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Spektakl Kobieta pierwotna, 1.12. (piątek), godz. 19.30
Główna bohaterka to prawdziwa kobieta z krwi i kości. Ma swoje słab-
sze dni, ale nie użala się nad sobą! Kolejne nieudane związki szufladkuje 
w podświadomości i wytrwale próbuje znowu z kimś nowym. A potem budzi 
się i po raz nieskończony powtarza: nigdy więcej! Sztuka w reżyserii Arka-
diusza Jakubika. Organizator: Makroconcert

Teatr Komedia z Warszawy: Ostra jazda, reż. Mirosław Połatyński
2.12. (sobota), godz. 19.00
Co się dzieje kiedy tracimy pracę? Szukamy nowej! Ale droga, którą prze-
mierzamy, może być długa i wyboista. Bohaterowie postanawiają iść na 
skróty. Sami wymyślają sobie zajęcie. Postanawiają zrealizować… film ero-
tyczny. Obsada: Marta Wierzbicka, Magdalena Wójcik, Mirosław Baka, Jan 
Jankowski, Przemysław Sadowski. Bilety: 70/95/120/150 zł do nabycia: CKK Jordanki, 
biletyna.pl, kupbilecik.pl. Rezerwacja: 605-555-676. Organizator: Impresariat Artystyczny „Adria”

Queen symfonicznie, 3.12. (niedziela), godz. 19.30 Organizator: Fantom Media 

Grzegorz Turnau „L” – Live, 6.12. (środa), godz. 19.00
Koncert urodziNOWY. „L” to aLbum, na którym znajduje się kiLkadziesiąt ni-
gdy dotychczas niewydanych nagrań audio i video. „L – LIVE” to koncertowa 
retrospekcja, będąca wyborem najbardziej, mniej i najmniej znanych utwo-
rów, z tymi wcaLe nieznanymi - w tLe. L - jak labirynt. L - jak lamus. L - jak 50. 
Bilety: 125/105/85 zł on-line: biletyna.pl, kupbilecik.pl i bilety24.pl oraz: Biuro Turystyczne Co-
pernicana, Ośrodek Informacji Turystycznej, Księgarnia PWN. Kontakt: 602-804-329. Organizator: 
Impresariat Artystyczny „Impart”

Małgorzata Walewska & Gary Guthman Jazz Quartet - Christmas Songs 
11.12. (poniedziałek), godz. 20.00 Organizator: Agencja So Simple

Natalia Nykiel, 15.12. (piątek), godz. 20.00, Organizator: Off the Record

LemON, 16.12. (sobota), godz. 19.00
Po występach na największych festiwalach (Przystanek Woodstock, Euro-
pejski Stadion Kultury) i w największych klubach LemON rusza w najbar-
dziej emocjonalną, intymną i liryczną trasę w swojej pięcioletniej karierze. 
Obok „TU” zagrają pierwszy raz na żywo materiał z płyty „Etiuda Zimowa”. 
Aranżacje i dźwięki wybrzmią w teatralnej oprawie wizualnej, a liryczność 
przeplatać się będzie z nieokiełznaną drapieżnością. 
Bilety: 89-109 zł do nabycia: Eventim.pl oraz w salonach Empik i Saturn. Organizator: Charm Music 

Spektakl Kłamstewka, 17.12. (niedziela), godz. 15.30, 18.30
Organizator: Agencja Artystyczna Tamada

Moscow City Ballet – Jezioro Łabędzie, 19.12. (wt.), godz. 16.00, 20.00
Organizator: Makroconcert
(koncerty Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w dziale TOS, Impresaryjnego Teatru Muzycznego 
w dziale Teatry, inne w dziale Inni organizatorzy)

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

Forte Artus Festival: Halina Kunicka śpiewa piosenki Wojciecha 
Młynarskiego, 4.12. (poniedziałek), godz. 19.00
Podczas festiwalu nie mogło zabraknąć koncertu dla wszystkich miło-
śników klasycznej polskiej piosenki. A taką bez wątpienia wykonuje 
Halina Kunicka. Zabrzmią utwory napisane przez Wojciecha Młynar-
skiego specjalnie dla artystki, takie jak: „Zabłyśnie dzień, gdy uda 
nam się wszystko”, „Niby jest źle a jednak fantastycznie”, czy „Uśmie-
cham się”. Artystka odda tym samym hołd wielkiemu mistrzowi pol-
skiej piosenki, autorowi, który z pisania tekstów uczynił prawdziwą 
sztukę. Bilety: 40 zł ulgowy, 45 zł normalny

Mikołajki Mikołaja Kopernika – film dla dzieci, 6.12. (śr.), godz. 18.00
Filmowa niespodzianka dla najmłodszych. Animowana opowieść 
o człowieku, który dokonał największego odkrycia w dziejach świata. 
W epoce rozkwitającego renesansu, astronomia miesza się z astrolo-
gią, a podróżnicy dokonują odkryć. W tym wszystkim – mały torunia-
nin, którego historia okrzyknie wielkim uczonym… Wstęp wolny. Bezpłatne 
wejściówki do odbioru pół godziny przed seansem

Gala Operowo-Operetkowa, 7.12. (czwartek), godz. 18.00
Czardasze, walce, toasty, miłosne arie i duety operowe, sceny operet-
kowe, a także standardy jazzowe. W programie znajdą się najsłynniej-
sze sceny z oper: Traviata, Nabucco, Lakme, Carmen, Don Giovanni, 
Opowieści Hoffmanna, Porgy and Bess i wiele innych. O magię wieczo-
ru zadba Międzynarodowa Grupa Operowa Sonori Ensemble złożona 
z artystów operowych z Wiednia, Pragi i Wrocławia. 
Bilety: 50 zł ulgowy, 60 zł normalny, dla grupy seniorów powyżej 10 osób: 40 zł

Wiersze K.K. Baczyńskiego na zakończenie Konkursu Poetyckiego
8.12. (piątek), godz. 18.30
Artusowy Konkurs Poetycki co roku wieńczy koncert pisany poezją. 
Tym razem interpretacje wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
przedstawi muzyk i dziennikarz – Sławomir Zygmunt. Przejmujące 
i urzekające swą prostotą utwory osadzone w dźwiękach ballady, fol-
ku i rocka przełomu lat 60. i 70. Przed koncertem poznamy laureatów 
XXXI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O liść konwalii” 
im. Zbigniewa Herberta. Wstęp wolny

Milonga Piernikowa – Jesień, 9.12. (sobota), godz. 18.00-2.00
Dzięki współpracy z toruńską grupą Milonga Mercurio po raz kolejny 
zagości w Dworze Artusa milonga. To spotkanie taneczne, na którym 
tańczy się wyłącznie tango argentyńskie. Część gości czerpie radość 
z tańca, część z możliwości spotkań towarzyskich, a część po prostu 
delektuje się muzyką i niepowtarzalną atmosferą. Stąd nie trzeba być 
tancerzem, aby miło spędzić czas na milondze tanga argentyńskiego. 
Bilety: 30 zł, w przedsprzedaży 25 zł

Koncert Wiedeński, 10.12. (niedziela), godz. 17.00
Okazja aby usłyszeć obdarzonych wspaniałymi głosami fantastycz-
nych solistów operowych. Towarzyszyć im będą wybitni polscy  



kameraliści młodego pokolenia, występujący na co dzień z najlepszymi 
orkiestrami i dyrygentami w Polsce i Europie. W programie największe 
przeboje króla walca – Johanna Straussa, a także popisowe arie z naj-
słynniejszych operetek, m.in. „Zemsta nietoperza”, „Baron cygański”, 
„Wesoła Wdówka”, „Księżniczka Czardasza” oraz „Kraina Uśmiechu”. 
Bilety: 80 zł

Zwiedzanie Dworu Artusa, 12.12. (wtorek), godz. 16.30
Dwór Artusa to nie tylko siedziba instytucji kultury, ale także zabytek hi-
storyczny i architektoniczny. Raz w miesiącu, pod okiem przewodnika, 
chętni mogą obejrzeć niedostępne na co dzień zakamarki budynku, po-
słuchać historii, opowieści i legend związanych z Dworem Artusa. 
Bilety: 4 zł ulgowy, 6 zł normalny

Kolędy Jacka Kaczmarskiego - W Kołysce Ziemi Obiecanej 
13.12. (środa), godz. 19.00
W 2017 roku mija 60 lat od urodzin znakomitego poety i kompozytora 
Jacka Kaczmarskiego. Na koncercie usłyszymy kolędy i pastorałki oraz 
inne pieśni barda. Wystąpią artyści rozpoznawalni w Polsce, a zwią-
zani z naszym regionem – piosenkarz Mariusz Lubomski, sopranistka 
Agnieszka Olszewska oraz tenor Mateusz Burdach. Do koncertu zosta-
ną zaproszeni również muzycy z Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej oraz 
chór Semper Iuvenes z Zespołu Szkół Muzycznych. Nad całością czuwa 
Magdalena Cynk. Bilety: 20 zł ulgowy, 30 zł normalny

Dni Ciechowskiego 
15.12. (piątek), godz. 20.00 Raz na milion lat – w hołdzie 
Ciechowskiemu – Krzemiński/Ludew/Stawiecki
Z okazji Dni Ciechowskiego unikatowy projekt, który wydobędzie z mu-
zyki Republiki poezję. Oryginalne jazzowe aranżacje piosenek Grzegorza 
Ciechowskiego zaprezentuje znany nie tylko toruńskim przechodniom, 
gwiżdżący kontrabasista Tomasz Krzemiński, przy współudziale świet-
nych muzyków: Karola Ludewa (perkusja) i Tomasza Stawickiego (klar-
net). Wstęp wolny

17.12. (niedziela), godz. 14.00-18.00 12. Toruńska Giełda Winylowa
Okazja, żeby zaopatrzyć się w prezenty pod choinkę dla miłośników 
czarnych krążków i nie tylko. W tym okresie – podobnie jak w zeszłym 
roku – pamiętamy też o wielkim artyście związanym z Toruniem, Grze-
gorzu Ciechowskim. Dlatego można liczyć, że na stoiskach pojawi się 
niejedna płyta Obywatela G.C. i Republiki. Wstęp wolny

Piąte Urodziny Grupy Teraz, 17.12. (niedziela), godz. 19.00
Urodziny najlepiej obchodzić w gronie przyjaciół, świętując wystawie-
niem nieprzewidywalnego spektaklu. Jakiego? O tym dowie się publicz-
ność chwil kilka po rozpoczęciu. Jedno jest pewne: niespodzianek nie za-
braknie. Podobnie jak i gości, którzy na tak niezwykłe wydarzenia zjadą 
z całej Polski. Bilety: 10 zł ulgowy, 15 zł normalny

Filmowe poniedziałki
11.12. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30
Film biograficzny. Syn brytyjskiego króla nigdy nie chciał zasiąść na tronie. W dodatku jąkał się. 
Gdy jednak starszy brat zrzeknie się władzy, ten będzie musiał zostać królem i pokonać swoje 
ograniczenia, a pomoże mu w tym pewien ekscentryczny logopeda.

18.12. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30
Komedia romantyczna. Główna bohaterka jest młodą i piękną dziewczyną mieszkającą samotnie 
w Paryżu. Czuje się zagubiona, nie mając nikogo bliskiego obok siebie. Pewnego dnia znajduje 
w swoim domu tajemniczy skarb. Odtąd jej życie nabierze barw – będzie uszczęśliwiać ludzi, 
znajdzie chłopaka, odnajdzie sens życia na przedmieściach pięknego i baśniowego Paryża.
Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki do odbioru pół godziny przed  
seansem. Jednej osobie przysługują 2 wejściówki. Brak możliwości rezerwacji wejściówek.

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

Klub Od Nowa

Koncert Chainsaw i Exlibris Detour 2017, 1.12. (piątek), godz. 19.00
Chainsaw - obecni na polskiej scenie od 1997 roku, mają na koncie set-
ki koncertów. Po czterech latach od płyty „War Of Words”, zaprezentują 
premierowy materiał z nowego albumu. Exlibris to unikalne połączenie 
metalowych riffów, chwytliwych melodii i rozbudowanych aranżacji. Istnie-
ją od 2003 roku. Gość specjalny: Agentpunch - pochodzący z Osnabrück 
w Dolnej Saksonii polsko-niemiecki zespół grający klasyczny metal w stylu 
Judas Priest, Motorhead czy Saxon. Bilety:20 zł, 30 zł w dniu koncertu

Festiwal Sztuka Natury, 2-3.12. (sobota-niedziela)
Szczegóły w dziale Inni organizatorzy

Koncert Michała Zygmunta - gościa Festiwalu Sztuka Natury
2.12. (sobota), godz. 20.00
Michał Zygmunt - gitarzysta i kompozytor zafascynowany odkrywaniem 
dawnych światów. Zbiera pojedyncze dźwięki i wykorzystuje w muzyce 
równorzędnie obok gitar i innych instrumentów. Wstęp wolny
Wieczór Podróżnika: Autostopem po Azji Centralnej – spotkanie z Kasią 
Kujawą, 6.12. (środa), godz. 20.00 
Jak dostać się na szczyty Kazachstanu? Czy da się przejechać autostopem 
Pamir Highway? Czy trzeba targować się w Kirgistanie? Na te i inne pyta-
nia odpowie Katarzyna Kujawa – antropolożka kulturowa, podróżniczka 
a przede wszystkim miłośniczka gór. Opowie o swojej kilkumiesięcznej 
włóczędze przez Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan. Wstęp wolny
Koncert One Future i Half Light, 8.12. (piątek), godz. 19.00
Zespół rockowy One Future z Miastka. Uczestnik programu Must Be The 
Music oraz zdobywca wielu nagród w przeglądach i festiwalach rockowych 
w Polsce. Promuje właśnie swój debiutancki album, „Możesz Wszyst-
ko”. Płytę cechuje energetyczna muzyka oraz pozytywne teksty o nadziei 
i sensie naszego istnienia. Half Light to toruńska grupa electro-rockowa 
powstała w maju 2009 r. W październiku 2016 roku została wydana płyta 
„Elektrowstrząsy”, która składa się z 12 elektro-rockowych kompozycji. 
Bilety: 10 zł, 15 zł w dniu koncertu

KATAR Teatralny 2017, 9.12. (sobota), godz. 11.00
W Konfrontacjach mogą wziąć udział indywidualni twórcy-amatorzy oraz 
amatorskie zespoły teatralne prezentujące wszelkie formy teatralne, a tak-
że przedsięwzięcia łączące teatr z innymi dziedzinami sztuki. Wstęp wolny
Slam Poetycki, 11.12. (poniedziałek), godz. 20.00
Nieposkromiona hybryda poezji i performancu, krwiste igrzyska żywej li-
ryki, czy też epicki pojedynek poetycki. Udział w nim może wziąć każdy 
śmiałek, który w szaleństwie swym obwołał się poetą i jeszcze się tego 
nie wstydzi. Prowadzącym imprezę jest Dariusz Ozimkiewicz. Wstęp wolny
Jazz Club: Michał Milczarek Trio, 13.12. (środa), godz. 20.00
Skład: Michał Milczarek – gitara; Mateusz Modrzejewski – perkusja; Bar-
tek Łuczkiewicz – kontrabas. Połączenie modern jazzu, free jazzu, elektro-
niki i rocka. MM3 zwyciężyło w konkursie Jazzowy Debiut Fonograficzny 
organizowanym przez Instytut Muzyki i Tańca. Bilety: 5 zł studenci, 10 zł pozostali

Koncertowa Fala - Cherries Under The Water, 14.12. (czw.), godz. 20.00
Bydgoski duet w skład którego wchodzą Monika i Paweł Szala. To mieszan-
ka akustycznych brzmień oraz kantylenowej melodyjności w postaci dream 

popu. Instrumentarium na które składają się gitary, skrzypce, klawisze oraz 
dwa uzupełniające się głosy tworzy intymny klimat kompozycji. Transmisja 
live z koncertu dostępna na www.sfera.umk.pl. Wstęp wolny
Koncert Specjalny Pamięci Grzegorza Ciechowskiego
16.12. (sobota), godz. 20.00 
16. edycja koncertu poświęconego zmarłemu w 2001 roku Grzegorzowi Cie-
chowskiemu. Na scenie pojawią się najlepsi polscy artyści, którzy zagrają 
i zaśpiewają swoje wersje utworów Grzegorza Ciechowskiego i Republiki. 
Wręczona też zostanie Nagroda Artystyczna Miasta Torunia im. Grzegorza 
Ciechowskiego dla zespołu Hańba! Bilety: 70 zł, 80 zł w dniu koncertu

Spektakl Grupy Improwizacyjnej rzeCo? 20.12. (środa), godz. 19.00
Tym razem grupa już w przedświątecznym klimacie zamierza rozgrzać pu-
bliczność mnóstwem spontanicznej zabawy. Widzowie są nie tylko obserwa-
torami, ale również reżyserami tego, co się wydarzy się na scenie. Wstęp wolny

Sylwester 2017/2018, 31.12. (niedziela), godz. 20.00
Bilety: 60 zł (stolik, przekąski typu chipsy, słodycze)

Galeria 011

Fotografie Jowity Kunickiej i Marty Sochackiej - świato_czułości, do 8.12.
Projekt dwóch studentek Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Pasja do fotografii 
towarzyszy im od najmłodszych lat, a duet zapoczątkowały rok temu. Współ-
praca zdążyła zaowocować już serią kilkunastu sesji fotograficznych, a owa 
„czułość na świat” koncentruje się przede wszystkim na postaci kobiecej.
Aquapresja, 13.12. (piątek), godz. 19.00, do 15.01.2018
Projekt zwraca uwagę na wieże ciśnień - zabytki architektury przemysłowej, 
które ukazane w kontekście sztuki współczesnej zyskują nową funkcję, 
ukazując przy tym swoje walory ekspozycyjne. Pierwsza część wydarzenia 
będzie miała miejsce w Hali Pomp przy ul. Św. Józefa 37/49 o godz. 17.30. 
Artyści / twórcy projektu: Alicja Wieczorek, Katarzyna Wendland, Grzegorz 
Wawrzyńczak.

Galeria Dworzec Zachodni

Sztuka Natury: Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy – Wystawa 
poplenerowa, 2.12.-5.01.2018
Wystawa jest efektem pleneru fotograficznego, który odbył się 26-28 maja 
2017 roku na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. 
Autorzy prac to: Edyta Adamska, Adam Adamski, Liliana Cieszyńska, Jaro-
sław Jan Jeleński, Piotr Olkiewicz, Dariusz Sarnowski, Piotr Tamborek, Marek 
Trzeciak, Anna Zwolińska.

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

Kino Niebieski Kocyk

Festiwal Kultury Buddyjskiej: „Wintertour”, reż. Lesław Dobrucki, Polska 
2012, 4.12. (poniedziałek), godz. 19.00 
Film dokumentalny przedstawia historię Lamy Ole Nydahl, który uważany 
jest za twórcę buddyzmu Diamentowej Drogi na Zachodzie. Duńczyk wraz 
z żoną Hannah założyli ponad 640 świeckich ośrodków, w których praktyko-
wany jest buddyzm do niedawno znany tylko mieszańcom Himalajów. Wstęp 
wolny
Pewnego razu w listopadzie, reż. Andrzej Jakimowski, Polska 2017
5.12. (wtorek), godz. 19.00

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, poruszająca historia war-
szawskiej rodziny, rozgrywająca się w przeddzień potężnej demon-
stracji patriotycznej z okazji Święta Niepodległości. Wykorzystany 
w filmie materiał dokumentalny został zrealizowany przez reżysera 
i operatorów, będących bezpośrednimi świadkami wydarzeń ze Święta 
Niepodległości 11 listopada 2013 roku.
Manifesto, reż. Julian Rosefeld, Australia/Niemcy 2017
11.12. (wtorek), godz. 19.00
Cate Blanchett, która wciela się w trzynaście różnych postaci – od wo-
kalisty punkowego zespołu, przez gospodynię domową, wdowę aż po 
bezdomnego mężczyznę. Wszystko po to, aby ośmieszyć manifesty 
ideowe i artystyczne XX wieku.
Mother!, reż. Darren Aronofsky, USA 2017
12.12. (poniedziałek), godz. 19:00 
Ona (Jennifer Lawrence) i on (Javier Bardem) wiodą z pozoru idylliczne 
życie w odosobnionym raju. Ich związek zostaje jednak poddany testo-
wi, kiedy mężczyzna (Ed Harris) i kobieta (Michelle Pfeiffer), nieprosze-
ni, pojawią się w ich domu.
Najlepszy, reż. Łukasz Palkowski, Polska 2017
18.12. (poniedziałek), godz. 19.00 
Fascynująca, pełna morderczego wysiłku, spektakularnych upadków 
i niezwykłej siły historia inspirowana życiem Jerzego Górskiego, który 
ukończył bieg śmierci oraz ustanowił rekord świata w triathlonowych 
mistrzostwach świata, zdobywając tytuł mistrza na dystansie Double 
Ironman. Ten rekord nie byłby jednak możliwy, gdyby w jego życiu nie 
pojawiły się dwie kobiety.
Bilety: o ile nie zaznaczono inaczej 10 zł studenci, 12 zł pozostałe osoby

Aula UMK, ul. Gagarina 11

Spektakl Klimakterium i już, 3.12. (niedziela), godz. 16.30
Bohaterkami musicalu są cztery kobiety w wieku menopauzalnym. 
Wszystkie mają problemy, z którymi muszą się uporać. Pragniemy po-
kazać, że klimakterium jest wpisane w życie. Poprzez spektakl pragnie-
my zilustrować, w sposób zrozumiały, przystępny i humorystyczny,  
jak rożnymi sposobami można sobie z nim radzić. Bilety: www.kupbilecik.pl

Spektakl Mężczyzna idealny, 4.12. (poniedziałek), godz. 19.00
Na scenie Milowicz, Dziurman, Zahorski oraz Adriana Biedrzyńska. 
Reżyser Stefan Fridmann. Sławny showman telewizyjny, gwiazdor 
estrady, przeżywa kryzys osobowości i zgłasza się na kurację do kli-
niki leczenia męskich nerwic. Nie podejrzewa, że to klinika, zupełnie 
niepodobna do innych. Kieruje nią ekscentryczny profesor psychiatrii, 
stosujący metody bliższe raczej hippisom i playboy’om, niż instytuto-
wi naukowemu. Bilety: Biletomat.pl

XVI Uniwersytecki Koncert Charytatywny - Voo Voo
9.12. (sobota), godz. 18.00
Dochód z koncertu będzie przeznaczony na wsparcie poszkodowa-
nych nawałnicami rodzin wsi Wielowiczka w gminie Sośno powiatu 
sępolińskiego. Voo Voo to grupa prowadzona przez Wojciecha Wa-
glewskiego. Jedna z najbardziej oryginalnych, twórczych i zarazem po-
pularnych polskich formacji muzycznych. Voo Voo gra zróżnicowaną 
muzykę, opierającą się głównie na połączeniu rocka z folkiem różnych 
kultur i dużej ilości improwizacji. Ostatnio w ich twórczości pojawiły 
się także elementy współczesnych gatunków muzycznych, takich jak  
drum&bass, hip-hop czy nu jazz. Bilety: 50 zł, studenci 40 zł, 60 zł w dniu koncertu 



X Jubileuszowy Koncert Sylwestrowy, 31.12. (niedziela), godz. 20.00
Wystąpią: Alicja Węgorzewska (mezzosopran), wielka dama polskiej 
sceny operowej, Dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej; Mirosław 
Niewiadomski (tenor), Teatr Wielki w Łodzi; Sylwia Lorens (sopran), Fil-
harmonia Krakowska; Adam Szerszeń (baryton), Teatr Wielki w Pozna-
niu; Orkiestra pod kierunkiem Rubena Silva, polski dyrygent boliwijskie-
go pochodzenia. Rezerwacja biletów: Agencja Artystyczna Tamada: 501-754-011

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, Panoramy żaglowców, Statek piracki na 
wystawie „Rzeka”
Centrum czynne: wtorek-piątek: godz. 9.00-15.00 (I tura: 9.00-12.00, II tura: 12.00-15.00)
sobota-niedziela: godz. 11.00-17.00, 24-26.12. Centrum nieczynne 
31.12. Centrum czynne w godz. 11.00-14.00

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

Wydarzenia: 
Mikołajki w Młynie, 2-3.12. (sobota-niedziela), godz. 11.00-17.00 
Spektakle teatru AVATAR „Morska Opowieść”, stanowiska z możliwością 
przygotowania kartek i ozdób świątecznych. 3 grudnia możliwość zagra-
nia w grę „Monopoly” - edycja Toruń. Wydarzenie biletowane zgodnie 
z cennikiem
Profilaktycznie o…zdrowiu, 14.12. (czwartek), godz. 18.00-21.00
Tematem będzie ortopedia i fizjoterapia. Przygotowano prelekcję: „Spor-
ty zimowe wyzwaniem dla Twoich ko-lan” Cykl przygotowywany wspól-
nie ze Szpitalem Specjalistycznym MATOPAT i TZMO. Wstęp bezpłatny. 

Warsztaty: 
Rodzinne: 
godz. 11.00 i 14.00
2.12. Obrazy jak z bajki
Kiedy zwiedzamy zabytkowe kościoły, zamki, pałace i ratusze, w oknach tych budowli możemy 
podziwiać misternie wykonane witraże. Tradycyjnie powstają z kolorowych szkiełek precyzyjnie 
łączonych ołowiem. Na zajęciach uczestnicy wykonają witraż w nieco łatwiejszy sposób.
9.12. Wytwórnia zabawek
Papier i tektura, czy istnieje prostszy i bardziej dostępny materiał do zabawy? Na pewno chcieli-
byście wspólnie z dziećmi stworzyć wspaniałe przedmioty, którymi można się długo bawić. Może 
to być tor dla szklanych kulek, marionetki – lalki poruszane od góry nitkami i drucikami, ruchome 
kartki z wyciętymi elementami montowanymi na ćwieki, czy piłkarzyki z klamerek. 
16.12. Pracownia eksponatów
Kreatywne zajęcia z majsterkowania dla małych i dużych. Goście zapoznają się z procesem two-
rzenia interaktywnych eksponatów. Z dostępnych materiałów będziemy tworzyć proste stano-
wiska eksperymentalne prezentujące zjawiska przyrodnicze z którymi mamy do czynienia na co 
dzień. 23.12. Prezentowe pogotowie
Na naszych warsztatach będziesz miał okazję samodzielnie wykonać prezenty dla swoich naj-
bliższych. Użyjemy rzeczy codziennego użytku, wyobraźni i kreatywności.
30.12. Hu, hu, ha!
Za oknem mroźno i śnieżnie, a w domu mnóstwo kolorów, światełek, aromatycznych zapachów. 

Wykonamy eksperymenty związane z zimą i sylwestrową nocą. Każdy będzie miał okazję do stwo-
rzenia karnawałowej ozdoby.

Przedszkole:
Wyprawa do zoo, wtorki, godz. 9.00-11.00
(3-4 lata i 5-6 lat)
Mali architekci - szlakiem zabytków z Torunia, środy, godz. godz. 9.00-11.00
Odkrywamy planetę, czwartki, godz. 9.00-11.00
(3-4 lata i 5-6 lat)
Mały naukowiec, piątki, godz. godz. 9.00-10.00, 11.00-12.00
Szkoła podstawowa:
Warsztaty odbywają się od wtorku do piątku o godz. 9.00 i 11.00.
Zajęcia w pracowni biologicznej odbywają się od wtorku do czwartku w godz. 9.00-10.00 i 11.00-
12.00, a także w piątki w godz. 9.00-11.00, kl. 4-7
Zajęcia w pracowni fizycznej odbywają się od środy do piątku w godz. 9.00-10.00 i 11.00-12.00, 
a także we wtorki w godz. 9.00-11.00, kl. 4-7
Zajęcia w pracowni multimedialnej odbywają się we wtorki w godz. 9.00-12.00, kl. 7-8 i w czwartki 
w godz. 9.00-12.00 , kl. 1-6
Zwiedzanie wystaw jest możliwe od wtorku do piątku w godz. 9.00-12.00 i 12.00-15.00

Warsztaty: 
Jak pracują nasze kości?, wtorki i czwartki
Zajęcia dla uczniów kl. 1-6. 
Leśni super bohaterowie!, środy
Zajęcia dla uczniów kl. 4-6. 
Pracownia biologiczna:
Sztuka fermentacji (60 min.) 
Fotosynteza bez tajemnic (120 min., kl. 7)
Izolacja i rozdział elektroforetyczny genomowego DNA (120 min., kl. 7)
Pracownia fizyczna:
Co pływa, a tonąć powinno (60 min.)
Archiwum kryminalne (120 min., kl. 7)
Pracownia multimedialna:
Krótka piłka marsjańska, czyli błyskawiczny kurs programowania łazika, wtorki (kl. 7-8)
Jak myślą roboty? Algorytmy dla najmłodszych, czwartki (kl. 1-6)

Rzeczna ścieżka zwiedzania (kl. 2-8)
Gimnazjum
Warsztaty odbywają we czwartki w godz. 9.00-10.00 i 11.00-12.00
Zajęcia w pracowni biologicznej odbywają się od wtorku do czwartku w godz. 9.00-10.00 i 11.00-
12.00, a także w piątki w godz. 9.00-11.00
Zajęcia w pracowni fizycznej odbywają się od środy do piątku w godz. 9.00-10.00 i 11.00-12.00, 
a także we wtorki w godz. 9.00-11.00
Zajęcia w pracowni multimedialnej odbywają się we wtorki w godz. 9.00-12.00
Zwiedzanie wystaw jest możliwe od wtorku do piątku w godz. 9.00-12.00 i 12.00-15.00
Pracownie j.w.

Szkoła ponadgimnazjalna
Zajęcia w pracowni biologicznej odbywają się w piątki w godz. 9.00-11.00
Zajęcia w pracowni fizycznej odbywają się we wtorki w godz. 9.00-11.00
Zwiedzanie wystaw jest możliwe od wtorku do piątku w godz. 9.00-12.00 i 12.00-15.00
Pracownia biologiczna:
Fotosynteza bez tajemnic (120 min.)
Izolacja i rozdział elektroforetyczny genomowego DNA (120 min.)
Pracownia fizyczna:
Archiwum kryminalne (120 min.)
Rzeczna ścieżka zwiedzania

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

Mikołajki na zamku – zabawy plebejskie dla dzieci 
9.12. (sobota)
W programie: legendowe zwiedzanie zamku, poszukiwanie prezentów  
Mikołaja, zabawy plebejskie - strzelanie z łuku, rzut podkową, sesja  
zdjęciowa w strojach z epoki, ognisko z niespodziankami 
Wstęp wolny - dzieci do lat 12

TT

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

Duża Scena
Tango, reż. Piotr Ratajczak
9.12. (sobota), godz. 19.00 - premiera
12-14.12. (wtorek-czwartek), godz. 18.00 
15.12. (piątek), godz. 11.00
30.12. (sobota), godz. 19.00
31.12. (niedziela), godz. 20.00

Spektakl o konflikcie poglądów i systemów wartości. Artur dąży do zorga-
nizowania świata wokół jasno określonych reguł. Eleonora i Stomil wierzą 
natomiast w nieograniczoną wolność jednostki, sztukę i eksperyment. 
A kim jest współczesny Edek i jak duży jest jego wpływ na polityczno-spo-
łeczny porządek? „Tango” Mrożka to klasyka polskiego dramatu, która 
wciąż inspiruje do nowych interpretacji. Twórcy spektaklu zastanawiają się,  
co „Tango” może powiedzieć o współczesnej Polsce i procesach, jakie 
w niej zachodzą. Przyglądają się napięciu, jakie wytwarza się pomiędzy róż-
nymi pokoleniami i grupami społecznymi. 
Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł; spektakl z niespodzianką 30.12. 50 zł, spektakl sylwestro-

wy 31.12. 100 zł

Odlot
17.12. (niedziela), godz. 19.00
19-20.12. (wtorek-środa), godz. 19.00

Koncepcja artystyczna: Jarosław Felczykowski, Arkadiusz Walesiak, Grze-
gorz Wiśniewski. Musical z humorem nie tylko w tle. Spektakl jest muzyczną 
próbą zbudowania kulturalnego „mostu powietrznego” pomiędzy stolicami 
naszego województwa Toruniem i Bydgoszczą. Lot nie przebiega oczywi-
ście po linii prostej: samolot klucząc i nawigując, w nie zawsze sprzyjają-
cych warunkach, przelatuje nad najciekawszymi miejscowościami naszego 
regionu: Ciechocinkiem, Wenecją, Biskupinem, Szafarnią, Grudziądzem, 
Włocławkiem, Świeciem, w dowcipny sposób sławiąc uroki tych miejsc,  
jak i całego naszego regionu. Lot umilą Państwu rozśpiewani pasażerowie, 
którzy przypomną znane polskie przeboje między innymi: „Kocham wio-
snę”, „Cygańska dusza”, „Czy lubi Pani cza czę”, „Kocham się”. 
Bilety: 45 zł, ulgowy 35 zł

Scena na Zapleczu
Hedda Gabler, reż. Agata Dyczko, 1-3.12. (piątek-niedziela), godz. 19.00
Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

Cyber Cyrano, reż. Ula Kijak
7-8.12. (czwartek-piątek), godz. 11.00, godz. 13.00
Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

Skrzywienie kręgosłupa, czyli gra o władzę, reż. Karolina Kirsz
12-16.12. (wtorek-sobota), godz. 19.00
Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł 

Wejściówka
Loża Kopernika – kabaret literacki
8.12. (piątek), godz. 21.00 
29.12. (piątek), godz. 21.00
Bilety: 50 zł

TEATRY
Foyer 
Pięć róż dla Jennifer, reż. Maria Spiss
10.12. (niedziela), godz. 19.30
11.12. (poniedziałek), godz. 19.00
Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

Salon Poezji
17.12. (niedziela), godz. 12.00

W wirze przedświątecznych przygotowań nie zapominajmy o tym,  
co najważniejsze i otwórzmy się na radość, życzliwość oraz bliskość 
drugiego człowieka. Usłyszymy najpiękniejsze wiersze i utwory mu-
zyczne dotykające tematyki Świąt Bożego Narodzenia. Wprowadzą nas 
one w klimat tego wyjątkowego czasu. 

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

Przypadki doktora Bonifacego Trąbki 
1.12. (piątek), godz. 9.30
4.12. (poniedziałek), godz. 9.30
13.12. (środa), godz. 9.30
Bilety: 16 zł, w niedzielę 18 zł

Mikołajki w Baju: Czerwony Kapturek
3.12. (niedziela), godz. 10.30 Bilety: 25 zł

Po spektaklu zapraszamy na spotkanie ze Świętym Mikołajem oraz na 
warsztaty plastyczne (dekorowanie bombki)

Opowieść wigilijna
4-8.12. (poniedziałek-piątek), godz. 9.30, 12.00
12.12. (wtorek), godz. 9.30, 12.00, 14.30
13.12. (środa), godz. 9.30, 12.00
14.12. (czwartek), godz. 9.30, 12.00, 14.30
15.12. (piątek), godz. 9.30, 12.00
17.12. (niedziela), godz. 12.00, 16.30
18.12. (poniedziałek), godz. 9.30, 12.00

Autor: Karol Dickens. Reżyseria i adaptacja: Czesław Sieńko. Teatralna 
opowieść o Scrooge`u, człowieku skąpym, nieczułym na ludzkie potrze-
by, któremu obce jest czynienie dobra bliźniemu. W wigilijnym czasie, 
kiedy świat realny może przenikać się z rzeczywistością pozaziemską, 
dane mu zostaje przeżyć spotkanie z trzema duchami. Spotkania te 
przyczyniają się do wewnętrznej przemiany Scrooge'a i budzą w nim 
pragnienie zadośćuczynienia wyrządzonych dotąd krzywd. 
Bilety: 20 zł, w niedzielę 25 zł

Pinokio 9.12. (sobota), godz. 17.00 Bilety: 20 zł

Sylwester dla dzieci: Wąż, 30.12. (sobota), godz. 12.00, 16.30
Po spektaklu konkursy, zabawy i słodki poczęstunek. Mile widziane stroje karnawałowe. Bilety: 
35 zł

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

Uwaga! Z powodu remontu siedziby, zmiana lokalizacji:
spektakle i imprezy, oprócz tych dla najmłodszych: Fundacja Tumult, Rynek Nowomiejski 28
spektakle dla maluchów (Rosnę i Afrykańska Przygoda): byłe Nauczycielskie Kolegium Języków 
Obcych, ul. Sienkiewicza 38
Biuro obsługi widza i kasa: ul. Kopernika 4



Gra warta piernika, czyli Maurycy i kolędnicy
4.12. (poniedziałek), godz. 12.00
5-7.12. (wtorek-czwartek), godz. 9.00 i 11.00
16.12. (sobota), godz. 12.00
18-21.12. (poniedziałek-czwartek) , godz. 9.00 i 11.00

Pogodna, bożonarodzeniowa historia właściciela skle-
pu z tradycyjnymi piernikami, który kiepsko odnajduje 
się w świecie, gdzie miarą szczęścia stał się zysk. Cie-
pła, pełna przekornego humoru muzyczna opowieść 
o sile dobrych uczynków i wiary w wigilijny cud. Tomasz 
Lewandowski przygotował nowe aranżacje popular-
nych pastorałek Wandy Chotomskiej, z muzyką Teresy 
Niewiarowskiej. Bilety: 25 zł opiekun, 20 zł dziecko,  
18 zł kolejne dziecko, 18 zł grupy szkolne
Siostry Parry
8.12. (piątek), godz. 10.00
9.12. (sobota), godz. 19.00

Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy, 20 zł grupowy

Sylwester dla dzieci
28.12. (czwartek), godz. 17.00

W programie świąteczny spektakl „Gra warta piernika” 
oraz mini zabawa sylwestrowa dla dzieci, liczne nie-
spodzianki. Zachęcamy do przebrania się w karnawało-
we stroje. Bilety: 35 zł dziecko, 35 zł dorosły
Koncert Sylwestrowy - najpiękniejsze polskie piosenki
31.12. (niedziela), godz. 21.00

Koncert Ewy Makomaskiej – aktorki Teatru Polskiego 
w Warszawie oraz Zbigniewa Rymarza – pianisty i kom-
pozytora. Usłyszymy największe przeboje polskiej pio-
senki przed i powojennej. Oprócz części artystycznej 
nie zabraknie poczęstunku.
Bilety: 130 zł, dla grup od 10 os. 100 zł/os.

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

Anielska Robota czyli - Diabli nadali tego świętego
10.12. (niedziela), godz. 19.00
Czy Święty Mikołaj istnieje? Bez wątpienia! Wystar-
czy zadzwonić do firmy „Święta na telefon”, zamówić 
Mikołaja, Śnieżynkę, Anioła, renifery, elfy i prezenty 
wszelkiego asortymentu, by przekonać się o tym osobi-
ście. Czasami jednak zdarza się, że to co zamawiamy, 
różni się od tego co jest nam dostarczone, a przecież 
reklamacje będzie można złożyć dopiero po świętach. 
Wtedy… zachowajmy spokój. Zaśpiewajmy kolędę i ra-
dujmy się, bo to przecież Boże Narodzenie.
scenariusz: Jacek Pietruski, Krzysztof Zaremba, opraco-
wanie muzyczne: Krzysztof Zaremba, obsada: Grażyna 
Rutkowska-Kusa, Krzysztof Zaremba, Jacek Pietruski
Miejsce: Hotel Bulwar
Rezerwacja biletów: tel. 733 333 440, 513 020 033, 
www.interticket.pl oraz kasa przed spektaklem, 
cena: 28 zł, grupowy (dla grup od 9 osób) 18 zł

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

Zabicie świętego jelenia, premiera: 1.12. dramat, Wielka Brytania, Irlandia 2017
reżyseria: Yorgos Lanthimos, występują: Colin Farrell, Nicole Kidman, Barry Keoghan

Na karuzeli życia, premiera: 1.12. dramat, USA 2017
reżyseria: Woody Allen , występują: Kate Winslet, Juno Temple, Justin Timberlake, James Belushi 

Co wiecie o swoich dziadkach? premiera: 1.12. komedia, USA 2017
reżyseria: Sean Anders, występują: Will Ferrell, Mark Wahlberg, Mel Gibson, John Lithgow

Serce miłości, premiera: 1.12. dramat, Polska 2017
reżyseria: Łukasz Ronduda, występują: Justyna Wasilewska, Jacek Poniedziałek

Pierwsza gwiazdka, premiera: 1.12.
animacja, familijny, komedia USA 2017, reżyseria: Timothy Reckart 

Kumple z dżungli, premiera: 1.12. animacja, familijny Francja 2017, reżyseria: David Alaux

Barbie: Delfiny z Magicznej Wyspy, premiera: 1.12.
animacja, przygodowy Kanada 2017, reżyseria: Conrad Helten

Mikołaj i spółka, premiera: 6.12. familijny, Francja 2017
reżyseria: Alain Chabat, występują: Alain Chabat, Bruno Sanches, Pio Marmaï

Redwood, premiera: 7.12. horror, Wielka Brytania 2017
reżyseria: Tom Paton, występują: Mike Beckingham, Tatjana Nardon

Wojna płci, premiera: 8.12. biograficzny, komedia, Sportowy USA, Wielka Brytania 2017
reżyseria: Jonathan Dayton, Valerie Faris, występują: Emma Stone, Steve Carell,

Reakcja łańcuchowa, premiera: 8.12. dramat, Polska 2017
reżyseria: Jakub Pączek, występują: Małgorzata Mikołajczak, Tomasz Włosok

24 godziny po śmierci, premiera: 8.12.
thriller, Hongkong, RPA 2017, reżyseria: Brian Smrz, występują: Ethan Hawke, Rutger Hauer

Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi, premiera: 14.12. przygodowy, sci-fi, USA 2017
reżyseria: Rian Johnson, występują: Daisy Ridley, John Boyega, Mark Hamill

Na skrzydłach orłów, premiera: 15.12. dramat, Chiny, Hongkong, USA 2017, reżyseria: Stephen 
Shin, występują: Joseph Fiennes, Shawn Dou, Elizabeth Arends

Pitch Perfect 3, premiera: 22.12. komedia, muzyczny, USA 2017
reżyseria: Trish Się, występują: Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee Steinfeld

Dżungla, premiera: 22.12. biograficzny, dramat, Australia, Kolumbia 2017
reżyseria: Greg McLean, występują: Daniel Radcliffe, Thomas Kretschmann

Bękarty, premiera: 22.12. komedia, USA 2017
reżyseria: Lawrence Sher, występują: Owen Wilson, Ed Helms, J.K. Simmons

Dead Awake, premiera: 22.12. horror, USA 2017
reżyseria: Phillip Guzman, występują: Jocelin Donahue, Jesse Bradford

Magiczna zima Muminków, premiera: 22.12.
animacja, familijny, Finlandia, Polska 2017
reżyseria: Jakub Wroński, Ira Carpelan, wyst.: Piotr Fronczewski, Maciej Musiał, Natalia Kukulska, Maciej Stuhr

Rodzinka z przypadku, premiera: 25.12. komedia, Francja 2017
reżyseria: Vincent Lobelle, Sébastien Thiery, występują: Christian Clavier, Catherine Frot 

Jumanji: Przygoda w dżungli, premiera: 29.12. fantasy, przygodowy, USA 2017
reżyseria: Jake Kasdan, występują: Dwayne Johnson, Jack Black 

Król rozrywki, premiera: 29.12. biograficzny, musical, USA 2017
reżyseria: Michael Gracey, występują: Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams

The Florida Project, premiera: 29.12. dramat USA 2017
reżyseria: Sean Baker, występują: Willem Dafoe, Brooklynn Prince, Valeria Cotto

Paddington 2, premiera: 29.12. familijny, komedia, przygodowy Francja, Wielka Brytania 2017
reżyseria: Paul King, występują: Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Julie Walters

Powrót do Montauk, premiera: 29.12. dramat Niemcy 2017
reżyseria: Volker Schlöndorff, występują: Stellan Skarsgård, Nina Hoss, Susanne Wolff

Dzikie róże, premiera: 29.12. dramat Polska 2017
reżyseria: Anna Jadowska, występują: Marta Nieradkiewicz, Michał Żurawski, Halina Rasiakówna

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

Pasja podróżowania

Wystawy czasowe: 

X Międzynarodowy Festiwal Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Sztuka 
Natury”, 1.12. (piątek), godz. 16.30, do 21.01.2018

Bilety: Sale ekspozycyjne 10 zł normalny; 7 zł ulgowy

Muzeum Toruńskiego Piernika, ul. Strumykowa 4

Ekspozycja prezentująca historię toruńskiego piernikarstwa, warsztaty wypieku pierników, 
biesiady piernikowe

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:
Mikołajki w Muzeum, 6.12. (środa)
Mikołajkowe zajęcia edukacyjne w Ratuszu. Szczegóły na www
Świąteczna aukcja charytatywna, 9.12. (sobota), godz. 12.00
Doroczna aukcja charytatywna dziecięcych prac plastycznych wyróż-
nionych na 39. Międzynarodowych Spotkaniach „Moja Przygoda w Mu-
zeum”. Wystawionych zostanie 30 prac po cenie wywoławczej 10 zł. 
Fundusze przeznaczone zostaną na prowadzenie zajęć edukacyjnych dla 
dzieci i młodzieży ze szkół regionu kujawsko-pomorskiego.
Spotkania podróżnicze:
2.12. (sobota), godz. 17.00 Indie z miłością i śmiechem – spotkanie 
z Piotrem Bielskim
Socjolog, podróżnik, autor książek „Joga śmiechu. Droga do radości” 
i „Indie z miłością i śmiechem. Przewodnik subiektywny” oraz organiza-
torem autorskich wycieczek do Indii. Miejsce: Kamienica pod Gwiazdą.
8.12. (piątek), godz. 17.00 Z Ushuaia na Ziemi Ognistej do Prudhoe 
Bay na Alasce – spotkanie z Michałem Worochem
Z samego południa, z Ziemi Ognistej, przez dwie Ameryki, aż na Ala-
skę. Wheelchairtrip - dwóch przyjaciół na wózkach inwalidzkich rzuciło 
wyzwanie trasie a przy okazji – samym sobie. Przez dziewięć miesięcy 
poruszali się Landroverem Defenderem, do którego samodzielnie zapro-
jektowali szereg udogodnień. W połowie drogi silnik się poddał. Oni nie. 
Michał Woroch to podróżnik, grafik, fotograf, dizajner. Maciej Kamiński 
to miłośnik natury i podróżnik, od niedawna zajmujący się rolnictwem 
ekologicznym. Miejsce: Muzeum Podróżników
16.12. (sobota), godz. 17.00 Kambodża - w Królestwie Khmerów  
– spotkanie ze Zdzisławem Preisnerem
Doktor geografii, podróżnik, fotograf. Odwiedził 113 krajów na wszyst-
kich kontynentach, skąd przywiózł ponad 60 tys. fotografii w postaci 
slajdów oraz około 20 tys. obrazów cyfrowych. Specjalizuje się w za-
gadnieniach z zakresu geomorfologii, glacjologii, geografii regionalnej 
świata, geoturystyce. W czasie podróży, obok fascynacji przyrodą, zain-
teresowany miejscowymi kulturami, historią, architekturą, sztuką, etno-
grafią, obyczajami itp. Miejsce: Kamienica pod Gwiazdą. 
Wstęp wolny

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
Wały Gen. W. Sikorskiego 19, tel. 56 622-80-91
www.etnomuzeum.pl

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

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: 

•  Mikołaj Kopernik. Opowieść o życiu i dziele, do 15.06.
•  Wystawa fotografii Andrzeja Kamińskiego
•  Rzemiosło i rzemieślnicy w życiu mieszkańców Torunia, do 8.04.2018
•  Stefan Narębski. Architekt, konserwator, profesor, do 11.03.2018

Wieża Ratuszowa

Ratusz Staromiejski w Toruniu – arcydzieło architektury europejskiej
czynna codziennie, w godz. 10.00-16.00
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
 
Świat Orientu

Wystawy czasowe:

Japonia spod kwitnącej wiśni. Wystawa fotograficzna Krzysztofa 
Muskalskiego, do 11.02.

Bilety: 10 zł normalny; 7 zł ulgowy

Muzeum Historii Torunia, ul. Łazienna 16

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

Wystawy czasowe:

Toruń – życie nad Wisłą, do 25.02.

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



Park Etnograficzny - ekspozycja budownictwa ludowego z terenu Pomorza i Kujaw
Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850-1950) 
Salonik Prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej

Wystawy czasowe:

(Nie)potrzebne, (nie)piękne, (nie)cenne. Reaktywacja rzeczy”
15.12. (piątek), godz. 17.00, do 05.2018
Propozycja przyjrzenia się przedmiotom, które ludzie na różne sposoby 
ratują przed unicestwieniem, dając im drugie życie. Wtórne wykorzy-
stywanie rzeczy nie jest wymysłem współczesności, a ich naprawianie 
niekoniecznie wiąże się z niedostatkiem. Przewrotny tytuł ma skłonić do 
refleksji nad pomysłowością człowieka, który stara się o to, aby coś już 
niepotrzebnego zamienić w potrzebne, coś, co straciło swój poprzedni 
blask odzyskało piękno, a coś zużytego stało się cenne.
Etnoklimaty – pokonkursowa wystawa fotografii, od 15.12.
Ekspozycja zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych w 8. edycji konkursu 
fotograficznego „Etnoklimaty”. Celem organizowanego od 2008 r. kon-
kursu jest fotograficzna rejestracja tematów związanych z kulturami tra-
dycyjnymi i ludowymi, wielokulturowością, współczesnymi przejawami 
tradycji, kulturami lokalnymi i regionalnymi, subkulturami, a także kul-
turą popularną. Przed budynkiem Arsenału.

godziny otwarcia: wtorek-piątek: godz. 9.00-16.00, sobota, niedziela: godz. 10.00-16.00
skansen czynny do godz. 15.00, 24,25, 31.12., 1.01 – nieczynne
26.12. czynne w godz. 10.00-15.00

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
Park Etnograficzny w Kaszczorku: normalny 5 zł, ulgowy 3 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, 2.12. (sobota), godz. 10.00-14.00 
Oj wesele, weselisko, na weselu dobre wszystko!
6.12. (środa), godz. 18.30
Spotkanie z łęczyckimi pieśniami weselnymi. W programie prezentacja 
rezultatów badań terenowych we wsiach regionu łęczyckiego na temat 
wesela i miejscowych tradycji wokalnych oraz koncert w wykonaniu ze-
społu śpiewaczego ŁKŚ (Łęczycki Klub Śpiewaczy). Wstęp wolny
Imieniny Pani Profesor, 8.12. (piątek), godz. 12.00
Zwiedzanie wystawy Salonik Prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej, 
poświęconej założycielce i wieloletniej dyrektorce Muzeum. Bilet: 2 zł
Ubierz choinkę, obdaruj rodzinkę, 9.12. (sobota), godz. 16.00-18.00 
Rodzinne warsztaty. Uczestnicy nauczą się wykonywania tradycyjnych 
ozdób choinkowych od twórczyń ludowych z Kurpiów. 
Koszt: 9 zł, 6 zł ulgowy, 20 zł rodzinny.
Kiermasz w Muzeum. Sztuka i rękodzieło ludowe
10.12. (niedziela), godz. 10.00-15.00
Ponad 100 twórców z różnych regionów Polski zaprezentuje m.in. tra-
dycyjne ozdoby choinkowe, hafty i koronki, rzeźby, wyroby rzemieślni-
cze z drewna i ceramiki, zabawki, obrazki malowane na szkle, świece 
i figurki z wosku, regionalne przysmaki oraz produkty z gospodarstw  

ekologicznych. W ramach biletu wstęp na aranżacje świąteczne w chału-
pach o godz. 11.00 i 13.00. Bilety: 4 zł, 2 zł ulgowy, 8 zł rodzinny
Promocja książki dr. A.Trapszyca „Rybacy nieszawscy. 
Studium z dziejów grupy zawodowo-regionalnej w XX wieku”
13.12. (środa), godz. 17.00
Bohaterami książki są Nieszawiacy – subkultura rybaków wiślanych, której 
nazwa pochodzi od Nieszawy, kujawskiego miasteczka położonego na 702 
kilometrze rzeki między Toruniem a Włocławkiem.
Eko-wigilia, 16.12. (sobota), godz. 11.00-14.00
Kiermasz produktów ekologicznych i świątecznego rękodzieła, Boże  
Narodzenie na Kujawach i Pomorzu – zwiedzanie aranżacji w chatach, 
„Odżywiajmy się zdrowo” – prelekcja Mieczysława Babalskiego, świą-
teczny obrazek muzyczno-teatralny w wykonaniu uczniów SP 10 oraz 
wspólne kolędowanie. Nie zabraknie degustacji potraw wigilijnych. 
Wstęp wolny
Świąteczne dzwoneczki i świeczki, 19.12. (wtorek), godz. 12.00
69. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób z grupy wiekowej 55+. 
W programie: przypomnienie różnych tradycji adwentowych. Będzie moż-
na zainspirować się, zwiedzając najnowszą wystawę „(Nie)potrzebne, 
(nie)piękne, (nie)cenne. Reaktywacja rzeczy”. Zajęcia plastyczne, kolędy. 
Bilet: 3 zł/os.

EDUKACJA 
Dla przedszkoli: Tradycja w małym paluszku
Bilety: 9 zł/os. Jednorazowo grupa może liczyć do 25 os. Informacje i zapisy (z dwutygodniowym 

wyprzedzeniem): Dział Edukacji, tel. 56 622-89-43. 

Dla szkół: Od adwentu do Trzech Króli, W to mi graj! 
Więcej tematów i szczegółów: www.etnomuzeum.pl/edukacja. Bilety: 5 zł/os. Jednorazowo grupa 
może liczyć do 25 os. Informacje i zapisy z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Dział Edukacji MET, 
tel. 56 622-89-43.

Oferta specjalna na zamówienie dla szkół, grup studentów, a także grup pracowniczych i prywat-
nych – rozgrywki w planszowe gry ekonomiczne w ramach współpracy z Małopolskim Instytutem 
Kultury: Oil City. Galicyjska gorączka czarnego złota, Chłopska Szkoła Biznesu
Bilety: 3 zł. Rozgrywki należy zamawiać z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem (możliwe 
terminy popołudniowe): Dział Edukacji, tel.: 56 622-89-43, edukacja@etnomuzeum.pl. 

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

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 
Gabinet reprezentacyjny JM Rektora UMK 

Wystawa czasowa:

Józefa Czapskiego życie wśród książek, do 28.01.2018
Wystawa realizowana w ramach Festiwalu Józefa Czapskiego. Pokazane zostaną dwa obrazy olej-
ne, dwie prace graficzne oraz kilkadziesiąt rysunków z kolekcji Muzeum Uniwersyteckiego, Archi-
wum Emigracji i Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Emigracji. Ponadto, pokazane zostaną książki 
z biblioteki malarza, pełne rysunków, dedykacji i marginaliów oraz nieznane listy Czapskiego do 
redaktorów „Wiadomości”, niektóre także z rysunkami. Ciekawostką będą listy Hanki Ordonówny 
do mjra Józefa Czapskiego z prośbą o pomoc, a także rękopis dwóch wierszy Gałczyńskiego dedy-
kowanych malarzowi. Wystawie towarzyszy folder.
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

Dzieła sztuki sakralnej od gotyckich po XIX-wieczne. Ciekawy jest również sam 
budynek. Na jego ścianach znajdują się odrestaurowane fragmenty gotyckiej 
i renesansowej polichromii. Atrakcją dla zwiedzających są także elementy daw-
nego wystroju funkcjonalnego kamienicy.

Blask iluminacji - wernisaż Barbary Bodziony
6.12. (środa), godz. 19.00
W programie śpiew gregoriański w wykonaniu Scholi Canto-
rum Thorunensis, wykład dr Magdaleny Łanuszki „Ilumina-
torstwo średniowieczne”.
Sens życia - działanie poprzez wartości
8.12. (piątek), godz. 17.00
Wykład dr Agaty Wytykowskiej-Kaczorek, psychologa i wy-
kładowcy uniwersyteckiego.
Odkrycia w kamienicy przy ul. Żeglarskiej 16 w Toruniu
14.12. (czwartek), godz. 17.00
prezentacja Zbigniewa Nawrockiego oraz Hanny Belczyk 
i Aleksandry Olszewskiej-Piech

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.
Bilety: 7.50 zł – dzieci i młodzież ucząca się, 9.50 – dorośli, 11 zł – pokazy w ję-
zyku 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 in-
nych zabawek, ale również wystawę starych fotografii dokumentujących szczę-
śliwe dzieciństwo z minionych lat, projekcję starych bajek na dawnych projek-
torach 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 zorganizo-
wane - 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

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

Biało-czerwono-biali. Współczesna sztuka białoruska, do 3.12.
David Lynch. Silence And Dynamism, do 18.02.2018
Realizowana w ramach Camerimage Festival wystawa, to unikalna na skalę euro-
pejską, przekrojowa prezentacja dorobku artystycznego Davida Lyncha – wybitne-
go twórcy kina, telewizji i sztuk plastycznych. W skład retrospektywnego pokazu 
dzieł wchodzą m.in. obrazy olejne, akwarele, rysunki, litografie, fotografie, utwory 
muzyczne, reklamy, filmy krótkometrażowe oraz wideoklipy.
Gregory Crewdson. Cathedral of the Pines, do 7.01.2018
Festiwal Filmowy Camerimage i CSW, we współpracy z galerią Gagosian w Nowym 
Jorku przedstawiają zbiór nowych fotografii Gregory’ego Crewdsona. Twórczość 
fotograficzna amerykańskiego twórcy zachwyca zarówno krytyków, jak i kolekcjo-
nerów na całym świecie. Artysta czerpie z malarskiej i filmowej estetyki. Pieczoło-
wicie przygotowane i szczegółowo opracowane kadry zapadają w pamięć widza.
ExDigitalis Salon 2017, 1.12. (piątek), godz. 19.00, do 31.12.
Wystawa towarzysząca Międzynarodowemu Przeglądowi Ekslibrisu Cyfrowego. 
Prace graficzne z całego świata. Do przeglądu zgłosiło się 52 artystów z 12 krajów 
z całego świata, takich jak: Serbia, Czechy, Turcja, Belgia, Rumunia, Litwa, Bułga-
ria, Białoruś, Grecja, Rosja, Ukraina, Indie i oczywiście Polska. Łącznie zgłoszono 
370 prac z czego na wystawę zostało zakwalifikowanych około 250. Wystawa po-
kazuje różnorodność podejścia do tematu ekslibrisu w formie cyfrowej.
Wielowątkowość tkaniny, 15.12. (piątek), godz. 19.00, do 4.02.2018
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie: 16.12. (sobota), godz. 12.00
Prace, których ważną częścią jest tkanina. Posiada ona różne „wątki” – może być 
inspiracją do powstania dzieła, jak i jego materiałem konstrukcyjnym. Pokażemy 
dzieła polskich artystów, które powstały w okresie od zakończenia drugiej wojny 
światowej do czasów nam współczesnych – od kultowych już obiektów Magdaleny 
Abakanowicz po prace młodego pokolenia twórców.
Paweł Zawiślak aka Kropki Kreski. Moja mama jest moim największym fanem
15.12. (piątek), godz. 19.00, do 4.02.2018
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie: 16.12. (sobota), godz. 12.00
Wystawa indywidualna Pawła Zawiślaka, znanego także jako Kropki Kreski. Po-
kaz wpisuje się w cykl prezentacji mających na celu ukazywanie i badanie mody 
i designu w szeroko rozumianym znaczeniu. Po wystawie „Art next to Fashion”, 
organizowanej w toruńskim CSW, na której to pośród prac zobaczyć można było 
dzieło Zawiślaka, czas na prezentację indywidualną – skupiającą się na pracach 
powstałych w latach 2010–2017.

godziny otwarcia: wtorek-czwartek, godz. 10.00-18.00
piątek, godz. 10.00-20.00, sobota-niedziela, godz. 12.00-18.00

Bilety:
na jedną wystawę: normalny 8 zł, ulgowy 5 zł
rodzinny na wszystkie wystawy 20 zł
na wszystkie wystawy oprócz wystaw specjalnych/komercyjnych: normalny 12 zł, ulgowy 8 zł
na jedną wystawę specjalną / komercyjną: normalny 12 zł, ulgowy 8 zł
na dwie wystawy specjalne / komercyjne: normalny 20 zł, ulgowy 14 zł

SGALERIE



Wystawa „Silence And Dynamism” Davida Lyncha. Oprowadza dr Rado-
sław Osiński. Wstęp: 1 zł, zbiórka przy recepcji, bez zapisów.
Kino Dla Seniora – cykl filmoznawczy, 13.12. (środa), godz. 12.00 
Pokaz filmu „Młynarski. Piosenka finałowa” (2017), reż. A. Albrecht.  
Prelekcja i dyskusja – dr Radosław Osiński. Bilety: 10 zł
Grafika na warsztat! Spotkanie 3, 14.12. (czwartek), godz. 12.00
Trzecie spotkanie będzie wprowadzeniem do techniki monotypii, wyróż-
niającej się pośród technik graficznych tym, że pozwala na uzyskanie 
tylko jednej odbitki. Gościem będzie Marta Dziomdziora – artystka gra-
fik, doktor Sztuk Plastycznych, absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych 
UMK. Obecnie związana z Wydziałem Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki 
w Szczecinie, gdzie prowadzi autorską pracownię. Wstęp: 1 zł, zapisy: 
dorota.sobolewska@csw.torun.pl lub 56 610-97-16
Komputer krok po kroku – od kupna przez konfigurację po Internet 
i więcej, spotkanie 3.
Zajęcia w dwóch grupach: 21.12. (czwartek), godz. 12.00 (początkująca) 
i 22.12. (piątek), godz. 12.00 (średniozaawansowana).
Prowadzenie: Paweł Falkowski. Wstęp: 1 zł, zapisy: 
biblioteka@csw.torun.pl lub 56 610 97 24

Centrum Literatury

Czasy niewiary? 6.12. (środa), godz. 17.00
W ramach Tygodnia Refleksji nad Kulturą Duchową zapraszamy do 
dyskusji o sekularyzacji i postsekularyzmie. Gośćmi będą: ks. Andrzej 
Draguła i Agata Bielik-Robson. Spotkaniu towarzyszy promocja książki 
„Wiara w czasach niewiary”, wydanej przez wydawnictwo „Znak”. Pro-
wadzenie: Joanna Bielska-Krawczyk i Anna Żurawska. Wstęp wolny
Wieczór poetycki w Czytelni CSW, 7.12. (czwartek), godz. 18.00
Spotkanie z autorami czasopisma literackiego „Topos” – redaktorem 
naczelnym Krzysztofem Kuczkowskim oraz prof. Wojciechem Kudybą. 
Prowadzenie: Joanna Bielska-Krawczyk. Wstęp wolny
(Nie)codzienne dzieła sztuki, 13.12. (środa), godz. 18.00
Wykład Jerzego Brukwickiego „Ludzie ślą życzenia... Kartki Wisławy 
Szymborskiej z kolekcji toruńskiego CSW”. Porozmawiamy nie tylko 
o artystycznej stronie pocztówek, ale także o cenzurze. Wstęp wolny
Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem, 20.12. (śr.), godz. 18.15
Kolejne spotkanie z Iwoną Chmielewską i Jolantą Liczkowską-Czakyrową.  
Tym razem rozmowę rozpoczniemy od książki Iwony Chmielewskiej 
„Niebieska laseczka/Niebieska skrzyneczka”. Wstęp wolny
Historia mody. Chiński styl, 12.12. (wtorek), godz. 18.00
Kontynuujemy wykłady na temat mody i ubiorów różnych kontynentów 
i kultur. Kolejny wykład z cyklu przeniesie nas do Chin. Wykład poprowa-
dzi Katarzyna Paczuska. Wstęp wolny
Orient Express, 15.12. (piątek), godz. 17.00
Przystanek: Dialog. Usłyszymy dwa wykłady: Nedal Abu Tabaq: „Dialog 
w świetle tradycji i nauk islamu”; Agata Nalborczyk: „Dialog chrześcijań-
sko-muzułmański na przykładzie Polski”. Wstęp wolny

Centrum Sztuki Filmowej

Wydarzenia:
Retrospektywa filmowej twórczości Davida Lyncha
6.12. (środa), godz. 18.00

Wydarzenia:
Wystaw się w CSW! Konkurs fotograficzny, od 1.12. (piątek)
1.12.-21.01.2018 nadsyłanie prac konkursowych
9.02.-4.03.2018 wystawa pokonkursowa
Szósta edycja konkursu fotograficznego. Nagrodą dla autorów najlep-
szych zdjęć jest udział w zbiorowej wystawie w CSW. Istnieje możliwość 
przyznania Nagrody Dyrektora w postaci zorganizowania wystawy indywi-
dualnej. Tematyka i format prac są dowolne. Szczegóły: www.csw.torun.pl
X-Mas Kram! Świąteczne targi rękodzieła, 2.12. (sob.), godz. 12.00-18.00
Świąteczne targi unikalnego designu. Swoje produkty – jzabawki, autor-
skie akcesoria designerskie ciuchy, biżuterię i oryginalne gadżety zapre-
zentuje kilkudziesięciu wystawców.
Dzieci (z opiekunem) można wysłać na świąteczne filmy w Kinie Centrum!
Seanse o godz. 10.00, 12.00, 14.00 i 16.00
Oprowadzanie z przewodnikiem po aktualnych wystawach
7.12. (czwartek)
•  godz. 16.30 Gregory Crewdson. „Cathedral of the Pines”
•  godz. 17.00 David Lynch. „Silence And Dynamism”
Po wystawach oprowadza dr Radosław Osiński. Zbiórka przy recepcji. 
Wstęp: 20 zł bilet normalny, 14 zł bilet ulgowy, bez zapisów.

Wydarzenia dla dzieci
Bajki z rzutnika, 2.12. (sobota), godz. 12.00
Seans i zabawy twórcze w Czytelni CSW. Tym razem obejrzymy bajkę  
„Toruńskie pierniki”. Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl. Wstęp wolny

Mały Teatr Ilustracji, 3.12. (niedziela), godz. 12.00
Warsztaty teatru japońskiego dla dzieci w wieku 5–10 lat. Warsztaty po-
prowadzi: Anna Trzpil-Zagórska. Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl. Wstęp: 8 zł / dziecko

Mikołajki w CSW: Misja: Mikołaj, 3.12. (niedziela), godz. 12.00-14.00
Gra rodzinna inspirowana escape roomem. Mikołaj pisze list do Dzieci... 
A w liście wyjątkowo tajemnicza historia niczym z powieści detektywi-
stycznej. Wstęp: 8 zł. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy: eduakcje@csw.torun.pl 

lub 56 610-97-16

Mikołajkowy seans w Kinie Centrum, 3.12. (niedziela), godz. 14.15
Film „Mikołaj w każdym z nas” (od 6 lat, czas trwania: 70 minut). 
Wstęp: 5 zł / os.

Zmysłoteka
grupa I – wtorki, godz. 17.15-18.15, grupa II – środy, godz. 17.15-18.15. 
Zajęcia dla dzieci w wieku 2–5 lat wraz z opiekunami.
•  5.12., 6.12. Zmysło-Mikołajki – Czerwone ubranko, długa broda, 

a w worku niespodzianki dla nas chowa.
•  12.12., 13.12. Renifer – Biegnie renifer do dzieci. Jest taki zadowolony, 

że aż nosek ma cały czerwony.
•  16.12. Zmysło-sobota (dodatkowa grupa na zapisy), godz.12.30–13.30 

Renifer – Biegnie renifer do dzieci. Jest taki zadowolony, że aż nosek ma 
cały czerwony.

•  19.12., 20.12. Ozdoby – Na zajęciach piękne ozdoby zrobimy, potem 
choinkę (i nie tylko) nimi przystroimy.

Uwaga! Grupa dodatkowa na zapisy: sobota, 16.12, godz. 12.30–13.30. Zapisy oraz szczegółowe 
informacje: zmysloteka@csw.torun.pl. Wstęp: 10 zł / os., zapisy: zmysloteka@csw.torun.pl

Dzień na plus: warsztaty i wykłady dla seniorów
Spacer po aktualnych wystawach, 12.12. (wtorek), godz. 12.00 

„Człowiek słoń” + spotkanie z dr Lidią Wiśniewską, bilet w cenie 10 zł
Kino Dla Seniora, 13.12. (środa), godz. 12.00
Pokaz filmu „Młynarski. Piosenka Finałowa”, reż. Alicja Albrecht, Polska 
2017. Prelekcja i dyskusja – dr Radosław Osiński. Bilety: 10 zł
Literatura niemiecka na ekranie, 12.12 (wtorek), godz. 13.45
„Śmierć w Wenecji” (1971) Luchino Viscontiego, wstęp wolny
The Metropolitan Opera w Kinie Centrum
•  29.12. (piątek) Georges Bizet, „Carmen” (180 minut)
•  30.12. (sobota) Giuseppe Verdi, „Nabucco” (160 minut)

Repertuar:
Italian race, reż. Matteo Rovere, Włochy, 2016
Giulia – młoda i utalentowana dziewczyna, marzy o udziale w wyścigach GT. Nagła śmierć ojca 
sprawia, że przyszłość jej rodziny staje pod znakiem zapytania. Żeby uratować rodzinny interes 
i przetrwać jako rodzina, Giullia musi przyjąć pomoc starszego brata, kiedyś znakomitego kierow-
cy, teraz zdegenerowanego narkomana.

Louise nad morzem, reż. Jean-François Laguionie, Belgia / Francja, 2016
Starsza pani, nie zdąża na ostatni pociąg, który w okresie wakacyjnym opuścił stację. Nie poddając 
się panice, decyduje się zostać, niezależnie od tego co ją czeka. A jest to wiele niebezpiecznych 
czynników: złe warunki pogodowe, obfite opady, wysokie fale.

Mikołaj w każdym z nas, reż. Terje Rangnes, Norwegia, 2016
Nie musisz być dorosły ani bogaty, aby dla swych bliskich stać się Mikołajem. A gdy odkryjesz 
piękno ciepłych, rodzinnych Świąt i podzielisz się tą radością z ważnymi dla ciebie osobami, to kto 
wie, może spotkasz Świętego Mikołaja we własnej osobie?

Morderstwo w hotelu Hilton, reż Tarik Saleh, Dania / Francja / Niemcy / 
Szwecja, 2017
Policjant z Kairu próbuje rozwikłać zagadkę morderstwa kobiety dokonanego w przededniu rewo-
lucji w Egipcie w 2011 roku. Incydent, który z początku wygląda na rutynowe zabójstwo prostytut-
ki, z czasem ewoluuje w znacznie bardziej skomplikowanym kierunku.

Na karuzeli życia, reż. Woody Allen, USA, 2017
Historia czterech postaci, których losy splatają się w słynnym parku rozrywki na Coney Island w la-
tach 50. ubiegłego wieku.

Nie jestem twoim murzynem, reż. Raoul Peck, USA, 2016
Raoul Peck wykorzystując niepublikowane dotąd fragmenty niedokończonej książki Jamesa Bal-
dwina, słynnego afroamerykańskiego powieściopisarza i eseisty, bogaty materiał archiwalnych 
filmów i zdjęć, opowiada historię segregacji rasowej, prześladowań i walki o prawa Afroamery-
kanów w USA. 

The Florida Project, reż. Sean Baker, USA, 2017
Moonee ma sześć lat i zawadiacki uśmiech, a dni spędza poza domem z paczką przyjaciół. Dom 
w ich przypadku oznacza motel Magic Castle, z zewnątrz przypominający pałac z bajki. Ale w poko-
jach, które wynajmuje się na godziny, raczej nie spotka się księżniczki. Mieszkają tu za to rozmaici 
dziwacy, życiowi przegrani i zarabiające najniższą krajową sprzątaczki.

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

Olga Kisseleva - Najlepsze miejsce pod słońcem: Doświadczenie 
dynamicznego mapowania, do 7.01.2018
Wystawa w poetycki sposób odwołuje do rozgrywek geopolitycznych oraz 
ekonomicznych na arenie międzynarodowej. Cytat „domagać się miejsca 
pod słońcem” pochodzi z przemówienia wygłoszonego w w 1897 roku 
przez ministra spraw zagranicznych rządu niemieckiego Bernarda von 
Bülowa. Powiedział on: „Niemcy nie chcą naturalnie przesuwać nikogo 
w cień, ale im również należy się jakieś miejsce pod słońcem”. Słowa te 
w dzisiejszym świecie mogą dotyczyć zarówno agresywnej polityki ekono-
micznej, jak też subiektywnych definicji konceptu „miejsca pod słońcem”, 
np. „indywidualnej chęci odniesienia sukcesu”. Ideą wystawy jest otwar-
cie się na różne zagadnienia współczesnego świata, obserwowane z róż-
nych perspektyw. Olga Kisseleva to artystka rosyjskiego pochodzenia.  

Jej twórczość bazuje na przesłankach naukowych. Odwołuje się często 
do doświadczeń konkretnych dyscyplin: genetyki, biologii, geofizyki, jak 
również nauk politycznych i społecznych. Wystawiała m.in. Centre Geor-
ges Pompidou w Paryżu, Art Institute of Chicago, Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofia w Madrycie, Kiasma w Helsinkach. Kisseleva wykłada 
na paryskiej Sorbonie.
Czarna dziura – wystawa zbiorowa, do 7.01.
artyści: Konrad Juściński, Katarzyna Klich, Anna Róża Kołacka, Marek 
Kucharski, Ewa Kulesza, Kasper Lecnim, Iwona Ogrodzka, Agnieszka Ma-
stalerz, Martyna Pająk, Natalia Pakuła, Aga Piotrowska, Zuzanna Rokita, 
Marta Stachowska, Paweł Stasiewicz, Maja Staśko, Natalia Wiśniewska, 
Ewa Żuchnik. Prace inspirowane zagadnieniem czarnej dziury. Jak piszą 
kuratorki projektu – Urszula Kluz-Knopek i Marta Ostajewska: „Czarna 
dziura to czysta transcendencja, czasoprzestrzeń, której nic, nawet świa-
tło, nie może opuścić. Rodzi się w miejscu umierających gwiazd, pochła-
nia materię, a zderzając się z innymi czarnymi dziurami osiąga wielkość 
milionów mas Słońca. Nie można się z niej wydostać, wyznacza granicę 
bez powrotu.”. Prace artystów pojawiły się w magazynie „Woof Woof Arf 
Arf” (2016) wydawanym przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.
Marta Szulc - Formy przejściowe, do 7.01.
Zainteresowanie Marty Szulc miedziorytem opiera się na ciągłych pró-
bach zdefiniowania tego medium na nowo. Głównym elementem „Form 
przejściowych” jest matryca graficzna, która staje się samodzielnym dzie-
łem. O jej pierwotnej funkcji przypomina odbitka, jednak w odróżnieniu 
do tradycyjnie rozumianej grafiki, jej uzyskanie nie jest celem działania 
artystki. Projekt koncentruje uwagę na miedzi. Marta Szulc – ur. 1980 r.  
w Płocku, mieszka i pracuje w Brwinowie pod Warszawą. Absolwentka 
Wydziału Grafiki Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Charaktery-
styczna dla jej twórczości jest symbioza tradycyjnych mediów (miedzio-
ryt, akwarela) oraz technologii, która powoli przejmuje rolę natury i coraz 
częściej staje się tematem prac.
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

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

GALERIA ZPAP, ul. Ducha Świętego 8 

Ad Astra, do 20.12.
Prace 8 artystów z Białorusi - profesorów i pracowników dydaktycznych 
z Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku, na zasadzie międzynarodowej wy-
miany wystaw, w której dynamicznie uczestniczą profesorowie i młodsi 
pracownicy Zakładu Rysunku na Wydziale Sztuk Pięknych UMK.
Wiesław Smużny – VII uprawa Heliotropów 888. lecia Torunia w 2121 
roku, 28.12. (czwartek), godz. 17.18, do 7.01.2018
W 784. rocznicę nadania Toruniowi praw miejskich odbędzie się celebra-
cja świetlna 784 lat istnienia Torunia
Galeria czynna: wtorek-piątek, niedziela w godz. 11.00-16.00



Galeria ZPAP Nurt
Purgamentum - o właściwościach śmieci, do 17.12.
Wystawa zbiorowa z udziałem artystów: Paulina Poczęta, Jakub Piele-
szek, Marian Stępak, Małgorzata Wojciechowska, Bartek Jarmoliński. Na 
wystawie zostaną zaprezentowane prace artystów którzy na swój własny 
sposób wykorzystują w twórczości odpady lub motywy zużytych przed-
miotów lub skonsumowanych już produktów.

MAŁA GALERIA FOTOGRAFII ZPAF, ul. Różana 1 

Jadwiga i Marek Czarneccy - Toruńczycy z wyboru, do 9.12.
Toruń jako miasto z wielowiekową tradycją, unikalną starówką, szkołami 
wyższymi i biznesem, położony w centralnej części Polski na skrzyżo-
waniu ważnych dróg i autostrad okazał się interesującym miejscem do 
osiedlenia i pracy „Przybyszy” z różnych części Europy i świata. Ludzie 
ci żyją i pracują wśród nas. Tym ludziom autorzy poświęcili swój projekt. 
Przedstawili „Przybyszy” jako mieszkańców Grodu Kopernika, z całą 
różnorodnością ich działalności, pokazując związki z kulturą, językiem 
kraju pochodzenia. Podczas sesji zdjęciowych zaaranżowanych w stu-
dio fotograficznym ukazali ich jako ludzi różnych zawodów, charakterów 
i pasji życiowych. Łączyć ich będzie życiowy wybór – to, że wybrali To-
ruń jako miasto, w którym warto się osiedlić i poświęcić mu swoje życie. 
Autorzy wspominają, że w pewnym sensie są również takimi samymi 
„toruńczykami z wyboru”, ponieważ do Torunia przyjechali jako kilku 
i kilkunastolatkowie. Oboje po wielu wyjazdach postanowili powrócić 
ponownie do Torunia i związać z nim swoje życie, a jak się później oka-
zało i przyszłość. Miejsce: Rynek Staromiejski
 
Galeria czynna: środa-piątek w godz. 12.00-18.00; w sobotę w godz. 12.00-16.00. Wstęp wolny

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

XIX Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci 
i Młodzieży „Zawsze zielono, zawsze niebiesko”, do 4.12. 
Tematem konkursu była „harmonijna różnorodność”, która stanowi o nie-
zwykłości planety, która jest naszym wspólnym domem. Na wystawie 
obejrzeć można ponad tysiąc spośród przeszło 14 tysięcy prac. Wśród 
nich znalazły się realizacje z tak egzotycznych krajów jak Bangladesz, Bra-
zylia, Brunei, Indonezja, Korea, Peru, Singapur, Sri Lanka czy Tajlandia.
HaDwaO! 8.12.– 16.01.2018
Wystawa podsumowująca roczny projekt, w którym woda i rzeka Wisła 
oraz sztuka ziemi stała się inspiracją, tworzywem i narzędziem do reali-
zacji 33 warsztatów interdyscyplinarnych, w których wzięły udział 954 
osoby ze szkół, ośrodków kultury z województwa kujawsko-pomorskie-
go. Na wystawie zobaczymy drobny wycinek tego, co udało się dzieciom 
i młodzieży stworzyć. Wśród tradycyjnych rysunków, malarstwa, w któ-
rych ich autorzy przedstawili wodne rośliny, zastanowili się nad struktu-
rą wody, znalazły się realizacje przestrzenne ukazujące bogactwo fauny 
rzeki Wisły, animacje dotyczące Wisły, historii z nią związanych oraz do-
kumentacje fotograficzne przeprowadzonych happeningów, instalacji. 

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

Filia przy ul Kościuszki 41/47
Królowa Śniegu i inni czyli Andersen raz jeszcze, 5.12.-23.01.2018
Przypomnienie prac nadesłanych na organizowany przez Galerię 20 
lat temu Ogólnopolski Konkurs „Andersen mniej znany”, jak i próba 
przywołania baśniopisarskiej twórczości Hansa Christiana Andersena. 
Wśród prezentowanych prac znajdziemy malarskie, rysunkowe i graficz-
ne ilustracje nie tylko jego najpopularniejszych utworów, ale także mniej 
znanych historii, po które szczególnie w długie zimowe wieczory warto 
sięgnąć.

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

GALERIA FORUM WYDZIAŁU SZTUK PIĘKNYCH UMK
ul. Gagarina 30/34

„i...” - wystawa z okazji czterech rocznic 
14.12. (czwartek), godz. 13.00, do 12.01.2018 
Kurator Krzysztof Mazur: Tytułowy spójnik jest jedynym w swej prosto-
cie znakiem, który mógłbym użyć do skutecznego powiązania ze sobą 
wymienionych wyżej zdarzeń w jeden, konsekwentny ciąg. 25 lat temu 
użyłem litery „i” z wielokropkiem do nazwania fundacji, która statutowo 
afirmowała postawę otwartości w nierozerwalnym związku życia z twór-
czością. Dziś, w podsumowaniu tych okrągłych rocznicowo etapów, 
chciałbym jeszcze raz użyć spójnika „i”, stawiając go w tytule wystawy. 
Minęło wiele lat, zmieniły się standardy i normy. Zmienił się świat. W wy-
stawie biorą jednak udział ci sami artyści co przed laty. Czy na tle zmian 
rysuje się jakieś continuum i jaką ma postać? 

Galeria czynna codziennie oprócz niedziel w godz. od 8.00 do 20.00

AKADEMICKA PRZESTRZEŃ SZTUKI – U TEOLOGÓW
Wydział Teologiczny UMK, ul. Gagarina 37

Niewiasta obleczona w słońce… Fatima 1917-2017, do 8.12. 
Wystawa z okazji jubileuszu 100-lecia objawień w Fatimie. Uczestnicy: 
Piotr Będkowski, Tadeusz Boruta, Zofia Dąbrowska, Wiesława Błażej-
czyk (S. Natanaela), Hanna Brzuszkiewicz , Beata Bober-Kocoł, Edward 
Habdas, Jerzy Fedro, Jerzy Gąsiorek, Mirosław Kocoł, Stanisław Kośmiń-
ski, Peter Krupa (Słowacja), Jolanta Kuszaj, Zdzisława Ludwiniak, Krysty-
na Manikowska, Bogdan Przybyliński, Mirosława Rochecka, Kazimierz 
Rochecki, Krystyna Rudzka, Tomasz Sobecki, Janusz Sytek, Iga Święcic-
ka, Krystyna Szalewska, Marek Szary, Bożena Szmelter-Fausek, Jerzy 
Tomaszek, Elżbieta Wasyłyk, Andrzej Wojciechowski, Grażyna Zielińska. 
Prace reprezentują różne artystyczne dyscypliny – malarstwo, rzeźbę, 
grafikę, rysunek i fotografię. Różne też są konwencje i postawy arty-
styczne – charakterystyczne i reprezentatywne dla każdego z artystów.

Galeria czynna codziennie w godz. od 8.00 do 20.00

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

Galeria Rusz to grupa artystyczna (w składzie Joanna Górska i Rafał Góralski), która od 16 lat 
zajmuje się sztuką, którą można by uznać za artystyczną, alternatywną reklamę. Grupa wykorzy-
stuje bilbordy, by „reklamować” wolne myślenie wśród szerokich rzesz społeczeństwa.

DDOMY KULTURY

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

Galeria Muz
Cztery pory rzeki - Fotografie Dariusza Sarnowskiego, do 15.01.2018
W ramach X Międzynarodowego Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrod-
niczego „Sztuka Natury”. Dariusz Sarnowski – fotograf, dziennikarz, 
miłośnik przyrody. Współtwórca i wieloletni prezes Okręgu Śląskiego 
Związku Polskich Fotografów Przyrody. Zawodowo związany z prasą 
przyrodniczo-łowiecką.

FotoGaleria
Dzieciństwo - portrety Agnieszki Betke-Kubiak 
7.12. (czwartek), godz. 18.00, do 7.01.
Agnieszka Betke-Kubiak urodziła się w Toruniu i jest matką trójki dzieci. 
Pasję do fotografowania zaczęła rozwijać ponad 5 lat temu, zatrzymując 
najpiękniejsze chwile z życia własnych dzieci w postaci ponadczaso-
wych kadrów.
Na wystawy wstęp wolny

Imprezy:
Wieczór rękodzieła – świąteczne ozdoby, 6.12. (środa), godz. 16.30
Zapraszamy zarówno wielbicieli szydełkowania, jak i tych, którzy do-
piero stawiają swoje pierwsze kroki w tej sztuce. Wykonamy świąteczne 
ozdoby – gwiazdki, jemioły i mikołaje techniką amigurumi. 
Zapisy i informacje: podmurna@dommuz.pl. Wstęp: 5 zł

Koncert zespołu Freygish Orkiestra, 8.12. (piątek), godz. 19.00
Zespół wyłonił się z Miniorkiestry, toruńskiej kapeli klezmerskiej. Na 
koncercie Orkiestra chce zaskoczyć słuchaczy nieznanymi piosenkami 
greckimi i yiddish. Wstęp: 10 zł
Koncert zespołu Dom o Zielonych Progach, 9.12. (sob.), godz. 19.00
Rozpoznawalny w świecie Krainy Łagodności zespół działalność rozpo-
czął 16 lat temu. W 2002 r. na łódzkim festiwalu YAPA zdobył wszystkie 
główne nagrody. Inspirują się atmosferą wierszy Jerzego Harasymowi-
cza, Wojtka Belona i Kazimierza Węgrzyna. Bilety: 40 zł do nabycia: biletyna.pl

Koncert zespołu Cisza Jak Ta, 14.12. (czwartek), godz. 20.00
Od dwunastu lat podróżują wspólnie po ścieżkach gór, poezji i muzyki, 
ubierając w nuty słowa wielkich polskich poetów. O spirytus movens tej 
wędrówki – miłości we wszystkich odcieniach, barwach i aspektach - 
opowiedzą słowa autorskie zespołu oraz wiersze Jonasza Kofty, Agniesz-
ki Osieckiej, Bolesława Leśmiana, Wojtka Bellona, Edwarda Stachury, 
Haliny Poświatowskiej, Wiesławy Kwinto-Koczan i innych. 
Wstęp: 35 zł. Rezerwacja: 791-347-924 lub: zespolcjt@gmail.com

Dzień Tajlandzki, 15.12. (piątek), godz. 17.00
W programie film niespodzianka. Wstęp wolny
Dla grup zorganizowanych: Oko na galerię Foto 
Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych wokół wystawy fotograficz-
nej „Dzieciństwo – portrety dzieci Agnieszki Betke Kubiak”. Będziemy 
rozmawiać o kompozycji kadru, roli światła i prawidłowej ekspozycji. 
Zapisy i info: podmurna@dommuz.pl. Wstęp: 5 zł

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

Tabula Rasa - wartości zabarwiają nasze życie, 
4.12. (poniedziałek), godz. 16.30 
W czasie wystawy-eksperymentu wywieszone zostaną białe płótna, któ-
re w ciągu tygodnia będą pokrywane farbami przez osoby odwiedzające 
Dom Muz. Każde płótno mieć będzie etykietę z tytułem. Tytuły prac odno-
sić się będą do wartości. Osoby „w-malowywać” się zatem będą de facto 
w pewną ramę pojęciową, wzbogacając działanie o wymiar refleksyjny. 
Wstęp wolny. Eksperyment zakończy się o godz. 15.00 8 grudnia. 
Rodzinne warsztaty ceramiczne, 2, 16.12. (sobota), godz. 11.00
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. Zapoznamy się z tajnikami 
warsztatu oraz przyjrzymy procesowi powstawania ceramiki. Na pierw-
szych zajęciach lepimy, na kolejnych za dwa tygodnie szkliwimy i możemy 
ulepić nowe. Prowadząca: Gabriela Kutyba. Wstęp: 20 zł
Teatr Magma: O bombce, co z choinki spadła, 2.12. (sob.), godz. 11.00 
Świąteczna ciekawość bombeczki sprawia, że urywa się z gałęzi, spada 
na pięknie zapakowany prezent i go niszczy. Wspólnie z dziećmi Bombka 
i Prezencik spróbują zaradzić problemowi, by zdążyć przed nadejściem 
św. Mikołaja. Po spektaklu warsztatowa niespodzianka. Wstęp: 8 zł 
Prezent dla Podgórza na święto patrona, 5.12. (wtorek), godz. 17.30
Promocja książki „460 lat Podgórza (1555-2015)”, wydanej dzięki stara-
niom Towarzystwa Miłośników Torunia ze wstępem prof. dr hab. Krzysztofa 
Mikulskiego. W programie m.in.: Występ Podgórskiego Walczyka, referat 
Piotra Wronieckiego „Dybów miasto zaginione”. O książce opowie Prezes 
To-Mi-To Koła Podgórz Ludmiła Stadnicka-Kozłowska. Wstęp wolny
Wokół sztuki – kolorowe mydełka, 7.12. (czwartek), godz. 9.00
Zajęcia dla grupy dzieci niepełnosprawnych. Uczestnicy wykonają z masy 
mydlarskiej kolorowe mydełka. Wstęp: 10 zł (dla grup zorganizowanych)
Rodzinne tworzenie ozdób oraz kartek świątecznych
11.12. (poniedziałek), godz. 17.45
Uczestnicy wykonają kartki bożonarodzeniowe w różnych technikach pla-
stycznych oraz ozdoby choinkowe. Gośćmi będą s. Marta Majkowska oraz 
ks. prof. Celestyn Paczkowski – franciszkanin, przewodnik po Ziemi Świę-
tej, którzy opowiedzą o wybranych miejscach z życia Jezusa. Wstęp: 5 zł
Świąteczne świeczniki, 12.12. (wtorek), godz. 10.00
Warsztaty dla dzieci przedszkolnych, podczas których wykonamy gipso-
we świeczniki, pomalujemy je farbami akrylowymi i ozdobimy świąteczny-
mi elementami. Dla grup zorganizowanych. Wstęp: 3 zł
Nietypowe zawieszki na choinkę, 14.12. (czwartek), godz. 11.00
Uczestnicy usłyszą także wybrane informacje o obyczajach świątecznych. 
Warsztaty plastyczne dla grup zorganizowanych. Współorganizator: Filia 
nr 4 Książnicy Kopernikańskiej. Wstęp: 3 zł, zapisy: 56 664-49-12
Świąteczne świeczniki, 15.12. (piątek), godz. 9.30 
Warsztaty dla dzieci przedszkolnych, podczas których wykonamy gipso-
we świeczniki, pomalujemy je farbami akrylowymi i ozdobimy świąteczny-
mi elementami. Dla grup zorganizowanych. Wstęp: 3 zł
Kolorowe bombki, 19.12. (wtorek), godz. 17.00
Będziemy mieli możliwość wykonania bombki decoupage, lub wstążko-
wej. Nauczymy się malowania na szklanych bombkach. Wstęp: 10 zł
Kreatywna inspiratornia - warsztaty recyklingowe 
22.12. (piątek), godz. 12.00
Materiałowe choinki. Dla grup zorganizowanych. Wstęp: 3 zł



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

Świąteczna Manufaktura – kartki bożonarodzeniowe
5.12. (wtorek), godz. 17.30
Kartki w technice scrapbookingu. Zapisy: 56 654-84-56. Wstęp: 10 zł
Na zimowe wieczory – popołudnie z planszówkami
6.12. (środa), godz. 15.30
Dwie godziny grania w gry planszowe, karciane i zręcznościowe dla dzie-
ci. Na zakończenie poczęstunek. Wstęp wolny
Listy do Świętego Mikołaja, 12.12. (wtorek), godz. 15.30
Warsztaty dla dzieci (7-13 lat), na których uczestnicy wykonają kartki do 
Świetego Mikołaja oraz kartki bożonarodzeniowe. Wstęp wolny
Anielska Manufaktura, 13.12. (środa), godz. 18.00
Uczestnicy nauczą się wykonywać różnego rodzaju zawieszki na choinkę 
w kształcie aniołów. Anielskie ozdoby stworzone zostaną przede wszyst-
kim z różnych materiałów ekologicznych i florystycznych. Wstęp: 10 zł

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

Koncert Mikołajkowy - Każdy może zostać Świętym Mikołajem
8.12. (piątek), godz. 18.00
Dla dzieci ze Stowarzyszenia Dzieciom i Młodzieży Wędka im. każdego 
Człowieka. Zaprezentują się zespoły: Let’s sing, eRZetWu, Wesołe Nutki 
z MDK oraz grupa gitarowa z SP nr 28. Wstęp: cegiełka 5 zł. Dochód na 
zakup paczek świątecznych dla dzieci ze Stowarzyszenia Wędka.
Nad rzeką Wisłą- Finał Międzynarodowego Konkursu Literackiego na 
Wiersz w Języku Esperanto, 9.12. (sobota), godz. 12.00
Jury przedstawi laureatów spośród uczestników z 6 krajów. Najlepsze 
wiersze zaprezentują toruńscy esperantyści. Scena Młodych Studio P 
wzbogaci program piosenkami literackimi pt. „Dziękczynienie”. Spotka-
nie poprowadzi inicjatorka konkursu Teresa Nemere.
Finał Miejskiego Konkursu na Witraż Bożonarodzeniowy
14.12. (czwartek), godz. 12.00 Wernisaż i wystawa
Koncert Kolęd w wykonaniu zespołów z MDK, 15.12. (pt), godz. 17.00
Zaprezentują się: Grupa Z, Teatr Scena Młodych Studio P, grupa gitaro-
wa, dziecięce grupy wokalne: Psotki i Śmieszki, Wesołe Nutki, Fiku Miku, 
Senza, Iskierki oraz zespoły młodzieżowe: eRZetWu, Let’s sing, Poza ryt-
mem, Chór Młodzieżowy. Wstęp wolny
Koncert charytatywny „Gramy dla Sławka”, 19.12. (wt.), godz. 17.00
W repertuarze świątecznym wystąpią: zespół tańca towarzyskiego Corta 
Jaca, zespoły wokalne eRzetWu, Let’s sing z MDK oraz chór i kółko gitaro-
we z SP 28. Zbierane będą pieniądze dla Sławka Katkiewicza 17-letniego 
gimnastyka z Rubinkowa, który podczas ćwiczeń uległ wypadkowi. 
Sławek wymaga drogiej i długiej rehabilitacji. Miejsce: SP 28

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

Wielcy malarze , 2.12. (sobota), godz. 10.30
Soboty z filmem dla młodzieży w wieku licealnym. Wstęp wolny
Mikołajki z Żukiem Emilem, 5.12. (wtorek), godz. 17.00-19.00
Mikołajkowa zabawa muzyczno-ruchowa. Wstęp wolny

Otwarty Turniej Szachowy w cyklu Grand Prix Torunia w Szachach 
Szybkich 2017/18, 9.12. (sobota), godz. 8.30-15.30
Spotkanie wigilijne dla dzieci z Piernikowego Miasteczka
9.12. (sobota), godz. 15.00-17.00
Szorty teatralne , 13.12. (środa), godz. 19.00
Pokaz etiud teatralnych w wykonaniu Teatru Foremka. Wstęp wolny
Świąteczne Maluj i Tańcz, 15.12. (piątek), godz. 17.00
Występ zespołu taneczno-plastycznego Maluj i Tańcz. Wstęp wolny
Bożonarodzeniowe Warsztaty Rodzinne
16.12. (sobota), godz. 10.00-11.30
Twórcze przygotowanie ozdób świątecznych pod okiem kreatywnego 
nauczyciela. Informacje i zapisy: tam_iskierka@wp.pl
Świątecznie-Tanecznie, 19.12. (wtorek), godz. 16.30
Pokaz tańca współczesnego - zespół Hulaj-Noga. Wstęp wolny
Gdzie jesteś Mikołaju? 20.12. (środa), godz. 17.00
Musical świąteczny w wykonaniu zespołu Mały Broadway. Wstęp wolny
Opowieści wigilijne na podstawie Karola Dickensa 
20.12. (środa), godz. 18.30
Musical świąteczny w wykonaniu zespołu Mały Broadway. Wstęp wolny
Przy wigilijnym stole – koncert, 21.12. (czwartek), godz. 18.00
Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołów wokalnych i muzycz-
nych Dźwiękoludki, Pozytywka i Fun-key group. Wstęp wolny

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

Warsztaty 
•  2-3.12. Muzykoterapia. Zajęcia prowadzą: dr Lucyna Matuszak i Erwin 

Regosz, cena: 100 zł
•  9-10.12. Jak twórczo i z pomysłem animować grupy seniorów. Zajęcia 

prowadzi Alicja Usowicz, cena: 80 zł
informacje dot. zgłoszeń na www

Fotokolaż i fotomontaż w ujęciu historycznym, 6.12. (śr.), godz. 17.00
Wykład Stanisława Jasińskiego z cyklu Historia fotografii. Wstęp wolny
Teatr – przegląd finałowy XXVI Konfrontacji Amatorskiej Twórczości 
Artystycznej Regionu, 9.12. (sobota), godz. 10.00
Spektakle konkursowe: Witaj – Przedsiębiorstwo Indywidualnej Gro-
teski z o.o. (Toruń); Pär Lagerkvist: Karzeł - Młodzieżowy Teatr CBR`60 
(Brodnica); Sławomir Mrożek: Serenada – Teatr Szpila (Toruń); Na smy-
czy – Teatr A co tam (Lubiewo); O losie, któż się z twą potęgą zmierzy? 
według Sofoklesa – Teatr Bez Nazwy (Kamień Krajeński); Ákos Németh: 
Babett kłamie – Teatr Talia (Chrostkowo); Grzegorz Reszka: Epopeja – 
Teatr Agrafka (Chełmno); Malina Prześluga: Pustostan – Inowrocławski 
Teatr Otwarty (Inowrocław). Impreza towarzysząca: Karolina Kasprzak: 
Mamusiu, co to za ptaszek? monodram Igi Jambor-Skupniewicz.
Miejsce: Od Nowa. Wstęp wolny

Pasja dokumentalisty: Marta Prus, 13.12. (środa), godz. 17.00
Spotkanie filmoznawcze z cyklu W pierwszym rzędzie. Wstęp wolny
My, piraci – zajęcia teatralne , 16.12. (sobota), godz. 9.00
Z cyklu Teatralny rozruch dla dzieci w wieku 7-10 lat. Zajęcia prowadzi 
Agnieszka Zakrzewska. Wstęp wolny – zapisy na www
Lot w Kosmos – zajęcia teatralne, 16.12. (sobota), godz. 11.00 i 12.30
Z cyklu Poranne figle, psoty i żarty dla dzieci w wieku 4-6 lat. Zajęcia 
prowadzi Agnieszka Zakrzewska. Wstęp wolny

B

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

Świąteczny Kiermasz Używanych Gier Planszowych
2.12. (sobota), godz. 11.00-14.00
Masz dużo gier planszowych i karcianych i niektórych chciałbyś się pozbyć? 
Udział w kiermaszu jest bezpłatny, zarówno dla kupujących, jak i dla sprzeda-
jących. Prosimy o dokonanie rezerwacji: m.pitulski@ksiaznica.torun.pl. Licz-
ba miejsc dla sprzedających jest ograniczona - liczy się kolejność zgłoszeń.
Gramy w bilard indyjski, 4, 11, 18.12. (poniedziałki), godz. 17.00-19.00
Carrom to połączenie bilardu, snookera i gry w… kapsle. Partia bilardu indyj-
skiego jest rozgrywana na kwadratowym stole, zawodnicy grają w pozycji sie-
dzącej. Ich celem jest wbicie wszystkich posiadanych krążków do łuz umiesz-
czonych w rogach stołu. Udział bezpłatny.
Toruń miasto zabytków: Toruń, którego nie ma, 5.12. (wtorek), godz. 18.00
(11.12., godz. 10.00 Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych)
Spotkanie poświęcone książce Katarzyny Kluczwajd „Toruń, którego nie ma”, 
w ramach serii „miasta, których nie ma”. Będzie o architekturze, o życiu (nad)
wiślańskim i garnizonowym, przemyśle. Autorka opowie o tętniących życiem 
miejscach uciech w przedmiejskich restauracjach-ogrodach.
Mikograjki 2017
9.12. (sobota), godz. 10.00-18.00, 10.12. (niedziela), godz. 12.00-18.00
Dwa dni rodzinnego grania w planszówki. Do dyspozycji będzie ponad 150 
gier. A oprócz tego turnieje, konkursy, prelekcje, spotkania z twórcami gier 
planszowych, zajęcia kreatywne dla dzieci, warsztaty dla rodziców, przed-
świąteczna poradnia planszówkowa (co kupić pod choinkę?), prezentacje gier. 
Wstęp bezpłatny. Więcej informacji: www.gamesandgrow.pl/mikograjki2017

Filia nr 1, ul. Jęczmienna 23

Henryk Wyborski i Piotr Drzewiecki - Tacy dwaj przyjaciele
7.12. (czwartek), godz. 16.00, do 9.01.2018
Wystawa prac malarskich. Henryk Wyborski, rodowity torunianin, wieloletni 
pracownik Apatora, a przy tym pasjonat sztuki, artysta. Nie organizował wy-
staw, nie obnosił się ze swoim talentem, za to z zapałem opowiadał przyja-
ciołom o swoich pomysłach twórczych. Nie zdążył zrealizować wielu artystycz-
nych zamierzeń. Odszedł we wrześniu 2017 r. Piotr Drzewiecki, stuprocentowy 
Kujawiak (urodzony w Gniewkowie). Malowanie ma we krwi. Często sięga po 
akryl i olej, chętnie posługuje się suchymi pastelami. W Inowrocławiu, w któ-
rym obecnie mieszka, z upodobaniem odtwarza krajobraz Solanek. Tematem 
jego prac są również kujawskie równiny. 

Filia nr 2, ul. Kościuszki 47, tel. 56 655-98-04

Kiermasz taniej Książki, 4-8.12. (poniedziałek-piątek)
Wyprzedaż tytułów wycofanych z bibliotecznego księgozbioru. Na kiermasz 
trafi ponad 1,5 tys. książek. Ceny od 1-2 zł, tylko encyklopedie, albumy  

i słowniki będą droższe - od 5 do 10 zł. Wybór będzie szeroki: od 
pozycji popularnonaukowych po literaturę dla dzieci i młodzieży, 
nie zabraknie dobrej sensacji. Będzie sporo klasyki polskiej i za-
granicznej, a także powieści obyczajowych dla pań. Na kiermaszu 
zaopatrzysz się również w książki z historii i lektury szkolne. Ostat-
niego dnia wyprzedaży ceny wszystkich książek zostaną obniżone. 
Kiermasz czynny w godzinach otwarcia filii: w poniedziałek, wtorek 
i czwartek od 12.00 do 18.00, w środę od 11.00 do 15.00, w piątek 
od 8.30 do 16.00.

Filia nr 6, ul. Lelewela 3, tel. 56 655-18-48

Ozdoby świąteczne i nie tylko, 4.12. (poniedziałek), godz. 16.30
Zamiast kupować drogie prezenty lub ozdoby choinkowe, możesz je 
zrobić samodzielnie. Kinga Macak, terapeutka zajęciowa, pokaże, 
jak zrobić cuda z wikliny papierowej, oryginalne kartki świąteczne 
i ozdoby na choinkę. Udział bezpłatny, zapisy: 56 655-18-48.

Filia nr 12, ul. Fałata 35, tel. 56 652-09-80

Robimy szydełkowe gwiazdki na choinkę, 7.12. (czw.), godz. 16.30
Pokażemy, jak zrobić szydełkowe gwiazdki na choinkę. Panie z klubu 
Kreatywnych Katarzynek wytłumaczą, nauczą ipomogą. Udział bezpłatny
Ozdabiamy bombki na choinkę techniką dècoupage
21.12. (czwartek), godz. 16.30
Jest jeszcze czas, żeby wykonać własnoręcznie efektowne ozdoby 
choinkowe. Pomogą panie z klubu Kreatywnych Katarzynek. Tym ra-
zem wystarczy gładka bombka, serwetka, klei i... trochę cierpliwości. 
Udział bezpłatny

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
ul. Szczytna 13

Toruń, którego nie ma, 11.12. (poniedziałek), godz. 10.00 
Spotkanie autorskie z Katarzyną Kluczwajd
Dyskusyjny Klub Książki, 18.12. (poniedziałek), godz. 10.00
Dyskusja nad książką Eleny Ferrante „Genialna przyjaciółka”. 
Moderator Magdalena Gogulska-Dębska.
Elżbieta Pasek – wystawa Populus Flora Fauna, do 19.01.2018

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

Śladami Marszałka Mannerheima w Polsce 1889-1919
5.12. (wtorek), godz. 12.00, do 8.12.
Wystawaz okazji obchodów 100. rocznicy niepodległości Republiki 
Finlandii oraz 150. rocznicy urodzin Marszałka Karola Gustawa Man-
nerheima z udziałem Jej Ekscelencji Ambasador Republiki Finlandii 
w Polsce Hanny Lehtinen. Organizatorzy: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Kon-
sulat Honorowy Republiki Finlandii w Toruniu

Wieczór autorski Jerzego Żenkiewicza, 8.12. (piątek), godz. 17.30
Spotkanie z okazji 45-lecia pracy zawodowej, podczas którego odbę-
dzie się prezentacja i promocja książki „Rodzinne drogi”. Rozmowę 
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PLANETARIUM
ul. Franciszkańska 15/21, tel. 56 622-60-66
www.planetarium.torun.pl

Renifer kometa (dla dzieci)
Jest Waleczny i Walczyk i Strzała i Swarek, Zefir, Kupidyn i Rudolf 
i Śmiałek... A kto pamięta, że w orszaku Świętego Mikołaja jest tak-
że Kometa? To właśnie on zna się najlepiej na gwiazdach. Już jako 
dziecko poznawał konstelacje i tajemnice kosmosu. Teraz, razem ze 
swym przyjacielem przemierza gwiezdne i planetarne zakątki. Pozna-
je inne światy, a gwiazdy prowadzą go niczym kompas. Dzięki swej 
wiedzy ratuje misję Świętego Mikołaja, pomagając roznosić prezenty 
nie tylko na Ziemi. Ten familijny seans dla dzieci prezentowany jest 
w okresie Świąt Bożego Narodzenia.
Gwiazda Betlejemska
Seans prezentowany w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Czy Gwiaz-
da Betlejemska jest tylko symbolem świąt, czy rzeczywiście świeciła 
na niebie 20 wieków temu, wskazując Mędrcom drogę do Betlejem? 
Astronomowie próbują już od kilku stuleci rozwiązać jej zagadkę. 
W dobie superszybkich komputerów możemy dokładnie odtworzyć 
wygląd nieba sprzed tysięcy lat. Czy jednak astronomia jest w stanie 
odkryć wszystkie tajemnice? Seans „Gwiazda Betlejemska” jest peł-
ną nastroju próbą połączenia wiary, tradycji i nauki.

Pozostałe seanse: dla dzieci „Astropies Łajka”, „Cudowna podróż”, „Mój kumpel Niko”, 
a także popularnonaukowe „Meteoplanet”, „Wirująca Ziemia”, „W poszukiwaniu życia”, 
„Ziemia – planeta Kopernika” i „Znaki na niebie”.

Godziny projekcji: od wtorku do piątku: 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.15, w soboty: 
12.00, 13.15, 14.30, 15.45, 17.00, w niedziele: 12.00, 14.00, 16.00

Bilety: grupowy szkolny 8 zł, ulgowy 10 zł; normalny 12 zł
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 GEODIUM
Wystawa poświęcona Ziemi jako planecie. Jej centralnym elementem jest obracający się i od-
powiednio oświetlony model kuli ziemskiej o średnicy 2,15 m. Dzięki grze świateł w łatwy 
sposób będzie można obserwować i przekonać się, dlaczego mamy cztery pory roku, a po 
dniu następuje noc. Interaktywne stanowiska poprzez samodzielne eksperymenty wyjaśnia-
ją m.in. pole magnetyczne, płyty litosferyczne i trzęsienia Ziemi, efekt Coriolisa, cyklon, lep-
kość cieczy, spłaszczenie planet, zorze polarne, a także start rakiety, konwekcję, czy źródła 
energii odnawialnej. Są tu też 2 stanowiska z kolekcją skał i minerałów. W czterech naroż-
nikach wystawy przygotowano plastyczne instalacje pokazujące, jak na przestrzeni dziejów 
zmieniała się nasza planeta. Odwiedzający znajdą tam wybuchający wulkan, będący kolebką 
życia ocean, monumentalny lodowiec, czy wreszcie makietę cywilizacji człowieka. 

Godziny wejść: od wtorku do piątku: informacja o godzinach wejść dla osób indywidualnych 
w kasie biletowej; w soboty wejścia o godz. 11.15, 13.00, 14.15, 15.30, 16.45; w niedziele 
o godz. 11.15, 13.00, 15.00

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

24-25.12. Planetarium nieczynne, 26-31.12. zmiana repertuaru. Szczegóły na www

poprowadzi dr hab. Tomasz Kozłowski. Dodatkową atrakcją będzie 
Koncert zespołu Slavic Voices. Organizatorzy: Wydawnictwo Naukowe UMK, 
Biblioteka Uniwersytecka, Uczelniane Centrum Informatyczne UMK

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

Razem możemy więcej! W trosce o osoby w kryzysie choroby
1.12. (piątek), godz. 12.00, do 5.01.
Wystawa prezentuje zdjęcia, których autorami są pracownicy i wo-
lontariusze Stowarzyszenia Hospicjum Światło w Toruniu. Zdjęcia 
stanowią cykl składający się z 12 opowieści, z których każda za-
wiera po 3 fotografie. Zdjęcia powstały na przestrzeni minionego 
roku. Pokazują szereg działań organizowanych bądź koordynowa-
nych przez Stowarzyszenie. Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych obchodzonego 3.12. oraz Międzynarodowego 
Dnia Wolontariatu obchodzonego 5 grudnia. Wystawa czynna 
w godz. 10.00-19.00 (w soboty do godz. 15.00)

TOS

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

Maksymiuk. Kilar, 8.12. (piątek), godz. 19.00 
Marek Bracha (fortepian), Jerzy Maksymiuk (dyrygent), Toruńska 
Orkiestra Symfoniczna
W programie muzyka W. Kilara, m.in.: Orawa, Koncert na fortepian 
i orkiestrę oraz muzyka z filmów, tj. Pan Tadeusz, Ziemia obiecana, 
Zazdrość i medycyna, Śmierć i dziewczyna, Smuga cienia, Portret 
damy, Zemsta. Bilety: 70 zł, 60 zł ulgowy

Czas dla Nas: Był sobie król, 9.12. (sobota), godz. 16.00, 17.15
Cykl koncertów dla dzieci z opiekunami. Spotkanie z muzyką daw-
ną. Bilety: 40 zł rodzinny (2+1), 20 zł dorosły, 10 zł dziecko

Grzegorz Ciechowski Symfonicznie 
14.12. (czwartek), godz. 20.00 
Renata Przemyk, Katarzyna Groniec , Adam Nowak (Raz Dwa Trzy), 
Jacek Bończyk, Marek Czekała (dyrygent), Toruńska Orkiestra 
Symfoniczna, Krzysztof Herdzin (aranżacje), Piotr Stelmach (pro-
wadzenie). W programie m.in.: Nie pytaj o Polskę; Śmierć na pięć; 
Tak,tak, to ja; Telefony w mojej głowie; Biała Flaga; Moja krew; 
Arktyka; Śmierć w bikini. Bilety: 99/89/69 zł

Wielka Gala Sylwestrowa, 31.12. (niedz.), godz. 17.00, 20.30
Soliści Teatru Muzycznego w Łodzi, Dariusz Stachura (reżyseria), 
Michał Kocimski (dyrygent), Toruńska Orkiestra Symfoniczna
W programie: J. Strauss II – Zemsta Nietoperza 
Bilety: godz. 17.00 - 120 zł sektory I, II, III; 90 zł sektory IV, V, VI, godz. 20.30 - 135 
sektory I, II, III; 110 zł sektory IV, V, VI

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

U

GALERIA I KAWIARNIA TEATRALNA WEJŚCIÓWKA
pl. Teatralny 1, tel. 512-221-900

Milonga czyli wieczór z tangiem 
1.12. (piątek), 16.12. (sobota), godz. 20.30 Wstęp 10 zł

Potańcówka, 2, 30.12. (sobota), godz. 20.00
Organizator – Grupa N Obrotów; wstęp wolny

Tradycyjne muzykowanie, 4, 11, 18.12. (pon.), godz. 20.00-22.00
Grupa n Obrotów zaprasza; wstęp wolny

Fotograficzne Pogaduchy, 7.12. (czwartek), godz. 18.00 Wstęp wolny

Loża Kopernika, 8, 29.12. (piątek), godz. 21.00
Informacje o biletach BOW Teatru Horzycy

Toruńskie śpiewanki turystyczne, 13.12. (śr.), godz. 19.30, Wstęp wolny

Klub Zasadniczo Dyskusyjny. Twoje zdanie się liczy 
14.12. (czwartek), godz. 19.00 Wstęp wolny

BRANDO’S MUSIC, ul. Żeglarska 25

Koncert MaJLo, 2.12. (sobota), godz. 20.00
Pod tym pseudonimem kryje się Maciej Milewski, producent, kompo-
zytor, instrumentalista i wokalista z Gdańska. Absolwent Akademii 
Muzycznej w Gdańsku, w klasie gitary jazzowej. Jest laureatem m.in. 
nagrody indywidualnej na RCK Pro Jazz Festiwal, III nagrody na między-
narodowym konkursie kompozytorskim im. Krzysztofa Komedy. Od roku 
2015, już jako MaJLo, przeobraził się w producenta muzyki indie/elec-
tro/pop. W marcu 2017 r. została wydana jego druga, długogrająca płyta 
„Over The Woods”, która owypełniła przestrzeń takich festiwali, jak m.in 
Open’er czy Spring Break i zwróciła na siebie uwagę dużych wytwórni. 
Bilety 35/40 zł

Bogdan Hołownia, 6.12. (środa), godz. 20.00
Jeden z najwrażliwszych polskich pianistów jazzowych, nazywany ro-
mantykiem fortepianu. Pochodzi z Torunia. Należy do nielicznych pol-
skich muzyków, którzy ukończyli słynną Berklee College of Music w Bo-
stonie. W USA współpracował z Davem Clarkiem, Skippem Haddenem, 
George Zoncem, Larrym Kohutem, Bronkiem Suchankiem, Grażyną 
Auguścik, Michałem Urbaniakiem i Urszulą Dudziak. Usłyszymy inter-
pretacje piosenek Henryka Warsa. Piano: Bogdan Hołownia, kontrabas: 
Wojciech Pulcyn. Bilety 40 zł 

Asia Czajkowska-Zoń, kolędy i piosenki świąteczne 
20.12. (środa), godz. 20.00 Bilety: 20 zł

KLUB MUZYCZNY HIPISÓWKA, ul. Kopernika 20, Toruń

HipeRPeG #17 - Koktajl erpegowy, 27.12. (środa), godz. 18.00-23.59
Wydarzenie skierowane do osób, które chcą dowiedzieć się czym są gry 
RPG i zagrać swoją pierwszą sesję. Mistrzowie gry wytłumaczą wszyst-
kie zasady i pomogą odnaleźć się w przygodzie. To dobry moment żeby 
przełamać wszelkie opory i pozwolić, by pochłonął Cię jeden z fanta-
stycznych światów. Wstęp wolny

HANZA CAFE, ul. Piekary 28

Hanza Globtrotters: Bart ł omiej Górski - Podróż na Kresy
7. 1  2 . (czwartek), godz. 19.00
Organizatorzy: Fundacja Verda i Hanza Cafe

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

Stand-Up Hype: Adam van Bendler & Rafał Banaś
6.12. (środa), godz. 19.00-21.00 Bilety: 20 zł

Sarsa, 7.12. (czwartek), godz. 20.00
Autorka muzyki i tekstów, grająca na pianinie i ukulele, laureatka wielu 
konkursów muzycznych. Udział w wielu projektach muzycznych pozwolił 
jej wykształcić indywidualny styl szlachetnego, tanecznego popu. Sarsa 
wywodzi się z muzyki alternatywnej. Wydała płytę, która już po dwóch 
miesiącach uzyskała status złota a utwór Naucz Mnie stał się diamento-
wym singlem. Połączyła alternatywne korzenie z szeroko pojętą muzyką 
mainstreamową. Bilety 35/45 zł on-line: biletyna.pl oraz ticketpro.pl, stacjonarnie: bar klu-
bu, Empik i Media Markt, Copernicus Toruń Hotel, Biuro Copernicana

Acid Drinkers, 14.12. (czwartek), godz. 19.00 
Zespół rock’n’rollowy założony w Poznaniu w 1989 r. Objechali Polskę 
wzdłuż i wszerz grając ponad 1500 koncertów. Na swoim koncie mają 17 
płyt, które znacząco wpłynęły na polską scenę muzyczną.
Bilety: 40 zł / 50zł w dniu koncertu

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

Let’s Dance! Best Crew B-Day Bash - Lista FB Free, 1.12. (piątek)
Grudniowe Hałasowanie! - Lista FB Free, 2.12. (sobota)
Koncert Materia + Mentally Blind + Maigra, 3.12. (niedziela)
Wixapol, 9.12. (sobota)
Studencka Liga Piłkarzykowa, 14.12. (czwartek)
Koncert Białas/ Lanek + Afterparty Friday Trap - Lista FB Free, 15.12. 
(piątek)
Novika & Mr. Lex, 22.12. (piątek)
Pasterka, 24.12. (niedziela)
Commercial Break, 25.12. (poniedziałek)
Sylwester w NRD - Strange New Years Eve, 31.12. (niedziela)
Wstęp: 30/40 zł

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

Lev Aaronov, 3.12. (niedziela), godz. 19.00 Wstęp wolny

Snowman, 4.12. (poniedziałek), godz. 19.00 Bilety 20 zł / 30 zł

Manchester, 11.12. (poniedziałek), godz. 19.00 Wstęp wolny

BROWAR JAN OLBRACHT
ul. Szczytna 15, www.browar-olbracht.pl

John Porter, 14.12. (czwartek) 
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•  godz. 12.15 Spotkanie ze Zdzisławem Preisnerem „Fascynujące formy 
i barwy skał na świecie”

•  godz. 13.00 Spotkanie z Krzysztofem Sarapatą i Tomaszem Kotasiem - 
projekcja filmu „Z Nurtem życia”

•  godz. 14.15 Gość Specjalny Festiwalu – Jaroslav Velička
•  godz. 15.00 Spotkanie z Tomaszem Ogrodowczykiem - projekcja filmu 

„Bagna są dobre!”
•  godz. 20.00 Koncert Michała Zygmunta 
Od Nowa
3.12. (niedziela) 
•  godz. 11.00 Wspomnienie o Arturze Taborze „Bug - pejzaż nostalgicz-

ny” - Jolanta Tabor
•  godz. 12.15 Spotkanie z Bożeną i Janem Walencikami - promocja książ-

ki „Saga prastarej puszczy. Opowieść filmowa”
•  godz. 13.00 Spotkanie z Adamem Adamskim „50/25”
•  godz. 14.00 Spotkanie z Mateuszem Matysiakiem „Bieszczadzcy  

Mocarze”
•  godz. 15.00 Zakończenie festiwalu. W programie: Gość Specjalny:  

Michel d’Oultremont
Od Nowa

LuxFest - edycja mikołajkowa, 9.12. (sobota)
•  godz. 12.00 Start strefy LuxArt
•  godz. 14.30 rozpoczęcie koncertów
Darmowy festiwal przeznaczony dla całych rodzin z dziećmi, jak i dla fa-
nów muzyki rockowej, alternatywnej i hip hopowej. Wystąpią: Organek, 
Fisz Emade Tworzywo, TSA, Luxtorpeda, Złe Psy, Zeus i Arka Noego! Lu-
xFest to jedna z niewielu imprez rockowych, na których mile widziani są 
nie tylko dorośli fani, ale i dzieci - za sprawą wielkiej Rodzinnej Strefy 
Sztuki LuxArt. Na rodziny czekają warsztaty, zajęcia, pokazy, spotkania 
twórcze oraz gry dla dzieci i młodzieży. Darmowe wejściówki: abilet.pl, 
w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta i Kamienicy Inicjatyw (ul. Ko-
pernika 22). W dniu koncertu wstęp będzie wolny, ale w ramach dostęp-
ności miejsc. Partnerzy: Fundacja LuxFest, Archipelag Inicjatyw. 
Miejsce: Hala Arena Toruń

3. Dni Grzegorza Ciechowskiego
14.12. (czwartek)
•  godz. 19.00 Akcja Galerii Rusz, przed CKK Jordanki
Interaktywny mural poświęcony Ciechowskiemu i odwadze podążania 
własną drogą. Zaprosimy torunian do współtworzenia muralu. Galeria 
Rusz przygotuje prace bilbordowe skupione na postaci Ciechowskiego. 
Będą one eksponowane na bilbordach w Toruniu i w Warszawie.
•  godz. 20.00 koncert Grzegorz Ciechowski Symfonicznie, CKK Jordanki
Krzysztof Herdzin podjął się napisania specjalnie dla Toruńskiej Orkie-
stry Symfonicznej opracowań utworów zespołu Republika. Do współpra-
cy i wykonania szlagierów Grzegorza Ciechowskiego zaprosiliśmy gwiaz-
dy polskiej sceny muzycznej - Renatę Przemyk, Katarzynę Groniec, Jacka 
Bończyka i Adama Nowaka. Dyrygent Marek Czekała. 
15.12. (piątek)
•  godz. 20.00 koncert Raz na milion lat w hołdzie Ciechowskiemu  

– Tomek Krzemiński Trio, Dwór Artusa
Znany nie tylko toruńskim przechodniom, gwiżdżący kontrabasista To-
masz Krzemiński, przy współudziale świetnych muzyków: Karola Ludewa 
(perkusja) i Tomasza Stawickiego (klarnet) zaprezentuje jazzowe aranża-
cje piosenek Grzegorza Ciechowskiego. Wstęp wolny

FUNDACJA BIURO KULTURY
ul. Świętego Ducha 2a/2, www.mlodekino.pl

Festiwal Filmowy dla Dzieci i Młodzieży „Młode Kino”m 30.11.-2.12.
• Goście specjalni: Jarosław Boberek - król polskiego dubbingu, Bohdan 
Butenko - wybitny polski ilustrator, rysownik, twórca komiksów, książek, 
scenarzysta, projektant lalek i dekoracji dla teatrów lalkowych. Twórca 
m.in. takich postaci jak Kwapiszon, Gucio, Cezar i wreszcie Gapiszon, 
którego filmowe przygody pokażemy w paśmie dedykowanym mistrzowi.
• Maluchowo- Pasmo dla maluchów, mające zachęcić je do chodzenia  
do kina.
• Panorama Młodego Kina - Co roku powstaje wiele pięknych filmów dla 
dzieci i młodzieży. Lwia część jednak nie trafia do naszych kin. W tym pa-
śmie zebrano najciekawsze tytuły ostatnich lat, które opowiadają o istot-
nych sprawach w sposób zabawny, ciepły, wzruszający i mądry.
• Pokazy specjalne- Trzy seanse z niesamowitymi filmami uważanymi za 
perełki. Zobaczymy dwie przedpremiery kinowe: wzruszający i ciepły film 
Mali Bohaterowie, oszałamiający The Florida Project, który może okazać się 
czarnym koniem tegorocznych Oscarów, a na deser Mikołaj w każdym z nas.
• Kategorie wiekowe - Filmy zostały one podzielone na pięć kategorii  
wiekowych 4+, 6+, 10+, 13+ oraz 15+.
Bezpłatne wejściówki. Miejsce: Cinema City, Czerwona Droga

URZĄD MIASTA TORUNIA, www.torun.pl

X Międzynarodowy Festiwal Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Sztuka 
Natury”
29.11. (środa)
godz. 18.00 Wernisaż wystawy „Poprzez puszcze bory i jeziora” Jarosława 
Jana Jeleńskiego. Wejściówka
30.11. (czwartek)
godz. 18.00 wernisaż wystawy „Cztery pory rzeki” Dariusza Sarnowskie-
go. Dom Muz, ul. Podmurna
1.12. (piątek)
•  godz. 12.00 wernisaż wystawy „Z Nurtem Życia – człowiek jest tylko jed-

nym z elementów natury” Krzysztofa Sarapaty i Tomasza Kotasia. Gale-
ria Sztuki Przyrodniczej Ogrodu Zoobotanicznego 

•  godz. 16.30 wernisaż wystawy „Moimi ścieżkami...” Adama Adamskie-
go. Muzeum Podróżników

•  godz. 18.00 otwarcie festiwalu. W programie: Rozstrzygnięcie konkur-
su fotograficznego oraz pokazów multimedialnych, wręczenie nagród 
w konkursach, Gość Specjalny: Krystyna Czubówna, pokaz filmu „Stawy 
Milickie. Kraina niezwykłości” Saturniny i Artura Homanów, wernisaż 
wystawy „Sztuka Natury”, wernisaż wystawy fotografii XVII Międzynaro-
dowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskie-
go w Łodzi w roku 2017 „Opowieść o lesie”. Dwór Artusa

2.12. (sobota) 
•  godz. 11.00 wernisaż wystawy „Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy”
•  godz. 11.30 Spotkanie z Katarzyną Bajerowicz „Czym skorupka  

za młodu...”

IINNI ORGANIZATORZY
6.12. (środa)
•  godz. 17.00 Debata „Czasy niewiary? Rozmowa o sekularyzacji i postse-

kularyzmie” z udziałem ks. prof. Andrzeja Draguły oraz prof. Agaty Bielik-
-Robson. Czytelnia CSW

•  godz. 19.00 „Blask iluminacji” – wernisaż wystawy prac Barbary Bodziony, 
iluminatora i kaligrafa połączony z koncertem śpiewu gregoriańskiego oraz 
wykład dr Magdaleny Łanuszko na temat iluminatorstwa średniowieczne-
go. Muzeum Diecezjalne

7.12. (czwartek)
•  godz. 18.00 Spotkanie z poetami „Toposu” – Krzysztofem Kuczkowskim 

oraz Wojciechem Kudybą. Wieczór z poezją oraz rozmowa o literaturze jako 
sferze poszukiwań duchowych. Czytelnia CSW

8.12. (piątek)
•  godz. 17.00 Wykład dr Agaty Wypychowskiej z Uniwersytetu Warszawskie-

go „Sens życia - działanie poprzez wartości”. Muzeum Diecezjalne 
9.12. (sobota)
•  godz. 14.00 Kino Pion: Pokaz miniatur filmowych nagrodzonych na 10. i 11. 

Dominikańskim Festiwalu Filmowym Slavangard oraz spotkanie z organiza-
torami festiwalu. Kino Centrum - CSW

TOWARZYSTWO BACHOWSKIE, www.js-bach.pl

VII Festiwal Cichej Muzyki - Wielki Finał
22.12. (piątek), godz. 19.00
Jazzowy Jarek Kostka Quartet z Poznania specjalizuje się korzystaniu z kla-
sycznych inspiracji, zaś lider zespołu, jako organista grający muzykę baroku, 
jest poniekąd na Bacha skazany. Podczas Wielkiego Finału usłyszymy także 
muzykę Bacha interpretowaną przez toruński chór Astrolabium pod batutą 
Kingi Litowskiej. Pożegnanie VII edycji festiwalu z pewnością nie obejdzie 
się bez kolęd.
Słowo: Jakub Burzyński. Miejsce: Ratusz Staromiejski. Wstęp wolny

POMORSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE

W kołysce Ziemi Obiecanej - kolędy Jacka Kaczmarskiego
13.12. (środa), godz.19.00
Koncert zawierający kolędy polskiego barda, poety i kompozytora, Jacka 
Kaczmarskiego, którego 60. rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku. Wy-
stąpią artyści rozpoznawalni w Polsce, a związani z naszym regionem: pio-
senkarz, Mariusz Lubomski, sopranistka Agnieszka Olszewska oraz tenor 
Mateusz Burdach. Zaproszono również muzyków z Toruńskiej Orkiestry Sym-
fonicznej oraz chór Semper Iuvenes ze szkoły muzycznej. 
Miejsce: Dwór Artusa

ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH, Szosa Chełmińska 224/226

Koncerty dla Mikołaja
Koncerty promujące projekt „Muzyka dla Kopernika - zakup instrumentów 
muzycznych”:
•  1.12. (piątek), godz. 18.00 Sala Koncertowa ZSM
•  7.12. (czwartek), godz. 17.30 Aula ZSM
Audycja muzyczna „Muzyka w ruchu, ruch w ciele, ciało w muzyce”
•  11.12. (poniedziałek), godz. 16.30 Sala Koncertowa ZSM

16.12. (sobota)
•  godz. 20.00 koncert specjalny pamięci Grzegorza Ciechowskiego, 

wręczenie Nagrody Artystycznej Miasta Torunia im. Grzegorza Cie-
chowskiego dla zespołu Hańba!, Od Nowa 

17.12. (niedziela)
•  godz. 14.00-18.00 Giełda Winylowa dedykowana Grzegorzowi Cie-

chowskiemu i wydaniom jego płyt na winylach. Organizator i pomy-
słodawca - Jacek Chmielewski, Dwór Artusa

Wigilia Miejska, 22.12. (piątek)
Wspólne śpiewanie kolęd, wigilijny poczęstunek, paczki ze słodycza-
mi dla najmłodszych, konkursy z nagrodami oraz świąteczne życzenia. 
Będą Renifer, Bałwan i Mikołaj, z którymi będzie można zrobić sobie 
pamiątkową fotografię. Przybyli skosztują tradycyjnych polskich po-
traw wigilijnych. Udział w uroczystym spotkaniu stacjonujących w To-
runiu żołnierzy NATO. Choinki do wygrania w konkursach wokalnych. 
Miejsce: Rynek Nowomiejski
Kolędowanie przy szopce, 22.12.-5.01.2018, godz. 16.00
Zachęta nie tylko do słuchania, ale także wspólnego śpiewania zna-
nych kolęd. W związku z obchodami 20. rocznicy wpisania Torunia na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO odbędą się trzy dodatkowe kon-
certy, których scenerią będą zabytkowe, toruńskie kościoły. 
Miejsce: Rynek Nowomiejski
Sylwester Miejski, 31.12. (niedziela), godz. 22.30
Popularne brzmienia hitów zespołu Abba w wykonaniu zespołu wyko-
nującego największe przeboje szwedzkich ikon popu i Sarsa, jedna 
z jaśniejszych gwiazd współczesnej polskiej muzyki. Zabawa potrwa 
do godziny 1.00. Nie zabraknie zwyczajowych życzeń i fajerwerków na 
toruńskim niebie. Miejsce: Rynek Staromiejski

ARENA TORUŃ, ul. Gen. J. Bema 73-89
tel. 56 665-00-00, www.arenatorun.pl

Koncert zespołu Dżem, 10.12. (niedziela), godz. 18.30
Koncert legendy bluesowo-rockowego grania. Bilety od 60 zł do naby-
cia: na www.kulturairozrywka.pl, na www.ebilet.pl, www.kupbilecik.pl, 
w salonach Empik i Media Markt
III Gala Disco Polo, 16.12. (sobota), godz. 18.00
Wystąpią: Zenek Martyniuk & Akcent, Weekend, Piękni i Młodzi, After 
Party, Mig. Long & Junior. Organizator: Agencja Tamada pod nr. tel: 
501-754-011. Bilety do nabycia: Biletyna

FUNDACJA PIONOWY WYMIAR KULTURY 

IV Tydzień Refleksji nad Kulturą Duchową
Tegoroczna impreza poświęcona zostanie zagadnieniom sekularyzacji 
i postsekularyzmu.
4.12. (poniedziałek)
•  godz. 17.00 Forum Młodych Humanistów: „Czy wierzyć w Boga to 

obciach? Dyskusja o sekularyzacji”. Duszpasterstwo Akademickie 
„Studnia”, ul. Piekary 24

5.12. (wtorek) 
•  codziennie w godz. 12.00-20.00 Eksperyment „Tabula rasa – war-

tości zabarwiają nasze życie” – działanie plastyczne. Dom Muz,  
ul. Poznańska 52



Warsztaty bardzo użyteczne, które pokazują, jak poruszać się w rytmach lati-
no na imprezie czy weselu. 15 zł/h. Zapisy: wtan.warsztaty@gmail.com
Studio wokalne
Indywidualne, profesjonalne lekcje śpiewu. Przygotowanie do egzaminów 
wstępnych na uczelnie artystyczne. Emisja głosu. Śpiew klasyczny i rozryw-
kowy. Wiek: od 6 roku życia. Prowadzenie: Magdalena Cysewska. Zapisy: 
magdalenacysewska@gazeta.pl; tel.: 505-055-412. 
Nauka gry na pianinie/keyboardzie
Indywidualne, profesjonalne lekcje. Wiek: od 4 do 104 lat. Zapraszamy na 
lekcje. Zapisy: magdalenacysewska@gazeta.pl; tel.: 505-055-412
Pracownia Archipelag, poniedziałki, godz. 18.45-20.15
Cztery strony miłości – kreatywne warsztaty rozwoju osobistego. Cykl trzech 
twórczych warsztatów. W czasie każdego spotkania pracujemy w małej gru-
pie nad jednym, wybranym tematem z wykorzystaniem technik twórczych. 
Pracujemy z różnymi materiałami - od papieru po sznurek, od słowa do myśli, 
od kartki papieru po przestrzeń. Nasza praca nie kończy się tylko na rozmo-
wie i wymianie myśli, ale pozostawia materialny ślad, który uczestnicy zabie-
rają ze sobą. Koszt uczestnictwa w cyklu: 50 zł (w tym materiały warsztatowe 
i ciepły/zimny napój). Zapisy: stowarzyszenie.tartak@gmail.com (w tytule: 
archipelag + ulubiony kolor).
Adwentowe warsztaty międzypokoleniowe 
•  6.12. (środa), godz. 16.30-18.30 Wypatrując przez okno
Już niedługo po raz kolejny świętować będziemy razem Boże Narodzenie, 
siedzieć z nosem przyklejonym do szyby, czekając na ukochanych dziadków, 
kuzynów… A gdyby tak nasze okno też mogło zostać bohaterem tego cza-
su, rozjaśnić i zabarwić ciemność wieczorów, przypominać nam (i przechod-
niom), że naprawdę czekamy? Nad tym chcemy wspólnie popracować
•  13.12. (środa), godz. 16.30-18.30 Po sznurku do…
Poszukujemy prezentów, przesyłamy sobie nawzajem paczki. Paczka jak 
paczka – ale sama w sobie może stać się w kreatywnej dłoni niebanalną 
(i ekologiczną!) ozdobą świąteczną. 
•  20.12. (środa), godz. 16.30-18.30 Papierowe Boże Narodzenie
Szary papier, zwykłe białe kartki, dobre nożyczki (cóż, jeszcze trochę kle-
ju i jakaś tam makulatura) – to wystarczy, żeby mieć zapakowane prezenty, 
udekorowany stół, okno, salon, a może i kartki świąteczne.
Zapraszamy najlepiej całymi rodzinami, choć nie tylko. Zgłoszenia: stowarzy-
szenie.tartak@gmail.com. Udział w jednym spotkaniu 10 zł, w cyklu trzech 
spotkań 24 zł. Specjalne zniżki dla rodzin. Dzieci poniżej 10.roku życia za-
praszamy wraz z rodzicami. W cenie materiały warsztatowe oraz ciepły napój.

KOŁO NAUKOWE ARABISTÓW „ZAHRA AS-SAHRA”

Orient Express: Przystanek Dialog, 15.12. (piątek), godz. 17.00
Prelegenci: Nedal Abu Tabaq - mufti Ligi Muzułmańskiej w RP: Dialog w świe-
tle tradycji i nauk islamu; Agata Nalborczyk: Dialog chrześcijańsko-muzuł-
mański na przykładzie Polski.
Spotkania rozłożone na cały rok, poświęcone kulturze muzułmańskiej. Pod-
stawowym celem jest działanie na rzecz poznania i lepszego zrozumienia 
kultury arabsko-muzułmańskiej przez Polaków.
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej – Czytelnia. Wstęp wolny

SPICHLERZ MONKA, ul. Piekary 2

Alicja Bogacka - Światło wewnętrzne
8.12. (piątek), godz. 18.00, do 22.12.
Tytuł nawiązuje do światła, które każdy z nas nosi w sobie ukryte pod 
garderobą (w tym przypadku pod podkoszulkiem). Alicja Bogacka zaj-
muje się ceramiką od 17 lat. Stworzyła pierwszą ogólnodostępną pra-
cownię ceramiki, w której prowadziła warsztaty dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Jest autorką toruńskich aniołów na fasadach i oknach sta-
rego miasta. Zrealizowała kilka przedsięwzięć artystyczno-charytatyw-
nych. Obecnie prowadzi galerię ceramiki na Moście Paulińskim.
Autorka o wystawie: Zostałam zaproszona na plener ceramiczno-ma-
larski do Barlinka, mojego rodzinnego miasteczka, w którym nie byłam 
już kilka lat. (...) Przypuszczałam, że może to być również retrospek-
tywna wizyta. I tak też było. Na cmentarzu w Barlinku jest pochowany 
mój ojciec. Niełatwo było dorastać w towarzystwie alkoholika i całej tej 
atmosfery. Od dawna miałam intencję, aby się z tym uporać i odpuścić, 
wybaczyć przeszłość... I tak powstał „podkoszulek taty”, a potem ko-
szulka mamy, bo dziewczynka uczy się od mamy patrzenia na świat. 
W wystawie współuczestniczy Dariusz Zboina, który jest twórcą ele-
mentów z drewna użytych do dopełnienia ceramicznych prac.

GRUPA PINATA, www.aquapresja.blogspot.com

Aquapresja 
13.12. (środa), godz. 17.30 Hala Pomp, godz. 19.00 Galeria 011
Pora na podsumowanie projektu, który niemal rok temu został zapo-
czątkowany wystawą w Wieży Ciśnień Toruń Stare Bielany. Aquapresja 
obejmuje zbiór wydarzeń, przede wszystkim wystawy, które poza Toru-
niem odbyły się również w wieżach ciśnień w Bydgoszczy oraz Płocku, 
a także warsztaty i akcje plastyczne. Projekt zwraca uwagę na wieże 
ciśnień - zabytki architektury przemysłowej, które ukazane kontekście 
sztuki współczesnej zyskują nową funkcję, ukazując przy tym swoje 
walory ekspozycyjne. Podczas projektu zrodziło się wiele pytań, na 
które częściowo odpowiedzą dwie wystawy. Artyści / twórcy projektu: 
Alicja Wieczorek, Katarzyna Wendland, Grzegorz Wawrzyńczak. 
Miejsce: Hala Pomp i Galeria 011 w Od Nowie

STOWARZYSZENIE INICJATYW KULTURALNYCH „TARTAK”
Warsztatownia Tartaku, ul. Podmurna 50/2
www.stowarzyszenie-tartak.pl

TANtak – tańce folkowe, wtorki, godz. 19.00-20.30
Zakorzenieni w tradycji krajów Europy i świata spotykamy się, by tań-
czyć i być ze sobą. 10 zł / spotkanie. Zapisy: wtan.warsztaty@gmail.
com
Nauka przez taniec - warsztaty dla osób pracujących z dziećmi
4.12.- 5.02.2018 (poniedziałki), godz. 16.00-17.00
Cykl 8 warsztatów dla nauczycieli i rodziców, zapoznający z różnorod-
nymi tańcami. Materiały dydaktyczne i zaświadczenie o uczestnictwie 
w cenie - 160 zł. Zapisy: wtan.warsztaty@gmail.com
KamiLatino - warsztaty tańców użytkowych w rytmach latino
środy, godz. 19.30-20.30

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

Salonik Artystyczny: Koncert Kolęd 
10.12. (niedziela), godz. 17.00 
Polskie tradycyjne kolędy i pastorałki wplecione w podróży po najcie-
kawszych pieśniach bożonarodzeniowych pochodzących z Ukrainy, Bia-
łorusi, Rosji, a także Niemiec, Stanów Zjednoczonych, a nawet Japonii.  
A to wszystko w aranżacjach zespołu Slavic Voices. Dominuje tu śpiew 
a cappella. Ponadto kilka kolęd jest wzbogaconych o brzmienie kontrabasu. 
Bilety: 30 zł, w cenie biletu degustacja potraw wigilijnych

Dyżury przewodnickie w Forcie IV
W każdy piątek i sobotę w Forcie IV, godz. 20.00
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:
Zwiedzanie indywidualne codziennie w godz. 8.00-20.00: ulgowy 5 zł (uczniowie, studenci, eme-
ryci), normalny 8 zł
Zwiedzanie grupowe (grupy od 10 osób):
ulgowy 4 zł (uczniowie, studenci, emeryci) + opłata za przewodnika, normalny 7 zł + opłata za prze-
wodnika; opiekunowie, piloci gratis
Grupy nocujące w Forcie IV - gratis

Zwiedzanie Fortu IV z przewodnikiem
dla grupy do 10 osób 35 zł + 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 - koszt podwójny: grupy do 10 osób – 70 zł, z przewodnikiem – 120 zł, 
z przewodnikiem w mundurze -200 zł
Do kosztu przewodnika doliczany jest koszt biletów wstępu (dla grup, które nie nocują w Forcie IV)

GRUPA N OBROTÓW, www.nobrotow.pl

Grudy Potańc, 2.12. (sobota), godz. 19.00
•  godz. 19.00 taneczne zajęcia dla dzieci
•  godz. 20.00 potańc
Potańc to zabawa taneczna z repertuarem muzyczno-tanecznym wywodzą-
cym się z dawniejszej tradycji polskiej wsi, ale również z kultury szwedz-
kiej, francuskiej i różnych zakątków Europy. W repertuarze wieczoru znajdą 
się tradycyjne tańce w parach, kole czy korowodzie. Tańce polskie, szwedz-
kie, portugalskie, węgierskie, bretoński fest-noz i francuski balfolk. W pro-
gramie potańcu koncert agregandado oraz scena otwarta dla muzyków 
sesyjnych.
Wstęp na potańc dowolny, dobrowolny
Miejsce: Wejściówka, pl. Teatralny 1

Sesje Melodii Tanecznych Tradycyjnie
4, 11, 18.12. (poniedziałki), godz. 20.00
Wspólne praktykowanie grania utworów do tańca. Tradycyjny repertuar 
tańców polskich i szwedzkich, jak również balfolk. Spotkania dla muzyków 
zarówno doświadczonych, jak i początkujących w wygrywaniu melodii ryt-
micznych. Bardzo mile widziani są na sesji tancerze. 
Miejsce: Wejściówka, Plac Teatralny 1

POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE, 
ODDZIAŁ W TORUNIU, WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI UMK
ul. Lwowska 1, Budynek Wydziału Nauk o Ziemi
sala 104 - Audytorium im. R. Galona

Rowerem po Japonii, 20.12. (środa), godz. 18.00-19.30
Relacja zdjęciowa z podróży po Japonii okiem geografa i z perspektywy 
rowerowego siodełka. Kraj, w którym na powierzchni niewiele więk-
szej od Polski żyje ponad trzy razy więcej mieszkańców, jest symbo-
lem uprzemysłowienia i nowoczesności, a jednocześnie przywiązania 
do tradycji i szacunku dla przyrody. Powolne tempo jazdy na rowerze 
pozwala bliżej przyjrzeć się zarówno Japonii wielkich miast i szybkich 
pociągów, jak i wiejskiej Japonii wąskich dróg, zalesionych wzgórz 
i ryżowych poletek. Prelekcję wygłosi dr Czesław Adamiak, geograf  
z Wydziału Nauk o Ziemi UMK, specjalizujący się w geografii turystyki  
– pasjonat i praktyk turystyki rowerowej. Wstęp wolny

FUNDACJA STUDIO M6

Pers – nocny targ, 2.12. (sobota), godz. 16.00-23.55
Na świątecznym targu będziecie mogli kupić rzeczy, które nadadzą się 
nie tylko na prezent, ale także na ozdobę nadchodzących świąt. Wstęp 
za darmo. Wystawią się: Ważka handmade - maskotki, plecaki, Ele-
ftheria Body Art – henna, Świat Maroka - przyprawy, naturalne olejki, 
kosmetyki, torebki, portfele, Snycar – snycerstwo, Jej Przypinkowa-
tość z projektu Tropikalna, Sklep Szafa Gra/ Toruńska Giełda Winylo-
wa - płyty winylowe, Marcel Woźniak - słowozmian – książki, Love Me 
Again Vintage Clothes - vintage ciuchy, Decoflora - stroiki, upominki, 
not store and cafe - plecaki, zegarki i inne akcesoria, Abazur, Nitka 
i krzyżyk - ozdoby świąteczne, bombki, dekoracje wykonane haftem 
krzyżykowym, Panna Pierniczek - szklana biżuteria wykonana metodą 
fusingu, Rubicon Coffee & Tea - kawka i herbatka na prezent, Bohobiżu 
- biżuteria „aztecka”. Będzie też coś do zjedzenia i wypicia. Zagrają djs 
z Thecompressjah, a także kobiece trio ze standardami oraz kolędami. 
Z fotografiami pojawią się: Edyta Pekala Photography i Laura Trawinska 
Photography. Miejsce: ul. Mostowa 6

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

Klub prowadzi działalność kulturalno-oświatową głównie dla miesz-
kańców osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik”. Na wszystkie 
spotkanie obowiązuje telefoniczna rezerwacja miejsc.
Spotkanie z lekarzem, 7.12. (czwartek), godz. 16.00
Gościem spotkania będzie lekarz specjalista Adam Madarasz. Będzie 
można porozmawiać nt. swoich dolegliwości i sposobów ich leczenia.
Uroczystość wigilijna, 14.12. (czwartek), godz. 14.00
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia uroczysty poczęstunek, okoliczno-
ściowy program artystyczny i wspólne łamanie się opłatkiem.
Pożegnanie Starego Roku, 28.12. (czwartek), godz. 16.00
Spotkanie biesiadne, lampka szampana oraz podsumowanie minione-
go roku i występ kolędników.
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1.12. (piątek)

  godz. 12.00  Razem możemy więcej! W trosce o osoby w kryzysie choroby,  
do 5.01.,  Biblioteka Pedagogiczna
  godz. 16.30  X Międzynarodowy Festiwal Fotografii i Filmu Przyrodniczego 
„Sztuka Natury” , wystawa do 21.01.2018,  Muzeum Podróżników
  godz. 18.00  Koncerty dla Mikołaja, także 7.12.,  Zespół Szkół Muzycznych
  godz. 19.00  Koncert Chainsaw i Exlibris Detour 2017,  Od Nowa
  godz. 19.00  ExDigitalis Salon 2017, do 31.12.,  CSW
  godz. 19.30  Spektakl Kobieta pierwotna,  CKK Jordanki
  godz. 20.30  Milonga czyli wieczór z tangiem, także 16.12.,  Wejściówka
   Festiwal Filmowy dla Dzieci i Młodzieży „Młode Kino”, do 2.12.,  Cinema City
   X Międzynarodowy Festiwal Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Sztuka Natury”, 
do 3.12.,  Dwór Artusa, Od Nowa i inne miejsca

2.12. (sobota)
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 10.30  Wielcy malarze,  OPP Dom Harcerza
  godz. 11.00-14.00  Świąteczny Kiermasz Używanych Gier Planszowych,  Książ-
nica Kopernikańska, ul. Słowackiego
  godz. 11.00-17.00  Mikołajki w Młynie, także 3.12.,  CN Młyn Wiedzy
  godz. 11.00  Teatr Magma: O bombce, co z choinki spadła,  Dom Muz, 
ul. Poznańska

  godz. 12.00  Bajki z rzutnika,  CSW
  godz. 12.00-18.00  X-Mas Kram! Świąteczne targi rękodzieła,  CSW
  godz. 16.00-23.55  Pers – nocny targ,  ul. Mostowa 6
  godz. 17.00  Indie z miłością i śmiechem ,  Kamienica pod Gwiazdą
  godz. 19.00  Teatr Komedia z Warszawy: Ostra jazda,  CKK Jordanki
  godz. 19.00  Grudy Potańc,  Wejściówka
  godz. 20.00  Koncert Michała Zygmunta,  Od Nowa
  godz. 20.00  Koncert MaJLo,  Brando’s Music
   Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, do 5.01.2018,  Od Nowa

3.12. (niedziela)
  godz. 10.30  Mikołajki w Baju: Czerwony Kapturek,  Teatr Baj Pomorski
  godz. 12.00  Mały Teatr Ilustracji,  CSW
  godz. 12.00-14.00  Mikołajki: Misja Mikołaj,  CSW
  godz. 16.30  Spektakl Klimakterium i już,  Aula UMK
  godz. 19.00  Lev Aaronov,  HRP Pamela
  godz. 19.30  Queen symfonicznie,  CKK Jordanki
   Koncert Materia + Mentally Blind + Maigra,  Klub NRD

4.12. (poniedziałek)
  godz. 16.30  Ozdoby świąteczne i nie tylko,  Książnica Kopernikańska,  
Filia nr 6, ul. Lelewela
  godz. 16.30  Tabula Rasa - wartości zabarwiają nasze życie,  Dom Muz,  
ul. Poznańska
  godz. 17.00  IV Tydzień Refleksji nad Kulturą Duchową, do 9.12.,  różne miejsca
  godz. 19.00  Forte Artus Festival: Halina Kunicka śpiewa piosenki Wojciecha 
Młynarskiego,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Festiwal Kultury Buddyjskiej: „Wintertour”,  Od Nowa
  godz. 19.00  Spektakl Mężczyzna idealny,  Aula UMK
  godz. 19.00  Snowman,  HRP Pamela
   Kiermasz taniej Książki, do 8.12.,  Książnica Kopernikańska, Filia nr 2,  
ul. Kościuszki

DZIEŃ PO DNIU
GRUDZIEŃ 2017

N-obrotowe zajęcia taneczne
6, 13, 20.12. (środy), godz. 19.30
Spotkania poświęcone nauce tańców, którymi stoją europejskie 
tradycyjne zabawy taneczne. W programie każdego spotkania pod-
stawy taneczne oraz wybrane składniki zaawansowane kilku tań-
ców tradycyjnych. Na taneczny repertuar składają się tańce z grupy 
polsk (ze Skandynawii), mazurkowych oraz tańce francuskie, portu-
galskie i węgierskie. Spotkania prowadzone są w sposób przystęp-
ny dla początkujących tancerzy. Warsztaty płatne. Miejsce: Toruń, 
Studio DFNS, Rynek Nowomiejski 27
Konkludowy Gong Ludowy, 30.12. (sobota), godz. 20.00
Potańc na zamknięcie tanecznego roku 2017. Tradycyjne tańce 
z Polski, Szwecji, Francji i różnych zakątków Europy. Scena otwarta 
dla muzyków i śpiewaków.
Miejsce: Wejściówka, Plac Teatralny 1

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, który ocalił miasto 
przed plagą żab, historię o przyczynie przechylenia się Krzywej Wieży, opowieść o powsta-
niu 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 każdej pełnej godzi-
nie, ostatni o 17.00. Dla odbiorców indywidualnych pokazy odbywają się, gdy zbierze się 
grupa 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 dorosłych niepełnosprawnych: 8,5 zł

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

Miejsce, w którym odbywają się warsztaty wyrobu pierników pamiątkowych, w którym 
barwnej historii pierników towarzyszy aromat przypraw korzennych, blask świec i muzyka 
średniowiecza. W oryginalnych wnętrzach organizujemy również urodzinki pachnące pier-
nikami, a dla dorosłych piernikowe biesiady i spotkania integracyjne. 

5.12. (wtorek)
  godz. 12.00  Śladami Marszałka Mannerheima w Polsce 1889-1919, do 8.12., 
 Biblioteka Uniwersytecka
  godz. 17.00-19.00  Mikołajki z Żukiem Emilem,  OPP Dom Harcerza
  godz. 17.30  Prezent dla Podgórza na święto patrona,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 17.30  Świąteczna Manufaktura – kartki bożonarodzeniowe,  Dom Muz, 
ul. Okólna

  godz. 18.00  Toruń miasto zabytków: Toruń, którego nie ma,  Książnica Koper-
nikańska, ul. Słowackiego
   Królowa Śniegu i inni czyli Andersen raz jeszcze, do 23.01.2018,  Galeria 
i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka, ul. Kościuszki

6.12. (środa)
  godz. 15.30  Na zimowe wieczory – popołudnie z planszówkami,  Dom Muz,  
ul. Okólna
  godz. 16.30  Wieczór rękodzieła – świąteczne ozdoby,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 16.30-18.30  Adwentowe warsztaty międzypokoleniowe, także 13 
i 20.12.,  Warsztatownia Tartaku
  godz. 17.00  Fotokolaż i fotomontaż w ujęciu historycznym,  WOAK
  godz. 17.00  Czasy niewiary?,  CSW
  godz. 18.00  Mikołajki Mikołaja Kopernika – film dla dzieci,  Dwór Artusa
  godz. 18.00  Retrospektywa filmowej twórczości Davida Lyncha,  CSW
  godz. 18.30  Oj wesele, weselisko, na weselu dobre wszystko!,  Muzeum Etno-
graficzne
  godz. 19.00  Grzegorz Turnau „L” – Live,  CKK Jordanki
  godz. 19.00-21.00  Stand-Up Hype: Adam van Bendler & Rafał Banaś,  Lizard 
King Toruń
  godz. 19.00  Blask iluminacji - Barbara Bodziona,  Muzeum Diecezjalne
  godz. 20.00  Wieczór Podróżnika: Autostopem po Azji Centralnej – spotkanie 
z Kasią Kujawą,  Od Nowa

  godz. 20.00  Bogdan Hołownia,  Brando’s Music
   Mikołajki w Muzeum,  Ratusz Staromiejski

7.12. (czwartek)
  godz. 16.00  Henryk Wyborski i Piotr Drzewiecki - Tacy dwaj przyjaciele, wysta-
wa do 9.01.2018,  Książnica Kopernikańska, Filia nr 1, ul. Jęczmienna

  godz. 16.00  Spotkanie z lekarzem,  Klub Seniora „Zacisze”
  godz. 16.30, 17.00  Oprowadzanie z przewodnikiem po aktualnych wystawach, 
 CSW
  godz. 16.30  Robimy szydełkowe gwiazdki na choinkę,  Książnica Kopernikań-
ska, Filia nr 12, ul. Fałata

  godz. 18.00  Wieczór poetycki,  CSW
  godz. 18.00  Gala Operowo-Operetkowa,  Dwór Artusa
  godz. 18.00  Dzieciństwo - portrety Agnieszki Betke-Kubiak, do 7.01.,  Dom 
Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  Fotograficzne Pogaduchy,  Wejściówka
  godz. 19.00  Bart ł omiej Górski - Podróż na Kresy,  Hanza Cafe

8.12. (piątek)
  godz. 12.00  Imieniny Pani Profesor,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 17.00  Sens życia - działanie poprzez wartości,  Muzeum Diecezjalne
  godz. 17.00  Z Ushuaia na Ziemi Ognistej do Prudhoe Bay na Alasce – spotkanie 
z Michałem Worochem,  Muzeum Podróżników
  godz. 17.30  Wieczór autorski Jerzego Żenkiewicza,  Biblioteka Uniwersytecka
  godz. 18.00  Alicja Bogacka - Światło wewnętrzne, do 22.12.,  Spichlerz Monka
  godz. 18.00  Koncert Mikołajkowy,  MDK 
  godz. 18.30  Wiersze K.K. Baczyńskiego na zakończenie Konkursu Poetyckiego, 
 Dwór Artusa

  godz. 19.00  Koncert One Future i Half Light,  Od Nowa
  godz. 19.00  Koncert zespołu Freygish Orkiestra,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 19.00  Maksymiuk. Kilar, koncert TOS,  CKK Jordanki
  godz. 20.00  Sarsa,  Lizard King Toruń
   HaDwaO!, do 16.01.2018,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka

9.12. (sobota)
  godz. 8.30-15.30  Otwarty Turniej w Szachach Szybkich,  OPP Dom Harcerza 
  godz. 10.00-18.00  Mikograjki 2017, także 10.12.,  Książnica Kopernikańska,  
ul. Słowackiego
  godz. 11.00  KATAR Teatralny 2017,  Od Nowa
  od godz. 12.00  LuxFest - edycja mikołajkowa,  Arena Toruń
  godz. 12.00  Świąteczna aukcja charytatywna,  Ratusz Staromiejski
  godz. 12.00  Nad rzeką Wisłą- Finał Konkursu Literackiego,  MDK 
  godz. 15.00-17.00  Spotkanie wigilijne dla dzieci z Piernikowego Miasteczka, 
 OPP Dom Harcerza
  godz. 16.00-18.00  Ubierz choinkę, obdaruj rodzinkę,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 16.00, 17.15  Czas dla Nas: Był sobie król, koncert TOS,  CKK Jordanki
  godz. 18.00-2.00  Milonga Piernikowa – Jesień,  Dwór Artusa
  godz. 18.00  XVI Uniwersytecki Koncert Charytatywny - Voo Voo,  Aula UMK
  godz. 19.00  Tango - premiera,  Teatr Horzycy
  godz. 19.00  Koncert zespołu Dom o Zielonych Progach,  Dom Muz, ul. Podmurna
   Mikołajki na zamku – zabawy plebejskie dla dzieci,  Zamek Krzyżacki
   Wixapol,  Klub NRD

10.12. (niedziela)
  godz. 10.00-15.00  Kiermasz w Muzeum. Sztuka i rękodzieło ludowe,  Muzeum 
Etnograficzne
  godz. 17.00  Koncert Wiedeński,  Dwór Artusa
  godz. 17.00  Salonik Artystyczny: Koncert Kolęd,  Fort IV
  godz. 18.30  Koncert zespołu Dżem,  Arena Toruń
  godz. 19.00  Anielska Robota czyli - Diabli nadali tego świętego,  Hotel Bulwar

11.12. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Toruń, którego nie ma,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełno-
sprawnych 
  godz. 16.30  Audycja „Muzyka w ruchu, ruch w ciele, ciało w muzyce”,  Zespół 
Szkół Muzycznych
  godz. 17.45  Rodzinne tworzenie ozdób oraz kartek świątecznych,  Dom Muz,  
ul. Poznańska

  godz. 19.00  Manchester,  HRP Pamela
  godz. 20.00  Małgorzata Walewska & Gary Guthman Jazz Quartet - Christmas 
Songs,  CKK Jordanki

  godz. 20.00  Slam Poetycki,  Od Nowa

12.12. (wtorek)
  godz. 12.00  Spacer po aktualnych wystawach,  CSW
  godz. 13.45  Literatura niemiecka na ekranie,  CSW
  godz. 15.30  Listy do Świętego Mikołaja,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 16.30  Zwiedzanie Dworu Artusa,  Dwór Artusa
  godz. 18.00  Historia mody. Chiński styl,  CSW
  godz. 18.15  Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem,  CSW

13.12. (środa)
  godz. 12.00  Kino Dla Seniora – cykl filmoznawczy dla dorosłych,  CSW
   Aquapresja – wystawa, godz. 17.30 Hala Pomp, godz. 19.00 Od Nowa
  godz. 17.00  Pasja dokumentalisty: Marta Prus,  WOAK



18.12. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Dyskusyjny Klub Książki,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepeł-
nosprawnych 

19.12. (wtorek)
  godz. 12.00  Świąteczne dzwoneczki i świeczki,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 16.00, 20.00  Moscow City Ballet – Jezioro Łabędzie,  CKK Jordanki
  godz. 16.30  Świątecznie-Tanecznie,  OPP Dom Harcerza
  godz. 17.00  Kolorowe bombki,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 17.00  Koncert charytatywny „Gramy dla Sławka”,  MDK

20.12. (środa)
  godz. 17.00  Gdzie jesteś Mikołaju?,  OPP Dom Harcerza
  godz. 18.00-19.30  Rowerem po Japonii,  Wydział Nauk o Ziemi UMK
  godz. 18.30  Opowieści wigilijne na podstawie Karola Dickensa,  OPP Dom 
Harcerza

  godz. 19.00  Spektakl Grupy Improwizacyjnej rzeCo?,  Od Nowa
  godz. 20.00  Asia Czajkowska-Zoń, kolędy i piosenki świąteczne,  Brando’s Music

21.12. (czwartek)
  godz. 16.30  Ozdabiamy bombki na choinkę,  Książnica Kopernikańska,  
Filia nr 12, ul. Fałata
  godz. 18.00  Przy wigilijnym stole – koncert,  OPP Dom Harcerza

22.12. (piątek)
  godz. 16.00  Kolędowanie przy szopce, do 5.01.2018,  Rynek Nowomiejski
  godz. 19.00  VII Festiwal Cichej Muzyki - Wielki Finał,  Ratusz Staromiejski
   Wigilia Miejska,  Rynek Nowomiejski
   Novika & Mr. Lex,  Klub NRD

27.12. (środa)
  godz. 18.00-23.59  HipeRPeG #17 - Koktajl erpegowy,  Klub Muzyczny Hipisówka

28.12. (czwartek)
  godz. 16.00  Pożegnanie Starego Roku,  Klub Seniora „Zacisze”
  godz. 17.00  Sylwester dla dzieci,  Tumult
  godz. 17.18  Wiesław Smużny – VII uprawa Heliotropów 888-lecia Torunia w 2121 
roku, do 7.01.2018,  Galeria ZPAP

29.12. (piątek) 
   The Metropolitan Opera w Kinie Centrum, także 30.12.,  CSW

30.12. (sobota)
  godz. 12.00, 16.30  Sylwester dla dzieci: Wąż,  Teatr Baj Pomorski
  godz. 20.00  Konkludowy Gong Ludowy,  Wejściówka

31.12. (niedziela)
  godz. 17.00, 20.30  Wielka Gala Sylwestrowa, koncert TOS,  CKK Jordanki
  godz. 20.00  X Jubileuszowy Koncert Sylwestrowy,  Aula UMK
  godz. 21.00  Koncert Sylwestrowy - najpiękniejsze polskie piosenki,  Tumult
  godz. 22.30-1.00  Sylwester Miejski,  Rynek Staromiejski

  godz. 17.00  Promocja książki dr. Artura Trapszyca „Rybacy nieszawscy…” ,   
Muzeum Etnograficzne
  godz. 18.00  (Nie)codzienne dzieła sztuki,  CSW
  godz. 18.00  Anielska Manufaktura,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 19.00  Kolędy Jacka Kaczmarskiego - W Kołysce Ziemi Obiecanej,  Dwór 
Artusa
  godz. 19.00  Szorty teatralne,  OPP Dom Harcerza
  godz. 19.30  Toruńskie śpiewanki turystyczne,  Wejściówka
  godz. 20.00  Jazz Club: Michał Milczarek Trio,  Od Nowa

14.12. (czwartek)
  godz. 11.00  Nietypowe zawieszki na choinkę,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 12.00  Finał Miejskiego Konkursu na Witraż Bożonarodzeniowy,  MDK
  godz. 12.00  Grafika na warsztat! Spotkanie 3,  CSW
  godz. 13.00  „i...” - wystawa z okazji czterech rocznic, do 12.01.2018,  Galeria 
Forum 
  godz. 14.00  Uroczystość wigilijna,  Klub Seniora „Zacisze”
  godz. 17.00  Odkrycia w kamienicy przy ul. Żeglarskiej 16,  Muzeum Diecezjalne
  godz. 18.00-21.00  Profilaktycznie o…zdrowiu,  CN Młyn Wiedzy
  godz. 19.00  Klub Zasadniczo Dyskusyjny. Twoje zdanie się liczy,  Wejściówka
   Dni Ciechowskiego: godz. 19.00 Akcja Galerii Rusz, godz. 20.00 koncert Grze-
gorz Ciechowski Symfonicznie,  CKK Jordanki
  godz. 19.00  Acid Drinkers,  Lizard King Toruń
  godz. 20.00  Koncertowa Fala - Cherries Under The Water,  Od Nowa
  godz. 20.00  Koncert zespołu Cisza Jak Ta,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 20.00  Grzegorz Ciechowski Symfonicznie, koncert TOS,  CKK Jordanki
   John Porter,  Browar Jan Olbracht

15.12. (piątek)
  godz. 17.00  Dzień Tajlandzki,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 17.00  Koncert Kolęd w wykonaniu zespołów z MDK,  MDK
  godz. 17.00  Świąteczne Maluj i Tańcz,  OPP Dom Harcerza
  godz. 17.00  Orient Express: Przystanek: Dialog,  CSW
  godz. 17.00  (Nie)potrzebne, (nie)piękne, (nie)cenne. Reaktywacja rzeczy”,  
do 05.2018, Etnoklimaty – pokonkursowa wystawa fotografii,  Muzeum Etno-
graficzne
  godz. 19.00  Wielowątkowość tkaniny, Paweł Zawiślak aka Kropki Kreski. Moja 
mama jest moim największym fanem, do 4.02.2018,  CSW
  godz. 20.00  Dni Ciechowskiego: Raz na milion lat – Krzemiński/Ludew/ 
Stawiecki,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Natalia Nykiel,  CKK Jordanki
   Koncert Białas/ Lanek,  Klub NRD

16.12. (sobota)
  godz. 10.00-11.30  Bożonarodzeniowe Warsztaty Rodzinne,  OPP Dom Harcerza
  godz. 11.00-14.00  Eko-wigilia,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 17.00  Kambodża - w Królestwie Khmerów – spotkanie ze Zdzisławem 
Preisnerem,  Kamienica pod Gwiazdą
  godz. 18.00  III Gala Disco Polo,  Arena Toruń
  godz. 19.00  LemON,  CKK Jordanki
  godz. 20.00  Koncert Specjalny Pamięci Grzegorza Ciechowskiego,  Od Nowa

17.12. (niedziela)
  godz. 12.00  Salon Poezji,  Teatr Horzycy
  godz. 14.00-18.00  12. Dni Ciechowskiego: Toruńska Giełda Winylowa,  Dwór 
Artusa
  godz. 15.30, 18.30  Spektakl Kłamstewka,  CKK Jordanki
  godz. 19.00  Piąte Urodziny Grupy Teraz,  Dwór Artusa


