia (Włochy)
Miejsce: scena plenerowa CKK Jordanki. Wstęp wolny
Msza św. dla uczestników festiwalu: sobota, godz. 12.00 w kościele 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

FUNDACJA ZAMEK DYBÓW I GRÓD NIESZAWA
www.dybow-nieszawa.org.pl

Budowa Zamku Dybów, 1.07. (sobota), od godz. 13.00 
Pierwsza z dwóch zaplanowanych na ten rok imprez z cyklu „Toruń i Wisła, 
wspólny rejs przez wieki”. Powstała w XV wieku polska warownia stanie się 
tego dnia miejscem obfitującym w zajęcia i konkurencje sprawnościowe,  

jak i te wymagające odrobiny wyobraźni od uczestników. W planach jest 
m.in. budowlany tor przeszkód, budowanie zamku z cegiełek, konstru-
owanie mostu Leonarda da Vinci, a także wspólne projektowanie i tworze-
nie drewnianych obiektów oraz gra terenowa. Impreza ma mieć również 
charakter edukacyjny. Swoje stanowisko będą mieli archeolodzy, którzy 
przybliżą losy najciekawszego miejsca lewobrzeżnego Torunia. Na sta-
nowiskach rzemieślniczych będzie można poznać sekrety dawnego bu-
downictwa i stolarstwa. Flisacy będą transportowali na swoich łodziach 
budulec, wyjaśnią proces wydobycia piasku z rzeki, a ponadto pomogą 
przedostać się gościom z Bulwaru Filadelfijskiego na Zamek. Całość uroz-
maicą historyczne scenki obfitujące w walki prawdziwych rycerzy
Punktem kulminacyjnym ma być jednak wieczorna biesiada utrzymana 
w średniowiecznej atmosferze. O godz. 20.00 organizatorzy zaproszą na 
wspólny posiłek, którym będzie swojskie, pożywne jadło. Wraz z kolacją 
rozpocznie się koncert muzyki dawnej, a o dobry humor biesiadników za-
dba królewski błazen. Ok. godz. 22.00 na zamkowym dziedzińcu rozpocz-
nie się profesjonalny pokaz fireshow. Wstęp wolny
Śladami św. Jakuba, 23.07. (niedziela), godz. 12.00-17.00
Gra miejska, ognisko i rozmowy na temat Camino, wystawa poświęcona 
podróży Grzegorza Zmuda Trzebiatowskiego trasą Camino de Santiago.
Śladami Wisły - toruński rejs wiślany, 29.07. (sob.), godz. 12.00-19.00
Cykl rejsów promujących rozwój turystyki wiślanej. Przy pomocy flisa-
czych łodzi zabierzemy zainteresowanych na krótkie rejsy wzdłuż Bulwa-
ru Filadelfijskiego. Udział jest darmowy. Nie obowiązują zapisy.
5.08. (sobota) III toruński rejs wiślany. Udział darmowy. 
Zapisy: 537-370-730, e-mail: sekretariat@dybow-nieszawa.org.pl
Zdobycie Zamku Dybów, 26.08. (sobota)
Druga diorama historyczna przedstawiająca zdobycie warowni przez 
mieszczan toruńskich i Krzyżaków. Będzie można aktywnie wziąć udział 
w wydarzeniu. Po Wiśle będą kursowały łodzie, które posłużą za transport 
sił inwazyjnych oraz osób pragnących dostać się z toruńskiej starówki na 
Zamek Dybów. Udział darmowy.
Kulturalny Zamek nad Wisłą, od 10.07. przez całe lato
Cykl zajęć i warsztatów z instruktorami stanowisk na Zamku, m.in. sta-
nowisko łucznicze, rzutowe, bezpiecznej broni, garncarza, krawca i wielu 
wielu innych. Organizowane będą spotkania z różnego typu twórcami, 
m.in. z osobami związanymi z Wisłą. Projekt kierowany głównie do dzieci 
i młodzieży - udział darmowy.
Stanowiska stałe Gildii Przygód, cały sezon letni
Na dziedzińcu Zamku otwarte są stanowiska stałe Gildii Przygód, która od 
tego roku organizuje liczne aktywności, imprezy, żywe lekcje historii dla 
szkół, kolonii, osób prywatnych, firm, organizacji itp. na terenie Zamku 
Dybów. Więcej www.gildiaprzygod.pl

ARKANA STUDIO FILMOWE
ul. Chełmska 21/4/59, Warszawa
tel. 22 840-27-45, www.arkanastudio.pl

Habit i zbroja – premiera filmu
Termin w trakcie ustaleń, prawdopodobnie na przełomie lipca i sierpnia
Film o zakonie krzyżackim. Powstają, aby nawracać i leczyć. Ale chcą wię-
cej. Chcą być ponad innymi. Padają święte dęby i płoną wioski Prusów. 
Zakonnicy budują państwo: bogate, perfekcyjnie zarządzane, autorytarne 



i teokratyczne, niepokonane. Zagarniają sąsiedzki port – Gdańsk, zwołują 
rycerstwo na safari na Litwinów... Pogardzani sąsiedzi zawierają sojusz. 
Gdy Polska i Litwa tworzą zalążek mocarstwa, Zakon rozpętuje wojnę. 
Rzeczpospolita Obojga Narodów wygrywa kulminacyjną bitwę, ale nie 
pokonuje Zakonu. Wojna żarzy się przez 13 lat. Prawdziwymi zwycięzca-
mi okazują się mieszkańcy krzyżackich miast, z Toruniem na czele. Chcą 
być wolni. To oni ostatecznie pokonują Zakon, wybierając jagiellońską 
Rzeczpospolitą: kraj wolności i postępu. Obywatele Prus wypowiadają 
posłuszeństwo Zakonowi i poddają się zwierzchnictwu Rzeczypospolitej. 
Pragnienie wolności przeciw autorytarnej korporacji – oto historia Zako-
nu Krzyżackiego, którego dziedzictwo do dziś kształtuje oblicze Europy. 
I Rzeczypospolitej
Premiera będzie pokazem zamkniętym, w kolejnych dniach odbędą się 
dwa darmowe pokazy filmu w sali kameralnej CKK Jordanki. Darmowe wej-
ściówki będą do odebrania w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta.

FUNDACJA „POMARAŃCZOWY CYLINDER”
www.pomaranczowycylinder.pl

3. Festiwal Pomarańczowego Cylindra: Ekogalaktyka
8.07. (sobota)
•  godz. 12.00-16.00 Recyklingowa Gra Terenowa - do zdobycia elitarny 

dyplom i prestiżowy medal
•  godz. 12.00-16.00 Otwarte Warsztaty Rzemiosła Pacynkarskiego, 

Filmowe i Teatralne
•  godz. 13.00-13.10 Pokaz filmu „Skarpetowcy”
•  godz. 14.00-15.00 Zabawy, tańce, harce z ufoludkami
•  godz. 15.00-15.20 Spektakl teatru improwizacji „Turbulencje podczas 

lądowania!”
•  godz. 15.30-16.00 Kosmo Quiz
•  godz. 16.00-17.00 Spektakl Teatru Pomarańczowy Cylinder „Profesorek 

Wodorek w kosmosie” oraz kosmo taniec
9.07. (niedziela)
•  godz. 12.00-16.00 Recyklingowa Gra Terenowa - do zdobycia elitarny 

dyplom i prestiżowy medal
•  godz. 12.00-16.00 Otwarte Warsztaty Filmowe (kręcenie teledysku), 

Scenograficzne i Aktorskie
•  godz. 14.00-14.20 Spektakl Teatru Gwiazdowego
•  godz. 14.20-15.00 Kosmobal z Kapitanem Meteorem
•  godz. 15.00-15.20 Spektakl teatru improwizacji „Czarna dziura mnie 

wssysa!”
•  godz. 15.30-16.00 Kosmo Quiz
•  godz. 16.00-17.00 Spektakl Teatru Pomarańczowy Cylinder „Ekogalak-

tyka” i kosmo parada
Docelowa grupa odbiorców: rodziny z dziećmi w wieku 3-13 lat
Miejsce: ogródek klubu Koniec Świata, Toruń, ul. Podmurna 4-6  
(Dwór Mieszczański). Wstęp bezpłatny

STOWARZYSZENIE CELTYCKI GOTYK
www.celtyckigotyk.wordpress.com

Międzynarodowy Festiwal Tańca i Muzyki Celtyckiej 
„Celtycki Gotyk Toruń”

5.07. (środa)
•  godz. 17.00-19.00 Młodzieżowy Dom Kultury: nauka melodii irlandz-

kich (celtyckich) na sesje muzyczno-taneczne
6.07. (czwartek)
Scena na Barce Bulwar Filadelfijski (naprzeciw Bramy Mostowej):
•  godz. 20.00 Prowadzenie i prezentacja gry na Wielkich Dudach Szkoc-

kich - Witold Konopka (Pipes and Scotland) i Iwo Jankowski
•  godz. 20.15 koncert zespołu Duo Celtic
•  godz. 20.45 występy taneczne zespołów Beltaine (taniec irlandzki) oraz 

grupy n-obrotów
•  godz. 21.15-21.45 koncert zespołu Thorn
•  godz. 22.00-2.00 sesja taneczno-muzyczna, Carpe Craft
7.07. (piątek)
Młodzieżowy Dom Kultury:
•  godz. 10.00-10.45 o Szkocji i Dudach dzieciom opowie Witold Konopka 

(Pipes and Scotland)
•  godz. 10.45-11.30 warsztaty tańców celtyckich dla dzieci 
•  godz. 11.30-12.15 czytanie baśni i legend celtyckich 
Scena na Barce Bulwar Filadelfijski (naprzeciw Bramy Mostowej):
•  godz. 17.00 prowadzenie i prezentacja gry na Wielkich Dudach Szkoc-

kich - Witold Konopka (Pipes and Scotland) i Iwo Jankowski
•  godz. 17.15-17.45 występy zespołów tanecznych Beltaine (taniec 

irlandzki), Trebraruna (tańce szkockie) oraz grupy n-obrotów
•  godz. 17.45 koncert zespołu Chameleon 
•  godz. 18.30 występy zespołów tanecznych Beltaine (taniec irlandzki), 

Trebraruna (tańce szkockie) oraz grupy  n-obrotów
•  godz. 19.00 koncert zespołu Thorn
•  godz. 20.00 występ taneczny zespołów Beltaine (taniec irlandzki), 

Trebraruna (tańce szkockie) oraz grupy  n-obrotów
•  godz. 20.30-21.30 koncert zespołu Selfish Murphy (Rumunia)
•  godz. 22.00-2.00 sesja taneczno-muzyczna „Parkietowa (ob)Sesja”, 

Centrum Sztuki Współczesnej, ul. Wały Gen. W. Sikorskiego 13
8.07. (sobota)
Młodzieżowy Dom Kultury:
•  godz. 10.00-11.30 nauka tańców balfolkowych, prowadzenie Dominik 

Wóltański i Małgorzata Baran (grupa nobrotów)
•  godz. 11.30-12.30 o dudach nie tylko szkockich opowie Dariusz Kubic-

ki oraz nauka gry na dudach dla początkujących, prowadzenie Witold 
Konopka

•  godz. 12.30-14.00 nauka tańców irlandzkich dla dorosłych, prowadze-
nie zespół Treblers Scena na Rynku Staromiejskim:

•  godz. 15.00-15.30 parada dudziarzy, pochód festiwalowy poprowadzi 
Lindsay Davidson, miejsce zbiórki - Rynek Nowomiejski

•  godz. 15.40-16.30 koncert zespołu Thorn
•  godz. 16.30-17.15 występy tańca irlandzkiego w wykonaniu zespo-

łów Beltaine (taniec irlandzki), Szkoły Tańca Irlandzkiego ISTA (taniec 
irlandzki) oraz zespołu Trebraruna (tańce szkockie) i Treblers (taniec 
irlandzki)

•  godz. 17.15-17.45 koncert zespołu Duo Celtic
•  godz. 17.45-18.30 występy taneczne zespołów Trebraruna (tań-

ce szkockie), grupy n-obrotów oraz Szkoły Tańca Irlandzkiego ISTA,  
Treblers (taniec irlandzki)

•  godz. 18.30 pobijamy rekord w ilości osób tańczących „koło cyrkasyjskie”
•  godz. 18.40-20.00 koncert zespołu Selfish Murphy (Rumunia)
•  godz. 20.30-2.00 sesja taneczno-muzyczna „Parkietowa (ob)Sesja”, 

Centrum Sztuki Współczesnej, ul. Wały Gen. W. Sikorskiego 13
Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny

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

Ewa Świokła-Cienkowska - Harmonia Sfer Niebieskich
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. 
14.09. (czwartek)
godz. 18.00 koncert muzyki filmowej
godz.19.00 finisaż wystawy (podsumowanie akcji)
Rezerwacja biletów: 793-006-654 email: improclassic@gmail.com

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)

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 niepełnosprawnych: 5 zł, dla doro-
słych 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. 

TORUŃSKI SERWIS TURYSTYCZNY
www.turystyka.torun.pl

Weekendowe zwiedzanie regularne
1, 15, 29.07., 12, 19.08., godz. 11.45 Średniowieczne Stare Miasto,  
3 godz., koszt: 17 zł
8, 22.07., 5, 13, 26.08., godz. 11.15 Toruń UNESCO: Toruńskie Hity,  
4 godz., koszt: 20 zł
Pierwszeństwo mają osoby, które dokonają wcześniejszego zgłoszenia. 
Miejsce rozpoczęcia wycieczki: Centrum Przewodnickie Toruńskiego Ser-
wisu Turystycznego, ul. Bankowa 14/16/16
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LIPIEC

1.07. (sobota)
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne  
  godz. 11.00  Wy-twórczy park,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 12.00  Nova Muzyka i Architektura: Kujawskie wakacje - koncert dla 
dzieci,  scena na Wiśle
  od godz. 13.00  Budowa Zamku Dybów,  Zamek Dybowski
  godz. 17.30  Festiwal Tańca Sfera Ruchu: Spektakl plenerowy „Zabawa” 
Pracowni Teatru Tańca z Zielonej Góry,  przy Empiku, ul. Wielkie Grabary
  godz. 18.00  Festiwal Improwizacji Teatralnej „JO!”,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Odlot. Last minute, także 2,7-9.07.,  Teatr im. Wilama Horzycy
  godz. 20.00  Nova Muzyka i Architektura: Rocznica 500-Lecia reformacji - 
Muzyka doby przemian,  wieża oraz dziedziniec Ratusza Staromiejskiego
   Festiwal Teatrów Ulicznych: Ale cyrki – Teatr Szczęście, Polska,  starówka

2.07. (niedziela)
   Festiwal Teatrów Ulicznych: Klaun w balonie – Teatr Szczęście,  starówka

5.07. (środa)
  godz. 15.00  Wystawa Towarzysząca Międzynarodowemu Sympozjum  
Malarskiemu „Malownicza Barbarka 2017” , do 9.07.,  Ratusz Staromiejski

  godz. 20.00-24.00  Nocne udostępnienie  wieży ratuszowej
   Międzynarodowy Festiwal Tańca i Muzyki Celtyckiej „Celtycki Gotyk”,  
do 8.07.,  MDK, scena na Wiśle, Rynek Staromiejski

6.07. (czwartek)
  godz. 10.00  Pan od muzyki,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełno-
sprawnych

  godz. 11.00  Ratusz nieznany, także 21.07. 3, 17, 24.08.,  Ratusz Staromiejski
  godz.15.30, godz. 16.00  Oprowadzanie z przewodnikiem po aktualnych 
wystawach,  CSW
  godz. 20.30  Koncerty pod Gwiazdami: Adam Nowak i Akustyk Amigos, 
 Dwór Artusa
  godz. 22.00-23.30  Zamkowe Spotkania z Poezją,  Zamek Krzyżacki
   Festiwal Wizje, do 9.07., pl. Rapackiego, fontanna Cosmopolis,  Łuk Cezara,  
ul. Pod Krzywą Wieżą

7.07. (piątek)
  godz. 12.00–20.00  Terytoria – 2. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Perfor-
matywnych i Przestrzennych: Rzeka Wisła, do 9.09,  CSW
  godz. 16.00  Kreatywny Kram: Z Muzami pod Krzywą Wieżą, także 15.07., 
 Pod Krzywą Wieżą
  godz. 17.00-18.30  Niemapy: Toruń od nowa! – warsztaty,  Galeria Wozownia
  godz. 18.00  Plakat polski – ze zbiorów Sławomira Wyszomirskiego,  
do 7.08.,  Dom Muz, ul. Podmurna

   Spotkanie kuratorskie przy wystawach stałych i czasowych, także kolejne 
piątki wakacji,  Muzeum Okręgowe

8.07. (sobota)

  godz. 11.00-13.00  RELAKSakcja - festyn rodzinny,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 12.00  Wyprawa w głąb sztuki,  CSW
  godz. 12.00  Letnie Spacery Tematyczne: Secesja, także 5.08.,  CSW
  godz. 12.00  3. Festiwal Pomarańczowego Cylindra: Ekogalaktyka, także 
9.07.,  ogródek klubu Koniec Świata
  godz. 13.00  11. Festiwal Rocka Progresywnego im. Tomasza Beksińskie-
go, do 9.07.,  amfiteatr Muzeum Etnograficznego
  godz. 19.00  Koncert zespołu Harlej,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 20.00  Nova Muzyka i Architektura: Z pieśnią wokół Bałtyku,  Dwór 
Artusa

9.07. (niedziela)
  godz. 16.00 i 18.00  Festiwal Teatrów Ulicznych: Pokaz tradycyjnego bel-
gijskiego tańca z flagami – Flagdancegroup Symbolica, Belgia,  starówka

  godz. 21.30  Plenerowe Kino Letnie: „Zatrzymać”,  scena na Wiśle

10.07. (poniedziałek)
  godz. 19.00  CJ Ramone,  HRP Pamela

11.07. (wtorek)
  godz. 17.00  Przy muzyce o zdrowiu w jesieni życia,  Dwór Artusa

12.07. (środa)
  godz. 12.00  Kino Dla Seniora: pokaz filmu „Azyl”,  CSW

13.07. (czwartek)
  godz. 18.00  Movie Mówi Project: pokaz filmu „Kalifornia”,  CSW 
  godz. 21.00  Koncerty pod Gwiazdami: Hey,  amfiteatr Muzeum Etnogra-
ficznego

  godz. 21.00  Hatti Vatti,  scena na Wiśle

14.07. (piątek)
  godz. 11.00-13.00  Kociołek ze sztuką,  Muzeum Etnograficzne 
  godz. 16.30  Letnie Spacery Tematyczne: Gotyk, także 11.08.,  CSW
  godz. 17.00  Dzień chiński,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  Warsztaty tworzenia papieru AMATE i innych papierów pre-
kolumbijskich,  CSW

  godz. 18.00  Pokaz filmów dokumentalnych o Meksyku Elżbiety Chrza-
nowskiej,  CSW

  godz. 18.00  Song of Songs Festival, także 15.07.,  scena plenerowa CKK 
Jordanki

  godz. 19.00  Nova Muzyka i Architektura: film „Pianomania”,  Hanza Cafe
  godz. 21.30  Plenerowe Kino Letnie: „Królestwo”,  scena na Wiśle
   Festiwal Teatrów Ulicznych: Motosikai – Race Horse Company,  starówka

15.07. (sobota)
  godz. 10.00-15.00  Eliminacje do Mistrzostw Polski w grę Catan,  Książni-
ca Kopernikańska, ul. Słowackiego

  godz. 20.00  Nova Muzyka i Architektura: Rodzime Talenty,  Ratusz 
Staromiejski 
  godz. 21.00  Daniel Spaleniak – koncert,  scena na Wiśle

DZIEŃ PO DNIU
LATO 2017

16.07. (niedziela)
  godz. 21.00  Bartek Kulik i Późne Lato – koncert,  scena na Wiśle

17.07. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Dyskusyjny Klub Książki,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych 
i Niepełnosprawnych

18.07. (wtorek)
  godz. 12.00  Spacer po aktualnych wystawach,  CSW 

19.07. (środa)
  godz. 12.00  Górzno 2017 – wystawa prac seniorów z Toruńskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, do 01.09.,  Biblioteka Pedagogiczna 

20.07. (czwartek)
  godz. 21.00  Meek oh Why?,  scena na Wiśle

21.07. (piątek)
  godz. 19.00  Od Elvisa do Lady Gagi – Kwartet Infinito ft. Maria Mieszczan-
kin, także 29.07 i 4.08.,   Dwór Artusa
  godz. 19.00  Nova Muzyka i Architektura: Świątynie Kultury,  CKK Jordanki

22.07. (sobota)
  godz. 12.00  Letnie Spacery Tematyczne: Modernizm, także 24.08.,  CSW
  godz. 18.00-2.00  Milonga: Lato,  Dwór Artusa
  godz. 20.00-21.00  Zamkowe Spotkania z Poezją,  Zamek Krzyżacki
  godz. 20.00  Nova Muzyka i Architektura: Zwycięskie skrzypce,  CKK 
Jordanki

  godz. 21.00  Baasch, scena na Wiśle
   Festiwal Teatrów Ulicznych: Johnny’s Stuntshow – Baengditos Theatre, 
Niemcy,  starówka

23.07. (niedziela)
  godz. 10.00-18.00  2. Rajd Krzyżacki – Toruńska Liga Rajdowa modeli RC, 
 Zamek Krzyżacki
  godz. 12.00-17.00  Śladami św. Jakuba,  Zamek Dybowski
  godz. 21.00  Koncerty pod Gwiazdami: Wojtek Mazolewski Chaos Pełen 
Idei ft. Wojciech Waglewski, Piotr Zioła i Vienio,  Amfiteatr Muzeum Etno-
graficznego

25.07. (wtorek)
  godz. 16.00  Podwórka na Drzymały i Armii Ludowej: Ozdoby na podwórka, 
także 27.07.,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 20.00  Koncert muzyki żeglarskiej w wyk. zespołu Barowe Żywioły, 
 scena na Wiśle

26.07. (środa)
  godz. 12.00  Muzeum-panaceum: W moim ogródeczku,  Muzeum  
Etnograficzne

27.07. (czwartek)
  godz. 18.00  Movie Mówi Project: pokaz filmu „Carrie Pilby”,  CSW
  godz. 19.00  Muzyka filmowa – Kwartet Infinito,  Dwór Artusa
  godz. 21.00  The Feral Tress,  scena na Wiśle

28.07. (piątek)
  godz. 14.30-17.00  Cztery żywioły,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 14.30-17.00  Wędrująca ławeczka,  Dom Muz, ul. Okólna 169
  godz. 17.00  Oliver Klossek - Życie zatopione w szkle, do 27.08.,  Galeria 
ZPAP
  godz. 18.00  Natalia Wiśniewska – Olbrzymka, Anna Frąckowicz - Repa-
sator miłości, Edward Łazikowski: W partnerstwie z materią, do 20.08., 
 Galeria Wozownia

29.07. (sobota)
  godz. 12.00  Letnie Spacery Tematyczne: Zegary, także 26.08.,  CSW
  godz. 12.00-19.00  Śladami Wisły - rejs wiślany,  Zamek Dybowski 
  godz. 20.00  Nova Muzyka i Architektura: Saksofon znany i nieznany, 
 Galeria Wozownia
   Festiwal Teatrów Ulicznych: Elina – Grette Gros, Estonia,  starówka 

30.07. (niedziela)
  godz. 12.00  Fabelo znaczy bajka,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 17.00, 19.00  Inscenizacje Zamkowe: Bitwa o zamek toruński 1410 r.,  
 Zamek Krzyżacki
  godz. 19.00  3-0-3 Tango Fusion – koncert muzyków z Buenos Aires, 
 Impresaryjny Teatr Muzyczny
  godz. 21.00  Koncerty pod Gwiazdami: Marek Piekarczyk Akustycznie, 
 Amfiteatr Muzeum Etnograficznego
  godz. 21.30  Plenerowe Kino Letnie: „Życie animowane”,  scena na Wiśle

SIERPIEŃ

3.08. (czwartek)
  godz. 15.30, godz. 16.00  Oprowadzanie po wystawach,  CSW
  godz. 21.00  Bitamina,  scena na Wiśle

4.08. (piątek)
  godz. 11.00-13.00  Kociołek ze sztuką,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 19.00  Nova Muzyka i Architektura: Projekcja filmowa „Gucza! Poje-
dynek na trąbki”,  Hanza Cafe
  godz. 21.30  Plenerowe Kino Letnie: „Hindi Medium”,  scena na Wiśle
   Egzotycznie. Prace dzieci z krajów Dalekiego Wschodu, do 12.09.,  Galeria 
i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka
   „Romeo i Julia” w 3D na kurtynach wodnych – premiera, także 5 i 6.08., 
 Fosa Zamkowa

5.08. (sobota)
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 16.00-19.00  Wędrująca ławeczka,  bloki socjalne przy ul. Drzyma-
ły, Armii Ludowej i ul. Podgórskiej 
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  godz. 19.00  Kuba Stankiewicz Trio – The music of Henryk Wars,  Impresa-
ryjny Teatr Muzyczny

  godz. 20.00  Nova Muzyka i Architektura: Muzyczne mosty z Estonią,  Dwór 
Artusa

   II toruński rejs wiślany,  Zamek Dybowski

6.08. (niedziela)
  godz. 19.00  Gość Teatru Afisz: Kabaret Pod Bańką,  Hotel Bulwar

8.08. (wtorek)
   Wyczarowane w przestrzeni. Wystawa rzeźby ze zbiorów galerii, do 5.09., 
 Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka, ul. Kościuszki

9.08. (środa)
  godz. 12.00  Kino Dla Seniora: pokaz filmu „Gwiazdy”, reż. Jan Kidawa-
-Błoński, Polska, 2017,  CSW 

10.08. (czwartek)
  godz. 21.00  Rosalie,  scena na Wiśle
   Festiwal Teatrów Ulicznych: High Dreaming – Teatr V.O.S.A., Czechy, także 
11.08.,  starówka

11.08. (piątek)
   Świeto Toruńskiego Piernika, do 12.08.,  Błonia Nadwiślańskie, Muzeum 
Toruńskiego Piernika

12.08. (sobota)
  godz. 20.00-24.00  Nocne udostępnienie  wieży ratuszowej

13.08. (niedziela)
  godz. 16.00  Łączymy pokolenia - koncert w wyk. zespołu seniorów Podgór-
ski Walczyk, scena na Wiśle
  godz. 18.00  Jazz na Lato - koncert w wyk. zespołu Jazziomals,  scena na 
Wiśle
  godz. 20.00  Nova Muzyka i Architektura: Muzyka na wodzie,  scena na Wiśle

14.08. (poniedziałek)
  godz. 9.00-20.00  Festiwal Wisły – imprezy w Toruniu, także 15.08.,  Bulwar 
Filadelfijski
  godz. 19.00  Nova Muzyka i Architektura: Sound of Gospel,  kościół Ducha 
Świętego

15.08. (wtorek)
  godz. 15.00-18.00  Piknik wojskowy z okazji Święta Wojska Polskiego, 
 Zamek Krzyżacki
  godz. 16.00-21.30  Przegląd Piosenki Żeglarskiej,  scena na Wiśle

17.08. (czwartek)
  godz. 18.00  Movie Mówi Project: pokaz filmu „24 tygodnie”,  CSW
  godz. 21.00  Masecki,  scena na Wiśle

18.08. (piątek) 
  godz. 11.00-13.00  Kociołek ze sztuką,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 13.00  Festiwal Toruń Harmonica Bridge, do 20.08, pomnik Koper-
nika, dziedziniec ratusza, amfiteatr Muzeum Etnograficznego, scena na 
Wiśle,  Dwór Artusa

  godz. 19.00  Nova Muzyka i Architektura: Świątynie kultury,  CKK Jordanki

19.08. (sobota)
  godz. 20.00  Nova Muzyka i Architektura: Młodzi wirtuozi fortepianu,  Dwór 
Artusa

20.08. (niedziela)
  godz. 12.00  Etnoigraszki: Leśne sprawy,  Muzeum Etnograficzne 
  godz. 21.30  Plenerowe Kino Letnie: „Droga do Rzymu”,  scena na Wiśle

22.08. (wtorek)
   Bella Skyway Festival – Płynny Wszechświat, do 27.08., instalacje  
na  starówce

25.08. (piątek)
  godz. 18.00  Anka Leśniak: Inne, Katarzyna Tretyn-Zečević: Dzień, którego 
nie było, do 24.09.,  Galeria Wozownia

  godz. 18.00  Muzyczna podróż,  Muzeum Etnograficzne

26.08. (sobota)
  godz. 15.00-22.00  Weekend z wystawą Katarzyny Tretyn-Zečević i pre-
zentacją sprzętu z Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach, także 
27.08., Galeria Wozownia 

  godz. 16.00-19.00  Wędrująca ławeczka,  przestrzeń zielona za Lidlem na 
Podgórzu

  godz. 20.00  Nova Muzyka i Architektura: Romantyczny geniusz w sio-
strzanej interpretacji,  kościół Najświętszej Marii Panny

   Zdobycie Zamku Dybów,  Zamek Dybowski

27.08. (niedziela)
  godz. 12.00  Interdyscyplinarny spacer po wystawie Katarzyny Tretyn-Ze-
čević,  Galeria Wozownia

  godz. 13.00-17.00  U Wodnika Kaszczorka – Żywy skansen,  skansen 
w Kaszczorku

30.08. (środa)
  godz. 12.00  Muzeum-panaceum: O przepiórce, pępku i babie żniwnej, 
 Muzeum Etnograficzne

31.08. (czwartek)
  godz. 18.00  Movie Mówi Project: pokaz filmu „Dzika”,  CSW
  godz. 19.00  Nova Muzyka i Architektura: Recital Karen Slack,  Ratusz 
Staromiejski


