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powstania programu była wielka miłość do muzyki wschodu, którą arty-
ści kultywują w sobie od najmłodszych lat. Bilety: 20 zł ulgowy, 25 zł normalny 

Sztuka w Artusie – kobiety w sztuce dawnej, 23.01. (wt.), godz. 18.30
Kobiety w sztuce obecne były od zawsze – były muzami, inspiracjami, 
malowano je i rzeźbiono. Paradoksalnie jednak, choć były na piedestale, 
jako artystki w sztuce niemal nie istnieją. Wykład ma na celu przybliże-
nie i wydobycie z mroku dziejów kobiet artystek, które tworzyły od cza-
sów antycznych aż po wiek XIX. Postaramy się też odpowiedzieć na pyta-
nie o powód ich nieobecności w sztuce dawnej. Jak zawsze wystąpienie 
wzbogacone zostanie o multimedia i wiele intrygujących anegdotek. 
Wykład poprowadzi Łukasz Wudarski. Wstęp wolny
Czwartek z filozofią – Okłamywanie samego siebie i architektura 
umysłu, 25.01. (czwartek), godz. 18.30
Jak to możliwe być jednocześnie kłamcą i okłamywanym? Niejednorod-
ność umysłu, czyli zdolność człowieka do okłamywania samego siebie, 
do ukrywania przed sobą ponurych prawd i „przekonywania” siebie do 
optymistycznych, czasem wręcz narcystycznych fałszów – to temat naj-
bliższych rozważań filozoficznych, w które wprowadzi nas dr Paweł Gła-
dziejewski z Instytutu Filozofii UMK. Wstęp wolny
Saxmania 2018 – 20 lat minęło, 26.01. (piątek), godz. 19.00
Koncerty z cyklu Saxmania na stałe wpisały się w kalendarz toruńskich 
imprez kulturalnych. Hasło przewodnie tegorocznego koncertu: „20 lat 
minęło”. Nawiązuje ono do działalności pedagogicznej Dariusza Zale-
śnego – pomysłodawcy wydarzenia. W związku z jubileuszem na scenie 
zobaczymy i usłyszymy jego wychowanków. Druga część koncertu to wy-
stęp jego autorskiego projektu – Acoustic Quartet. A w repertuarze kom-
pozycje wielkich saksofonistów, takich jak: Phill Woods, Charlie Parker, 
John Coltrane, Joshua Redman, Jan Garbarek, Michael Brecker. Całość 
dopełnią oryginalne kompozycje z płyty Dream Power. 
Bilety: 20 zł ulgowy, 30 zł normalny

Świat i okolice – Papua Zachodnia – Kanibale wczoraj i dziś
31.01. (środa), godz. 18.30
Podróżnicy Alicja Kubiak i Jan Kurzela podążali śladami ostatnich dzi-
kich plemion w kraju ludożerców: Papui Zachodniej. Spędzając z nimi 
wiele dni, mieli okazję do przyglądania się ich życiu i uczestniczenia 
w ważnych obrzędach, a także udziału w niektórych czynnościach dnia 
codziennego. O tym czego się tam dowiedzieli i doświadczyli, opowiedzą 
podczas bogato ilustrowanego spotkania w Dworze Artusa. 
Bilety: 4 zł. Emeryci, renciści, uczniowie, studenci, niepełnosprawni - wstęp wolny

Filmowe poniedziałki
15.01. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30
Obyczajowy film biograficzny prezentujący historię powstania najważ-
niejszego portalu społecznościowego naszych czasów. Realizacja pomy-
słu budzi wiele kontrowersji.
22.01. (poniedziałek), godz. 15:30 i 18:30
Komedia obyczajowa. Autor książek podróżniczych, mimo podeszłego 
wieku, ani myśli o emeryturze. Na przekór żonie, postanawia wybrać się 
w podróż życia. Zabiera na wyprawę dawno niewidzianego przyjaciela – 
notorycznego podrywacza, niestroniącego od kieliszka.
29.01. (poniedziałek), godz. 15:30 i 18:30
Melodramat będący adaptacją światowego bestselleru. Między piętna-
stoletnim chłopakiem i dwukrotnie starszą od niego kobietą nawiązuje 
się burzliwy romans, który przerywa nagłe zniknięcie kochanki. Spotkają 
się po ośmiu latach w zupełnie nieoczekiwanych okolicznościach. Pro-
blematyka Holokaustu z nowej perspektywy.
Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki do odbioru pół godziny przed 
seansem. Jednej osobie przysługują 2 wejściówki. Brak możliwości rezerwacji wejściówek.

Galeria Artus
Aktywni i dojrzali po toruńsku – wystawa zdjęć Pauliny Komorowskiej
9.01. (wtorek), godz. 18.30, do 29.01.
Wystawa będąca rezultatem projektu fotograficznego. Celem autorki jest 
zwrócenie uwagi na rosnący udział osób starszych w społeczeństwie. Na 
wystawie prezentowanych jest kilkadziesiąt portretów mieszkańców Toru-
nia, osób zaangażowanych społecznie, z pasjami, zajmujących się działal-
nością kulturalną czy wolontariatem. 
Wobec Rysunku n°2, 30.01. (wtorek), godz. 18.30, do 16.02.
Prezentacja prac artystów związanych z Zakładem Rysunku Wydziału Sztuk 
Pięknych UMK. Jest ona swoistą kontynuacją podobnego pokazu, jaki miał 
miejsce 20 lat temu, z inicjatywy prof. Bogdana Chmielewskiego. Podobnie 
jak wówczas zaprezentowane dzieła w sposób szczególny odnoszą się do 
szerokiego obszaru sztuki, w jaki wpisuje się aktualnie rysunek. Ich pre-
zentacja jest również próbą refleksji nad zmianami, jakie zaszły w tym ob-
szarze w ciągu ostatnich lat. 
Na wystawy wstęp wolny. Galeria czynna od poniedziałku do niedzieli w godz. 10.00-18.00 
oraz podczas imprez

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

Klub Od Nowa
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 12.01. (pt), godz. 20.00
WOŚP zagra z Wydziałem Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK 
w Toruniu. Inicjatywa jest prosta: koncert oraz turniej sportowy na najwyż-
szym poziomie i mnóstwo atrakcji związanych z konkursami, licytacjami 
i nagrodami.
Spektakl grupy improwizacyjnej RzeCo, 17.01. (środa), godz. 19.00 
Spotkanie z improwizacją. Styczniowy spektakl skierowany jest do wszyst-
kich, którzy szukają dobrej zabawy i oderwania się od rutyny. To wieczór, 
w którym Wasze pomysły i sugestie będą liczyć się najbardziej. Czworo im-
prowizatorów zaprezentuje na scenie to, czego wcześniej nie było i czego 
już nigdy później nie będzie. Wstęp wolny
Bednarek – trasa promująca album „Talizman”, 18.01. (czw.), godz. 18.00
Kamil Bednarek wraz z zespołem wyrusza z premierową trasę koncerto-
wą. Bednarek swoje pierwsze kroki muzyczne stawiał w formacji StarGu-
ardMuffin. W 2012 roku działalność grupy została zawieszona, natomiast 
Kamil Bednarek wraz z perkusistą Maćkiem Pilarzem, klawiszowcem Rad-
kiem Szyszkowskim (obaj SGM) oraz dwoma nowymi muzykami rozpoczął 
pracę nad nową płytą formacji Bednarek. Piosenkarz zdobył cztery nomina-
cje do Eska Music Award 2017, wygrał statuetkę w kategorii Artysta roku. 
Bilety: 59-79 zł

Slam Poetycki, 22.01. (poniedziałek), godz. 20.00 
Skrzyżowanie poezji i performance’u, stawiające na pierwszym miejscu 
kontakt poety z ludźmi, którzy słuchają jego wierszy. Słowo slam określa 
również imprezę, podczas której artyści przedstawiają swoje teksty, a pu-
bliczność ocenia na bieżąco zarówno treść wierszy, jak i umiejętności ora-
torskie poety i wyłania najlepszego autora wieczoru. Wstęp wolny
Wieczór Podróżnika, 24.01. (środa), godz. 20.00 Wstęp wolny

Koncertowa Fala: zespół Bulwar, 25.01. (czwartek), godz. 20.00
Toruński zespół, istniejący od 2015 roku. Muzycznie utożsamia się z pol-
skim rockiem lat 90. Grupa dysponuje szerokim wachlarzem muzycznych 
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CENTRUM KULTURALNO-KONGRESOWE JORDANKI
al. Solidarności 1-3, tel. kasa biletowa: 56 642-43-79
www.jordanki.torun.pl

Klatka dla ptaków, reż. Andrzej Strzelecki, 7.01. (niedz.), godz. 17.00
Spektakl ukazuje konfrontację dwóch różnych światów i punktów widzenia. 
Grzegorz i Albin prowadzą klub, jednak sielankowe życie zaburza wizyta 
przyszłych teściów ich syna. Rodzice Młodego nie należą do klasycznego 
modelu rodziny, więc to spotkanie przysporzy wielu problemów i nieprze-
widzianych sytuacji. Zwłaszcza, że teść to bardzo konserwatywny polityk. 
Obsada: Tomasz Sapryk, Wojciech Raszewski, Jarosław Gajewski, Witold 
Dębicki, Marek Kaliszuk, Małgorzata Rudzka, Joanna Kurowska, Olga  
Kalicka/Joanna Balas.
Bilety: 70, 95, 110 , 130 zł dostępne: CKK Jordanki, biletyna.pl, kupbilecik.pl. Rezerwacja tel.: 605-
555-676. Organizator: Impresariat Artystyczny Adria

Narodowy Teatr Operetki Kijowskiej - W krainie operetki i musicalu
9.01. (wtorek), godz. 19.00
Artyści z Ukrainy zaprezentują widowisko składające się z najpopularniej-
szych utworów operetkowych najsłynniejszych kompozytorów. Prawie 50 
osób - soliści, orkiestra, pary baletowe oraz chór. Na scenie pokazanych 
zostanie około trzydzieści pozycji muzycznych.
Bilety: 105, 95, 85 zł dostępne: bilety24.pl oraz: CKK Jordanki, Biuro Turystyczne, Ośrodek Informacji 
Turystycznej, Księgarnia PWN. Kontakt: 602-804-329. Organizator: Impresariat Artystyczny Impart

Zbigniew Preisner i Przyjaciele - Stare i nowe kolędy
10.01. (środa), godz. 19.00
Bilety: 79, 109, 129, 149, 179 zł. Organizator: Agencja Paradam

Anita Lipnicka i zespół The Hats, 16.01. (wtorek), godz. 19.00
„Miód i Dym” to szósta płyta w solowym dorobku fonograficznym Anity Lip-
nickiej. Tym razem album w całości został nagrany w Polsce, z udziałem 
zespołu The Hats, który tworzy czterech muzyków towarzyszących artystce 
od kilku lat na scenie. Wynikiem tej współpracy jest materiał będący echem 
ich wspólnych fascynacji muzycznych, oscylujących na pograniczu ame-
rykańskiego folku, alt country i bluesa, z wyraźnymi wpływami post-hipi-
sowskiego ducha i uwielbieniem do vintage’owych brzmień instrumentów. 
Album zawiera 14 piosenek (w tym „Ptasiek” i „Z miasta”), do większości 
których teksty i muzykę napisała Anita Lipnicka; znajduje się tu też kilka 
kompozycji zespołowych oraz trzy autorstwa Johna Portera. 
Bilety: 70, 95, 120 zł dostępne: CKK Jordanki, biletyna.pl, kupbilecik.pl. Rezerwacja telefoniczna: 
605-555-67. Organizator: Impresariat Artystyczny Impart

CENTRA KULTURY
Pasión the Buena Vista, 31.01. (środa), godz. 19.00
Bilety: 119, 129, 159, 189 zł. Organizator: Makroconcert 

Nadchodzące wydarzenia:
Polowanie na łosia, 7.02. (środa), godz. 19.00
Organizator: Impresariat Artystyczny Adria. Bilety: 40, 60, 95, 120 zł

Michał Szpak, 14.02. (środa), godz. 19.00
Organizator: Impresariat Artystyczny Adria. Bilety: 70, 95, 120 zł 

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

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

Tre Voci – Koncert Noworoczny, 6.01. (sobota), godz. 18.00
Koncert w wykonaniu trzech tenorów to największe arie operowe, słyn-
ne motywy filmowe, wzruszające melodie świąteczne i nieśmiertelne 
hity rozrywkowe, a wszystko w klasycznych aranżacjach. Artystom 
towarzyszyć będzie kwartet smyczkowy 2BeQuartet oraz znakomity 
pianista Darek Tarczewski. Bilety: 65 zł ulgowy, 70 zł normalny

Sara Pach – koncert bożonarodzeniowy, 7.01. (niedz.), godz. 18.00
Kolędy i piosenki, które wszystkim kojarzą się z Bożym Narodzeniem. 
Koncert będzie też okazją do posłuchania nowych wersji dobrze nam 
znanych świątecznych utworów – zarówno tych bardziej klasycznych, 
jak i z gatunku muzyki pop. O magiczną atmosferę zadba artystka, ra-
zem ze swoim muzykami: Igorem Nowickim i Nikodemem Wróbel. 
Bilety: 20 zł ulgowy, 25 zł normalny

Eliza Kącka – spotkanie autorskie, 17.01. (środa), godz. 19.00
Autorka zbiorku prozy poetyckiej zatytułowanej „Elizje”. Jej teksty tyl-
ko „udają powiastki o jakichś para-królewnach. A przecież to teksty 
o tekstach, być może o samej – za przeproszeniem – literaturze?” – jak 
możemy przeczytać w jednej z recenzji. Wstęp wolny
Zwiedzanie Dworu Artusa, 18.01. (czwartek), godz. 16.30
Raz w miesiącu, pod okiem przewodnika, wszyscy chętni mogą obej-
rzeć niedostępne na co dzień zakamarki budynku, posłuchać historii, 
opowieści i legend związanych z Dworem Artusa. 
Bilety: 5 zł ulgowy, 10 zł normalny

Dzień Babci – Russkaja Dusza – ballady i romanse rosyjskie
19.01. (piątek), godz. 19.00
Z okazji Dnia Babci i Dziadka usłyszymy zarówno znane pieśni, roman-
se i ballady rosyjskie jak i perełki muzyki ludowej rodem z Białorusi 
i Ukrainy w wykonaniu zespołu Slavic Voices – Słowiańskie Głosy, 
który tworzą Michał Hajduczenia i Magdalena Cysewska. Impulsem do 



twarzy: od skocznego klasycznego punk rocka, alternatywę, hard rocka 
po blues rockowe ballady. 
Koncerty na żywo w klubie oraz na antenie Radia Sfera UMK pod adresem: www.sfera.umk.pl/
gracz. Wydarzenie rejestrowane, transmisja niekodowana. Wstęp wolny

Galeria 011
Aquapresja, do 15.01.
Projekt zwraca uwagę na wieże ciśnień - zabytki architektury przemy-
słowej, 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. 
Artyści / twórcy projektu: Alicja Wieczorek, Katarzyna Wendland, Grze-
gorz Wawrzyńczak.
Kameralnie, 17.01. (środa), godz. 18.00
Projekt obejmujący zbiór prac dwóch doktorantek Wydziału Sztuk Pięk-
nych UMK: Agaty Ciesielskiej oraz Weroniki Marszelewskiej. Obie autor-
ki są miłośniczkami małej formy i właśnie takie grafiki - w rozmiarze mini 
prezentowane są na wystawie. Agata Ciesielska z wykształcenia jest li-
tografem choć na wystawie prezentuje eksperymentalne druki cyfrowe, 
których tematem jest intymny mikroświat człowieka. Weronika Marsze-
lewska zajmuje się wypukłodrukiem. Jej prace to abstrakcyjne krajobra-
zu pełne ciekawych przestrzeni i form. 

Galeria Dworzec Zachodni
Sztuka Natury: Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, do 5.01.
Wystawa jest efektem pleneru fotograficznego, który odbył się 26-28 
maja 2017 roku na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobra-
zowego. Autorzy prac to: Edyta Adamska, Adam Adamski, Liliana Cie-
szyńska, Jarosław Jan Jeleński, Piotr Olkiewicz, Dariusz Sarnowski, Piotr 
Tamborek, Marek Trzeciak, Anna Zwolińska.
Tomasz Barczyk - modern talking, 10.01. (środa), godz. 19.00
Tomasz Barczyk urodził się w 1975 roku w Chełmie Lubelskim. W 2001 
roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem na Kierunku Grafika Wydziału Sztuk 
Pięknych UMK. Uhonorowany Medalem im. Tymona Niesiołowskiego za 
najlepszy dyplom artystyczny. Zatrudniony w Zakładzie Grafiki od 2002 r.  
W dorobku artystycznym ma 12 wystaw indywidualnych grafiki. „Pismo, 
litera, cyfra stały się formalnym bohaterem moich grafik. Ja, można po-
wiedzieć, piszę wiersze graficzne za pomocą litografii, drzeworytu czy 
linorytu, gdzie obraz, litera i słowo wpływają na siebie” – pisze artysta.

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

Kino Niebieski Kocyk
Ach, śpij kochanie, reż. Krzysztof Lang, Polska 2017
8.01. (poniedziałek), godz. 19.00 
Film opowiada historię śledztwa prowadzonego przez młodego milicjanta w sprawie zbrodni 
dokonywanych w Krakowie w latach 50. ubiegłego wieku. Podejrzenie pada na szanownego oby-
watela - Mazurkiewicza.

Suburbicon, reż. George Clooney, USA 2017
9.01. (wtorek), godz. 19.00 
Akcja rozgrywa się na przedmieściach miasta Suburbicon w latach 50 XX w. Życie ułożonych i spo-
kojnych mieszkańców zakłóca wprowadzenie się czarnoskórych sąsiadów. Wywołuje ono panikę 
wśród rasistowskiej części dzielnicy. Niedługo po tym zdarzeniu w domu biznesmana Gardnera 
Lodge’a (Matt Damon) dochodzi do włamania, w skutek którego ginie jego żona Margaret. 

Zabicie św. Jelenia, reż. Yorgos Lanthimos, Irlandia/Wielka Brytania 
2017, 15.01. (poniedziałek), godz. 19:00 

Steven Murphy to ceniony kardiochirurg, który wraz ze swoją żoną Anną i dwojgiem dzieci wiedzie 
pozornie idealne, ale wypełnione pustką życie. Pewnego dnia wkracza w nie dziwny nastolatek Mar-
tin. Martin coraz częściej pojawia się u rodziny Murphych, aż w końcu ujawnia swoje prawdziwe 
zamiary.

Cicha noc, reż. Piotr Domalewski, Polska 2017, 16.01. (wt.), godz. 19.00 
Pracujący za granicą Adam niespodziewanie wraca do rodzinnego domu na Boże Narodzenie. Nikt 
z krewnych nie spodziewa się, jak wielki wpływ na ich życie będą miały dalsze wydarzenia wigilijnej 
nocy.

Morderstwo w Orient Expressie, reż. Kenneth Branagh, USA/Malta 2017
22.01. (poniedziałek), godz. 19.00 
Gdy w luksusowym słynnym pociągu Orient Ekspress zasztyletowany zostaje wpływowy biznesmen, 
Hercules Poirot podejmuje się wskazania mordercy. Krąg podejrzanych udaje się zamknąć do dwu-
nastu osób – pasażerów wagonu. 

Na karuzeli życia, reż. Woody Allen, USA 2017, 23.01. (wt.), godz. 19.00 
Historia czterech osób, których losy splatają się w parku rozrywki na Coney Island w latach 50 XX w. 

Wojna płci, reż. Jonathan Dayton, Valerie Faris, USA, Wielka Brytania 
2017, 29.01. (poniedziałek), godz. 19.00
Legendarny mecz tenisowy z 1973 pomiędzy liderką światowych rankingów Billie Jean King i bez-
czelnie pewnym siebie byłym mistrzem Bobby Riggs, zwany „Wojną płci”, stał się najbardziej oglą-
danym wydarzeniem sportowym w historii telewizji. Podczas gdy media kreowały King i Riggsa na 
zaciętych przeciwników, poza kortem każde z nich stawiało czoło skomplikowanym przeciwno-
ściom losu.

Na mlecznej drodze, reż. Emir Kusturica, Polska 2017
30.01. (wtorek), godzi. 19.00
Trwa wojna, a wokół rozkwita wiosna. Mleczarz Kosta (w tej roli sam reżyser) codziennie przekracza 
linię frontu, aby dowieźć żołnierzom pożywienie. Los mu sprzyja: kule się go nie imają, piękna Mile-
na (Sloboda Mićalović) oddała mu serce, a jego przyszłość rysuje się w jasnych barwach. Do czasu.

Bilety: 10 zł studenci, 12 zł pozostałe osoby

Aula UMK, ul. Gagarina 11
Enej – koncert kolęd, 24.01. (środa), godz. 19.00
Kolędowanie z Enejem to najbardziej znane, najbliższe naszym sercom 
polskie kolędy i pastorałki w autorskich aranżacjach zespołu, urozmaicone 
melodiami rodem z Ukrainy. 
Bilety: 50 zł, 60 zł w dniu koncertu do nabycia: Klub Od Nowa, Sklep Pamiątki przy Flisaku, oraz 
odnowa@umk.pl 

Spektakl Mężczyzna idealny, 26.01. (piątek), godz. 19.00 
Milowicz, Dziurman, Zahorski oraz Adriana Biedrzyńska. Spektakl napisał 
Andrzej Pacuła, a wyreżyserował Stefan Fridmann. Sławny showman tele-
wizyjny przeżywa kryzys osobowości i zgłasza się na kurację do kliniki le-
czenia męskich nerwic. Nie podejrzewa, że to klinika zupełnie niepodobna 
do innych. Kieruje nią ekscentryczny profesor psychiatrii, stosujący meto-
dy bliższe raczej hippisom i playboy’om, niż instytutowi naukowemu. 
Bilety: 50-70 zł

Robert Gawliński i Wilki, 27.01. (sobota), godz. 18.00 
Jubileuszowy koncert 25-lecia legendy polskiego rocka. Wilki cieszą się 
nieprzerwalnie ogromną popularnością. Na koncie mają 3 platynowe płyty 
oraz dziesiątki wielkich przebojów. Z pewnością nie zabraknie więc takich 
hitów jak: „Urka”, „Baśka”, „Bohema”, „Eli lama Sabachtani”, „Nie stało 
się nic”, „Sun of the blue sky”, czy „Przez dziewczyny”. Bilety: 80-120 zł

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

Wystawy:
O obrotach, Rzeka, przeŻYCIE, przeBUDOWA!, Idee, Poruszyć wyobraźnię, 
Panoramy żaglowców, Statek piracki na wystawie Rzeka, Kalejdoskop - 
przewrotne oko - od 16.01.

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
1.01. Centrum nieczynne; 6.01. czynne w godz. 11.00-17.00

Bilety:
Zwiedzanie wystaw: 18 zł, ulgowy 13 zł, rodzinny 38 zł, grupowy 12 zł (grupa min. 10 
osobowa)
Warsztaty: 15 zł, ulgowy 13 zł, rodzinny 34 zł, grupowy 12 zł (grupa min. 10 osobowa)
ścieżka tematyczna: 13 zł (grupa 10-40 os.)
Warsztaty dla przedszkoli: 17 zł (grupa 20-30 os.)
Zajęcia w pracowniach biologicznej/fizycznej: 14 zł/60 min + 17 zł/120 min. (grupa 20-
36 os.)
Pracownia multimedialna (szkoły): 17 zł (grupa 20-30 os.)
Zwiedzanie z przewodnikiem: 17 zł (grupa 10-30 os.)
Możliwość zwiedzania wystaw z przewodnikiem. W ramach jednej tury mogą być oprowa-
dzone 4 grupy po max. 15 osób. Bilet na zwiedzanie z przewodnikiem: grupowy 17 zł
CNMW honoruje Toruńską Kartę Seniora. Bilet na zwiedzanie wystaw: 10 zł

Warsztaty: 
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

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.
W ramach X Międzynarodowego Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodni-
czego „Sztuka Natury” 
„Kocham tę niedostępną rzekę, jak kocha się niedostępne kobiety. Te 
jej wymagania, kaprysy, mroczne tajemnice, ciągłe niewiadome i mean-
dry (…). Trudny to związek i wymagający, ale są dni i chwile, kiedy jest 
moja... Taka, jak chcę i pragnę!”. Te słowa autora wystawy mówią wiele 
o Drwęcy, której poświęcił kilka ostatnich lat swojej fotograficznej twór-
czości. Dariusz Sarnowski – fotograf, dziennikarz, miłośnik przyrody. 
Współtwórca i wieloletni prezes Okręgu Śląskiego Związku Polskich Fo-
tografów Przyrody. Zawodowo związany z prasą przyrodniczo-łowiecką.
Menologion. Materie i fosforescencje. Paweł Wyborski – malarstwo
19.01. (piątek), godz. 18.00, do 18.02.
„Od lat bliska mi jest malarska refleksja nad fenomenem ikony. Uważam 
ten temat za niezwykle żywotny i inspirujący, zwłaszcza w odniesieniu 
do tego, co w ikonie nieoczywiste, poboczne, peryferyjne. Rezultatem in-
spiracji estetyką ikony były w przeszłości projekty: obrazy o ikonach czy 
ikonopejzaże. Swoista potrzeba uporządkowania ikonomaterii i nadania 
im bardziej konkretnych ram symbolicznych doprowadziła do wyłonienia 
się kolejnego konceptu. Menologion w czystym sensie stanowi pomysł 
formalny, kompozycyjny, to inspirująca propozycja kompozycyjna, bez 
jakichkolwiek odniesień do jego liturgicznego znaczenia. Traktuję go 
metaforycznie. Zarazem jest on dla mnie konceptem o fundamentalnym 
znaczeniu ze względu na immanentną dlań syntetyczność, aranżującą po-
szczególne dystynktywne sceny, fragmenty czy obrazy – w jedną całość”.
Paweł Wyborski (ur. 1975 w Starogardzie Gdańskim). Malarz i socjolog 
kultury. Autor obrazów o ikonach, na które składają się m.in. ikonopej-
zaże i ikonomaterie. Autor prawie czterdziestu wystaw indywidualnych 
w kraju i za granicą (m.in. w Stanach Zjednoczonych, Holandii i Belgii. 
Właściciel Galerii Autorskiej „Szafa” w Starogardzie Gdańskim.

FotoGaleria
Dzieciństwo - portrety Agnieszki Betke-Kubiak, do 7.01.
Agnieszka Betke-Kubiak urodziła się w Toruniu i jest matką trójki dzieci. 
Pasję do fotografowania zaczęła rozwijać ponad 5 lat temu, zatrzymu-
jąc najpiękniejsze chwile z życia własnych dzieci w postaci ponadcza-
sowych kadrów. Autorka portretów, fotografuje głównie przy świetle 
zastanym. Szuka naturalnych momentów pokazujących prawdziwe emo-
cje. Laureatka konkursów: „Portret Prawdziwy, V Edycja”, „Wystaw się 
w CSW 2017”.
50 lat minęło, czyli „Nowości” od kuchni – fotografie Andrzeja 
Kamińskiego, 11.01. (czwartek), godz. 18.00, do 31.01.



Pierwszy numer „Nowości” trafił do kiosków na przełomie 1967 i 1968 
roku. W ciągu 50 lat redakcja najpopularniejszego toruńskiego dzienni-
ka przygotowała prawie 15 tysięcy wydań gazety. Przez maszyny dru-
karskie przepłynęło morze słów oraz tysiące zdjęć. Dom Muz zaprasza 
na niezwykłą wystawę fotografii, które choć zostały zrobione przez wie-
loletniego fotoreportera gazety, Andrzeja Kamińskiego, w większości 
nigdy nigdzie nie były publikowane. Na kilkudziesięciu zdjęciach będzie 
można zobaczyć redakcję od środka. Andrzej Kamiński jest związany 
z „Nowościami” od samego początku, na kliszy swojego aparatu utrwa-
lił zarówno „Nowościowych” pionierów, jak i członków zespołu, którzy 
dołączyli później. Uwiecznił ich przy pracy oraz w sytuacjach mniej po-
ważnych.
Na wystawy wstęp wolny

Imprezy:
Klub Młodych Muz – podróż w chmurach
13.01. (sobota), godz. 10.00 i 11.00
Zapraszamy na kolejne spotkanie z miłośnikami rodzinnych przygód 
z kreatywnością. Tym razem wzniesiemy się w wyobraźni 233 metry nad 
ziemię, przejdziemy błyskawiczny kurs latania i sprawdzimy, jak smaku-
ją chmury. Do Klubu Bardzo Młodych Muz (rodziny z dziećmi w wieku 3-5 
lat) zapraszamy na godzinę 10.00, starszych Klubowiczów na godzinę 
11.00. Bilet rodzinny: 15 zł 
Dzień Tajwanu, 26.01. (piątek), godz. 17.00
W programie krótkie filmy o balecie i teatrze Dalekiego Wschodu. Wstęp 
wolny

Dla grup zorganizowanych: 
Oko na galerię Foto 
Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w kreatywnych 
warsztatach wokół wystawy fotograficznej „Dzieciństwo – portrety dzie-
ci Agnieszki Betke Kubiak”. W czasie interaktywnych zajęć uczestnicy 
poznają tajniki fotografii – będziemy rozmawiać o kompozycji kadru, roli 
światła i prawidłowej ekspozycji. Zapisy i informacje pod adresem: pod-
murna@dommuz.pl. Wstęp: 5 zł

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

Galeria na Podgórzu 
Podgórz po staremu i po nowemu - prace laureatów konkursu 
plastycznego, do 19.01.
Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbyło się w przed-
dzień święta patrona Podgórza św. Mikołaja. Wstęp wolny
Wspomnienia… wspomnienia, 23.01. (wtorek), godz. 17.00, do 23.02.
Nietypowa wystawa w ramach obchodów Dnia Babci i Dziadka. Do 
wystawy można dołączyć wspomnienia naszych starszych sąsiadów, 
znajomych czy innych starszych członków rodzin – nie tylko babć czy 
dziadków. Wspomnienia mogą dotyczyć nie tylko ważnych zdarzeń, 
ale i codzienności, zarówno tej radosnej jak i trudnej. Mogą to też być 
zatrzymane chwile na fotografii czy fragmenty czyichś wspomnień z pa-
miętnika, rozmowy itp. (czekamy na nie do 19.01.). Gośćmi wydarzenia 
będą członkowie Klubu Seniora działającego przy Domu Muz – uczest-
nicy zajęć stałych w naszej placówce wręczą im, jak również swoim 
babciom i dziadkom, własnoręcznie zrobione laurki a także zaproszą  

do wspólnych zabaw oraz przypomnienia sobie zabaw babć i dziadków. 
Więcej informacji: Joanna Łagan (tel. 721-522-054)
Kolędowanie z Podgórskim Walczykiem, 8.01. (pon.), godz. 14.00 
W repertuarze znajdą się znane kolędy. Każdy, kto lubi śpiewać zaproszo-
ny. Wstęp wolny
Kreatywna inspiratornia – recyklingowe obrazy z papieru
10.01. (środa), godz. 8.30
Podczas warsztatów młodzież szkolna z przyniesionych przez siebie tektur 
i papierów na dużych formatach stworzy instalacje, które następnie zosta-
ną pomalowane i polakierowane. Wstęp: 5 zł
Rodzinne warsztaty ceramiczne, 13, 20.01. (sobota), godz. 11.00
Podczas zajęć będziemy mieli okazję zapoznać się z tajnikami warsztatu 
oraz przyjrzeć się całemu procesowi powstawania ceramiki – od lepienia 
poprzez szkliwienie aż do wypalenia. Na warsztaty zapraszamy dzieci, mło-
dzież i dorosłych. Prowadząca: Gabrysia Kutyba. Wstęp: 20 zł
Coaching ciała – Głowa czy serce
19.01. (piątek), godz. 18.00-21.00, 20.01. (sobota), godz. 10.00-14.00
Coaching jako metoda zadawania pytań i pomoc w indywidualnym do-
chodzeniu do odpowiedzi ułatwia poznanie możliwości własnego ciała. 
Dzięki nauce nowych ruchów i przełamywaniu schematów ruchowych moż-
liwe jest odnalezienie nowych ścieżek w życiu, życiu bardziej świadomym, 
uważnym, radosnym. Spontaniczny ruch (zwłaszcza z muzyką) zawsze wy-
zwala endorfiny, co z kolei poprawia samopoczucie! Zmieniając swoje cia-
ło, swój ruch, możemy zmieniać swoje postawy życiowe. Zmienia się ciało 
– zmienia się psychika, zmienia się świat wokół nas. Prowadząca: Marta 
Zawadzka. Wstęp: 200 zł
Bal przebierańców dla dzieci, 19.01. (piątek), godz. 17.00
W programie zabawa przy muzyce, konkursy i zabawy. Wstęp 5 zł. Prowa-
dzenie: Agnieszka Dąbrowska
Błażej w garderobie – poranek teatralny w wykonaniu Teatru Frajda
27.01. (sobota), godz. 11.00
Garderoba to bardzo tajemnicze miejsce. Zwykle rodzice chowają w niej 
ubrania i buty, ale czasami można w niej znaleźć rzeczy niezwykłe, a na-
wet zaczarowane. Błażej zawsze lubił chować się w garderobie. Przebierał 
się w rożne ciuchy mamy i taty i był piratem, a zaraz potem kosmonautą. 
Jeszce fajniej bawił się, kiedy odwiedzali go przyjaciele. Wtedy można było 
się przebrać za księcia i księżniczkę lub za czterdziestu rozbójników. Może 
uda się Błażejowi zabrać dzieciaki w bajkową podróż na święta w Szafolan-
dii? Po spektaklu warsztatowa niespodzianka. Wstęp: 10 zł
Warsztaty dla grup zorganizowanych: Karnawałowe maski 
Warsztaty dla dzieci przedszkolnych, podczas których wykonamy maski 
karnawałowe z papieru. Do zdobienia użyjemy filcu, piór i elementów pa-
smanteryjnych. Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska. Wstęp: 5 zł
• 18.01. (czwartek), godz. 11.00 Laurki na Dzień Babci i Dziadka
Uczestnicy wykonają laurki w różnych technikach plastycznych oraz kolaże 
wokół tematu: Jak  na co dzień pomóc starszym ludziom. Prowadzące: Jo-
anna Łagan i Lidia Klimaszewska. Wstęp 3 zł 
Organizatorzy: Dom Muz oraz Filia nr 4 Książnicy Kopernikańskiej
• 18.01. (czwartek), godz. 9.00 Wokół sztuki – filcowane broszki
Zajęcia dla grupy dzieci niepełnosprawnych. Podczas warsztatów uczestni-
cy wykonają broszki z filcowanej na ciepło wełny z merynosów. Prowadze-
nie: Agnieszka Dąbrowska Wstęp: 10 zł 

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

Popołudnie z planszówkami, 9.01. (wtorek), godz. 15.30
Zapraszamy na dwie godziny grania w gry planszowe, karciane i zręcz-
nościowe dla dzieci. W programie gra w Duuuszki, Małpie figle, Jengę, 
Tik Tak Bum, Śpiące Królewny, Dobble i wiele innych. Instruktorzy oraz 
stali uczestnicy zajęć w Domu Muz będą w razie potrzeby tłumaczyć 
zasady. Na zakończenie przewidziany jest poczęstunek. Wstęp wolny
Kartki z kalendarza – warsztaty dla dzieci (7-15 lat)
15.01. (poniedziałek), godz. 16.00
Na warsztatach wykonamy kalendarze bądź plannery na 2018 rok, 
które ozdobimy w wybranych technikach. Warsztaty we współpracy ze 
świetlicą środowiskową działającą przy Domu Muz. Wstęp wolny 
Brzózka, 18.01. (czwartek), godz. 11.00
Spektakl w wykonaniu podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej 
„Bratanki” Fundacji im. Brata Alberta. „Brzózka” to wzruszająca opo-
wieść, która, choć osadzona pozornie w odległych czasach, ukazuje ak-
tualne problemy i uczucia, jakie przeżywa każdy z nas. Także te, które 
mogą nas pociągnąć nawet do najgorszych czynów. Najważniejszym 
przesłaniem jest jednak to, że dobro i tak zwycięży! Wstęp wolny
Karnawałowa dyskoteka dla dzieci (7-15 lat), 25.01. (czw.), godz. 16.00
W programie tańce i zabawy przy muzyce oraz poczęstunek. Wstęp wolny
Kobieca Manufaktura – kulinarne notatniki, 30.01. (wt.), godz. 17.30
Na warsztatach wykonamy przepiśniki, czyli notesy na przepisy kuli-
narne. Podstawą działań będą specjalne papiery oraz techniki scrapbo-
okingowe. Nauczymy się, jak komponować elementy, postarzać papier, 
używać stempli silikonowych czy pereł w płynie. Wstęp: 15 zł

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

Wystawa fotograficzna prac uczestników klubu Foto Cyfra 
10.01. (środa), godz. 17.00
Koncert z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wykonaniu 
Zespołu Pieśni i Tańca Młody Toruń, 14.01. (niedziela), godz.16.30 
Tańce, piosenki, zabawy z różnych regionów kraju, polskie tańce naro-
dowe i obrzędy. 
Koncert z Okazji Dnia Babci i Dziadka w wykonaniu zespołów 
taneczno-wokalnych Fiku-Miku, Senza  i Wesołe Nutki
19.01. (piątek), godz. 18.00
Zespoły zaprezentują swoje premierowe choreografie oraz wykonają 
utwory dedykowane babciom i dziadkom. Tego dnia nie zabraknie do-
brze wszystkim znanych utworów ludowych oraz piosenek z repertuaru 
dziecięcego w wykonaniu Fiku Miku - najmłodszej grupy MDK.
Nowa Scena Muzyczna: Babcia stała na balkonie…
20.01. (sobota), godz. 18.00
Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka. Utwór „Babcia stała na balko-
nie...” i inne zaprezentują orkiestry dęte. Wejściówki: 15 zł do nabycia 
w portierni od 9.01.
Koncert Premier Zespołu Pieśni i Tańca Młody Toruń z okazji Dnia 
Babci i Dziadka, 25.01. (czwartek), godz. 17.30

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

Otwarty Turniej Szachowy, 13.01. (sobota), godz. 10.00-14.30
W cyklu Grand Prix Torunia w szachach szybkich 2017/2018
Wielcy malarze, 13.01. (sobota), godz. 10.30-13.30 
Soboty z filmem i dyskusją na jego temat dla młodzieży w wieku licealnym 
Artystyczne warsztaty rodzinne z babcią i dziadkiem, 20.01. (sob.)
Warsztaty dla dzieci i ich babć i dziadków
Koncert grupy „Mały Brodway” z okazji Dnia Babci i Dziadka 
24.01. (środa), godz. 17.00
Koncert grup najmłodszych (I i II) oraz solistów z grup III i IV
III Miejski Konkurs Wokalny „Zimowa Piosenka” 
27.01. (sobota), godz. 10.00
Konkurs wokalny o tematyce zimowej i świątecznej dla dzieci z klas I-III 
i IV-VII. 
Ogłoszenie w styczniu 2018 r. – IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Z moich stron. Przysło-
wia” – konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

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

Konsultacje fotograficzne, 5, 26.01. (piątek), godz. 15.30-18.00 
Indywidualne zajęcia warsztatowe dla osób amatorsko uprawiających fotogra-
fię artystyczną. Konsultacje prowadzi Stanisław Jasiński, udział bezpłatny.
Wybitne postacie z historii fotografii: Bill Brandt - mistrz fotografii 
brytyjskiej, 10.01. (środa), godz. 17.00
Wykład Stanisława Jasińskiego z cyklu Historia fotografii. Wstęp wolny
W pierwszym rzędzie: Dookoła świata, 17.01. (środa), godz. 17.00
Spotkanie filmoznawcze. Wstęp wolny
Teatralny rozruch, 20.01. (sobota), godz. 9.00
Teatralny wybieg – kostiumy z szarego papieru – zajęcia teatralne dla dzie-
ci w wieku 7-10  lat. Prowadzi Agnieszka Zakrzewska. Wstęp wolny – zapisy 
na www.woak.torun.pl
Poranne figle, psoty i żarty, 20.01. (sobota), godz. 11.00 i 12.30
Kłębowisko, czyli kraina sznurka i motka – zajęcia teatralne dla dzieci 
w wieku 4-6  lat. Prowadzi Agnieszka Zakrzewska. Wstęp wolny – zapisy 
na www.woak.torun.pl

Warsztaty
27.01. (sobota) Skuteczny tekst w internecie (webwriting) i nowoczesny newsletter
Zajęcia prowadzi Dominik Pokornowski, cena: 120 zł, zgłoszenia do 19.01.
27.01. (sobota) Etiuda teatralna – od pomysłu do realizacji
Zajęcia prowadzi Agnieszka Zakrzewska, cena: 50 zł, zgłoszenia do 19.01. 

*****
Rozpoczynają się XXVII Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR. W tym 
roku odbywają się one w dziedzinach: muzyki, fotografii, filmu i teatru. Do 10.02. przyjmowane 
są zgłoszenia zespołów i solistów do przeglądu w dziedzinie Muzyka. Udział wziąć mogą zespoły 
rockowe, bluesowe, heavy-metalowe, indie-rockowe, jak i twórcy z kręgów muzyki elektronicznej, 
indie, newo-folku, new-jazzu, hip-hopu, nowych brzmień i wielu innych gatunków szeroko pojętej 
muzyki alternatywnej. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowy regulamin na www



Wystawy czasowe: 
• X Międzynarodowy Festiwal Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Sztuka 
Natury”, do 21.01.2018

•  Rowerem przez Saharę i… jeszcze dalej 
19.01. (piątek), godz. 17.00, do 1.04.

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:
Dotknij historii, 16.01.-9.02.
Program edukacyjno-promocyjny przygotowany dla grup zorganizowanych. Zajęcia prowadzo-
ne będą dla uczniów starszych grup przedszkolnych, szkół podstawowych (kl. I-VII), gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych w Muzeum Historii Torunia, Muzeum Toruńskiego Piernika, Ratuszu 
Staromiejskim. Udział: 2 zł od osoby. Wszystkie klasy biorące udział w projekcie uczestniczą 
w konkursie „Szkoła aktywna w Muzeum” (szkoła, której klasy najczęściej będą korzystały z ak-
cji w nagrodę za aktywność będzie miała ufundowany pakiet 5 zajęć w Muzeum Okręgowym)
Zapisy: Dział Edukacji, tel. 56 660-56-32, -05, -31

Powrót Torunia do Macierzy, 18.01. (czwartek)
Dzień Babci i Dziadka w Muzeum, 21.01. (niedziela)
• Kamienica pod Gwiazdą: Moda kraju kwitnącej wiśni, godz. 11.00, 
12.30
Rodzinne spotkanie edukacyjne. Uczestnicy dowiedzą się, czym jest ki-
mono, jak się je zakłada i jakie funkcje pełni. Pogadanka z pokazem. 
Zapraszamy Babcie i Dziadków z wnukami
• Ratusz Staromiejski: Tajemnica Ratusza, w godz. 10.00-16.00
Rodzinna gra edukacyjna, skierowana do zespołów, w skład których 
wchodzą Babcie, Dziadkowie i wnuki. Gra polega na rozwiązywaniu róż-
norodnych zadań, pracy z planami, odszukiwaniu obiektów i ich ryso-
waniu bądź uzupełnianiu brakujących fragmentów rysunku. Wypełnione 
karty wezmą udział w losowaniu nagród.
• Muzeum Toruńskiego Piernika: Piernikowy Dzień Babci i Dziadka, 
w godz. 10.00-16.00
Bilet wstępu: 5 zł. Uwaga! Babcie i dziadkowie – wstęp bezpłatny. Zgłoszenia: Dział Edukacji, 
tel. 56 660-56-32, -05, -31

Urodziny Tony’ego Halika, 24.01. (środa)
• godz. 10.00 Walizka pełna skarbów - Zajęcia przy wystawie „Pasja 
podróżowania”. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane pamiątki 
pochodzące z różnych stron świata. Wiedzę utrwalą zabawy edukacyjne 
(starsze grupy przedszkolne, SP kl. I-III)
• godz. 12.00 Pióropusz według Halika - Spotkanie prezentujące i przy-
bliżające postać oraz dokonania Tony’ego Halika. Uczestnicy odwiedzą 
biograficzną część wystawy, a następnie poznają ciekawostki i historie 
związane z wybranymi pamiątkami z podróży. Podczas zajęć uczniowie 
wezmą udział w warsztacie robienia pióropuszy (SP IV-VII, Gim.)
• godz. 17.00 Barwny świat Halika. O słynnym podróżniku w 97. rocznicę 
urodzin - wykład (M. Nierzwicka). 
Wstęp na zajęcia - 5 zł. Wykład - wstęp wolny. Na zajęcia zapraszamy grupy zorganizowane oraz 
osoby indywidualne. Zgłoszenia: Dział Edukacji, tel. 56 660-56-32, -05, -31. Miejsce: Muzeum 
Podróżników

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.
• Rzemiosło i rzemieślnicy w życiu mieszkańców Torunia, do 8.04.
• Stefan Narębski. Architekt, konserwator, profesor, do 11.03.

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

Pasja podróżowania

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

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

Wystawy czasowe:
(Nie)potrzebne, (nie)piękne, (nie)cenne. Reaktywacja rzeczy”, do maja
Wystawa jest propozycją przyjrzenia się przedmiotom, które ludzie na róż-
ne sposoby ratują przed unicestwieniem, dając im drugie życie. Ekspozycja 
pokaże, że wtórne wykorzystywanie rzeczy nie jest wymysłem współcze-
sności, a ich naprawianie niekoniecznie wiąże się z niedostatkiem. Prze-
wrotny tytuł ma skłonić do refleksji nad pomysłowością człowieka, który 
stara się o to, aby coś już niepotrzebnego zamienić w potrzebne, coś,  
co straciło swój blask odzyskało piękno, a coś zużytego stało się cenne.
Etnoklimaty – pokonkursowa wystawa fotografii na dziedzińcu Muzeum
do 15.01., później w Bibliotece Uniwersyteckiej UMK
Ekspozycja zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych w 8. edycji konkursu foto-
graficznego „Etnoklimaty”. Celem organizowanego od 2008 r. konkursu 
jest fotograficzna rejestracja tematów związanych z kulturami tradycyjnymi 
i ludowymi, wielokulturowością, współczesnymi przejawami tradycji, kul-
turami lokalnymi i regionalnymi, subkulturami, a także kulturą popularną. 
Wystawa prezentowana 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
1, 6.01. – nieczynne

Bilety: 
do Parku Etnograficznego: normalny 9 zł, ulgowy 6 zł, grupowy 5 zł, rodzinny 18 zł 
na wystawę stałą Tajemnice codzienności...: normalny 5 zł, ulgowy 3 zł, rodzinny 10 zł
na ekspozycje czasowe: normalny 5 zł, ulgowy 3 zł, rodzinny 10 zł
na wystawę „Salonik prof. Marii Znamierowskiej-Prűfferowej”: 2 zł
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:
Kolędować Małemu! 10.01. (środa), godz. 18.00
34. spotkanie z cyklu Żywot pieśni, pieśni żywota polegające na wspólnym 
śpiewaniu. Tym razem śpiewy okresu Bożego Narodzenia. W programie re-
pertuar kolędników, znane i nieznane kolędy apokryficzne, życzące i nowo-
roczne… nie tylko o Panu Jezusie! W trakcie imprezy zaprezentowane zosta-
ną archiwalne nagrania wiejskich śpiewaków i śpiewaczek. Prowadzenie: 
Marta Domachowska. Bilet: 1 zł/os.

Jarmark żywności ekologicznej, 13.01. (sobota), godz. 10.00-14.00 
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN.

Etnoigraszki: Koci, koci łapci…  21.01. (niedziela), godz. 12.00
Kolejna z cyklu imprez umuzykalniających dla rodzin z dziećmi. Edycja spe-
cjalna na Dzień Babci i Dziadka. Co babcie śpiewały, gdy były małe? Czym 
się różni szopa od szopki? Czy dziadek miał dziadka? W niedzielne połu-
dnie „pojedziem do babci” na dawną wieś. Poznamy też wyliczanki i zaba-
wy naszych pradziadków. Warto przynieść własne instrumenty: grzechotki, 

brzękadełka i bębenki. Prowadzenie: Marta Domachowska. Przedsprze-
daż biletów od 2.01. Bilet: 10 zł os. dorosła, 5 zł dziecko, 25 zł rodzina (2+2). B/o wieku

Obcy ale swój, 25.01. (czwartek), godz. 12.00
69. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób z grupy wiekowej 55+. 
Program karnawałowego spotkania będzie oparty na motywach żydow-
skich pojawiających się w polskiej kulturze ludowej z elementami dow-
cipu, muzyki i sztuki nieprofesjonalnej. Program uatrakcyjni występ pod-
opiecznych Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych im. 
Wandy Szuman: uczestnicy zaprezentują obrazek sceniczny „Jak Szlemiel 
szedł do Warszawy”. Prowadzenie: Maria Pokrzywnicka. Bilet: 3 zł/os.

Szklane impresje, warsztaty, 27.01. (sobota), godz. 16.00-18.00
W ramach programu towarzyszącego wystawie „(Nie)potrzebne, (nie)
piękne, (nie)cenne. Reaktywacja rzeczy” zapraszamy na warsztaty kre-
atywnego przerabiania przedmiotów codziennego użytku w atrakcyjne 
gadżety. Zapraszamy starsze dzieci, młodzież i dorosłych. Prowadzenie: 
Agnieszka Dąbrowska. Koszt: 20 zł/os. Opłaty od 9.01. w kasie Muzeum.

Zimowe zwyczaje ludowe, 31.01. (środa), godz. 10.00
Spotkanie dla umówionych grup uczniów toruńskich szkół specjalnych. 
Program nawiązujący do zimowych tradycji  ludowych „Jasełka” przed-
stawią uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskie-
go w Toruniu pod kierunkiem Zofii Heyki.

EDUKACJA
Dla przedszkoli:
• Tradycja w małym paluszku
Warsztaty dla dzieci powyżej 4 lat. W programie elementy kultury ludowej w zabawach i dzia-
łaniach plastycznych, muzycznych lub parateatralnych. Podczas zajęć w lutym dzieci poznają 
ludowe tradycje zw. z okresem karnawału oraz wykonają maski kolędników. Bilety: 9 zł/os. Jed-
norazowo grupa może liczyć do 25 os. Informacje i zapisy (z dwutygodniowym wyprzedzeniem): 
Dział Edukacji, tel. 56 622-89-43. 
Dla szkół:
• Od Trzech Króli do zapustów - Uczestnicy poznają tradycje ludowe okresu karnawału, odtwarza-
ją dawne zwyczaje kolędnicze. Co przynosi bocian, a co koza? Czy kolędy śpiewa się tylko zimą? 
Do czego przebierańcy używają larw i maszkar?
• W to mi graj! - Zajęcia umuzykalniające. Uczestnicy poszukują dźwięków i wątków muzycznych 
na wystawach, poznają tradycyjne piosenki i zabawy dziecięce, próbują gry na instrumentach 
ludowych. Co słychać na wsi? Skąd się biorą rytm i melodia? Czy można grać bez instrumentów? 
Wspólnie udowodnimy, że aby muzykować nie trzeba być profesjonalistą.
Bilet: 5 zł/os. Jednorazowo grupa może liczyć do 25 os. Informacje i zapisy: Dział Edukacji, 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 (możli-
we 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

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

10 osób – 15 zł

MUZEUM UNIWERSYTECKIE
Collegium Maximum, plac Rapackiego 1



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

Muzeum zabawek z XIX i pierwszych dekad XX wieku; oferujące nie tylko kolekcję lalek, misiów, 
wózków, kolejek, samochodów, klocków, gier planszowych i innych zabawek, ale również wysta-
wę starych fotografii dokumentujących szczęśliwe dzieciństwo z minionych lat, projekcję starych 
bajek na dawnych projektorach oraz warsztaty artystyczne i literackie dla dzieci i młodzieży in-
spirowane prezentowaną kolekcją. 

Muzeum czynne codziennie oprócz środy w godz. 10.00 -17.00

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

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

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

Wystawa czasowa:
Józefa Czapskiego życie wśród książek, do 28.01.2018
Wystawa realizowana w ramach Festiwalu Józefa Czapskiego. Pokazane 
są dwa obrazy olejne, dwie prace graficzne oraz kilkadziesiąt rysunków 
z kolekcji Muzeum Uniwersyteckiego, Archiwum Emigracji i Towarzystwa 
Przyjaciół Archiwum Emigracji. Ponadto pokazano 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 dedyko-
wanych 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

Wysokiej klasy artystycznej dzieła sztuki sakralnej od gotyckich po XIX-wieczne, stanowiące 
część dziedzictwa kulturowego Pomorza, w tym depozyty przechowywane do tej pory w Muzeum 
Diecezjalnym w Pelplinie. Są to, m.in. bogato zdobione gotyckie kielichy mszalne, monstrancja, 
rzeźby polichromowane oraz obrazy, z których najmłodszy to słynne dzieło Jerzego Kossaka „Cud 
nad Wisłą”. Ciekawy jest również sam budynek. Na jego ścianach znajdują się odrestaurowane 
fragmenty gotyckiej i renesansowej polichromii. .

Klucze do ogrodów - wieczór poetycki Małgorzaty Musiałowskiej
25.01. (czwartek), godz. 18.00
Małgorzata Musiałowska - ur. 1953 roku w Bydgoszczy. Nauczyciel z po-
wołania i zamiłowania. Pisaniem wierszy zajmuje się od zawsze. Jej naj-
nowszy tomik poezji „Klucze do ogrodów” jest radosnym dowodem na to, 
że nigdy nie jest za późno na spełnianie marzeń. 

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

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

Muzeum, w którym można samemu wykonać piernik: od zebrania składników, przez wyrabianie 
ciasta, wykrawanie formy, po włożenie do pieca na 50 zdrowasiek.

Bilety: 7.50 zł – dzieci i młodzież ucząca się, 9.50 – dorośli, 11 zł – pokazy w języku obcym
Czynne codziennie w godz. 9.00-18.00

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

Prezydencka Gala Noworoczna: Wiedeń i nie tylko…
1.01. (poniedziałek), godz. 18.00 
Iwona Socha (sopran), Tomasz Kuk (tenor), Artur Banaszkiewicz (skrzyp-
ce), Mariusz Smolij (dyrygent), Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Największe hity operowe, operetkowe, musicalowe i rozrywkowe. W trak-
cie koncertu odbędzie się wręczenie Thorunium - medali Prezydenta Mia-
sta Torunia oraz ogłoszenie nominacji do Piernikowej Alei Gwiazd 2018. 
W przerwie toast noworoczny. Bilety: 90 zł
American Pops Concert, 5.01. (piątek), godz. 19.00 
Mariusz Smolij (dyrygent), Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Karnawałowa zabawa w stylu „American Pops”. Przeboje muzyki filmo-
wej, teatrów muzycznych Broadwayu, jazzu i lekkiej symfoniki pióra naj-
wybitniejszych kompozytorów amerykańskich. Bilety: 50 zł, 40 zł ulgowy
All you need is love – przeboje zespołu The Beatles 
12.01. (piątek), godz. 19.00 
Żuki, Marek Czekała (dyrygent), Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Muzyczna historia zespołu The Beatles. Bilety: 60 zł, 50 zł ulgowy
Czas dla Nas: Cykl koncertów dla dzieci z opiekunami
20.01. (sobota), godz. 16.00, 17.15
„My jesteśmy krasnoludki” – czyli spotkanie z tańcem
Bilety: 40 zł rodzinny (2+1), 20 zł dorosły, 10 zł dziecko

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

TOS

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

David Lynch. Silence And Dynamism, do 18.02.
Realizowana w ramach 25. edycji Camerimage Festival wystawa, na któ-
rą zapraszają Fundacja Tumult i CSW, to unikalna na skalę europejską, 
przekrojowa prezentacja dorobku artystycznego Davida Lyncha – wybit-
nego twórcy kina, telewizji i sztuk plastycznych. W skład retrospektywy 
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.
Festiwal Filmowy Camerimage i CSW „Znaki Czasu”, we współpracy z ga-
lerią Gagosian w Nowym Jorku przedstawiają zbiór nowych fotografii 
Gregory’ego Crewdsona. Fotografie amerykańskiego twórcy zachwycają 
zarówno krytyków, jak i kolekcjonerów. Artysta czerpie z malarskiej i fil-
mowej estetyki. Pieczołowicie przygotowane kadry zapadają w pamięć.
Wielowątkowość tkaniny, do 4.02.
Prace, których ważną częścią jest tkanina. Posiada ona różne „wątki” – 
może być inspiracją do powstania dzieła, jak i jego materiałem konstruk-
cyjnym. Pokażemy dzieła polskich artystów, które powstały w okresie od 
zakończenia II wojny światowej do czasów współczesnych – od kulto-
wych obiektów Magdaleny Abakanowicz po prace młodego pokolenia.
Paweł Zawiślak aka Kropki Kreski. Moja mama jest moim największym 
fanem, do 4.02.
Wystawa indywidualna Pawła Zawiślaka, znanego także jako Kropki Kre-
ski. Pokaz wpisuje się w cykl prezentacji mających na celu ukazywanie 
i badanie mody i designu w szeroko rozumianym znaczeniu. Po wystawie 
„Art next to Fashion”, na której pośród prac zobaczyć można było dzieło 
Zawiślaka, czas na prezentację indywidualną – skupiającą się na pra-
cach powstałych w latach 2010–2017.
World Press Photo, 12.01. (piątek), godz. 19.00, do 4.02.
World Press Photo to najbardziej prestiżowy konkurs fotografii prasowej 
na świecie, który w 2017 roku odbył się po raz 60. Na toruńskiej wy-
stawie będzie można obejrzeć wszystkie prace nagrodzone i wyróżnione 
w poszczególnych kategoriach. Centrum Sztuki Współczesnej zorgani-
zuje również towarzyszący wystawie wykład i dyskusję dotyczącą foto-
grafii we współczesnym świecie.

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

Wydarzenia:
Wystaw się w CSW! Konkurs fotograficzny

SGALERIE
do 21.01. nadsyłanie prac konkursowych, 9.02.-4.03. wystawa pokonkursowa
Zapraszamy wszystkich pasjonatów fotografii na szóstą edycję konkursu fotograficznego. Na-
grodą dla autorów najlepszych zdjęć jest udział w zbiorowej wystawie w CSW. Ponadto przewi-
dujemy możliwość przyznania Nagrody Dyrektora w postaci propozycji zorganizowania wystawy 
indywidualnej. Tematyka i format prac są dowolne. Szczegóły: www.csw.torun.pl

Oprowadzanie z przewodnikiem po aktualnych wystawach
4.01. (czwartek)
• godz. 16.30 „Wielowątkowość tkaniny”, „Moja mama jest moim najwięk-
szym fanem” – oprowadza Mateusz Kozieradzki. Wstęp wolny, bez zapisów
• godz. 17.00 David Lynch - Silence And Dynamism oraz Gregory Crewd-
son. Cathedral of the Pines – oprowadzają: dr Radosław Osiński i Pauli-
na Kuhn. Wstęp: 20 zł bilet normalny, 14 zł bilet ulgowy

Wydarzenia dla dzieci
Wyprawa w głąb sztuki, 13.01. (sobota), godz. 12.00
Warsztaty rodzinne towarzyszące wystawie „Wielowątkowość tkaniny”. 
Podczas kolejnej wyprawy przyjrzymy się tkaninie – ukrytej lub wyeks-
ponowanej w pracach polskich artystów. Znajdziemy w niej wiele inspi-
rujących do zabawy wątków i osnujemy ją „materialnymi opowieściami”. 
Dla dzieci w wieku 6–12 lat wraz z opiekunami. Wstęp: 8 zł/os., zapisy: 
eduakcje@csw.torun.pl lub 56 610 97 16
Bajki z rzutnika, 20.01. (sobota), godz. 12.00
Seans i zabawy twórcze w Czytelni CSW dla dzieci i rodziców.
Wstęp: 8zł/dziecko, zapisy: biblioteka@csw.torun.pl

Zmysłoteka
grupa I – wtorki, godz. 17.15–18.15, grupa II – środy, godz. 17.15–18.15.
Zajęcia dla dzieci w wieku 2–5 lat wraz z opiekunami.
•  9.01., 10.01. Karnawał! – Światła, cekiny, serpentyny, będzie kolorowo i karnawałowo.
•  16.01., 17.01. Dzień babci i dziadka – Dla babci i dziadka prezent zrobimy, a potem z uśmie-

chem im go wręczymy.
•  23.01., 24.01. Pada, pada śnieg... – Bałwanki, śnieżynki gotowe są już, by porwać dzieci 

wprost na mróz.
•  27.01. Zmysło-sobota (dodatkowa grupa na zapisy), godz. 12.30–13.30
Pada, pada śnieg... – Bałwanki, śnieżynki gotowe są już, by porwać dzieci wprost na mróz.
•  30.01., 31.01. Zimowa twórczość – Tematem zimy zajmować się będziemy, piękne pejzaże 

namalujemy.
Uwaga! Zapisy oraz szczegółowe informacje: zmysloteka@csw.torun.pl. Wstęp: 10 zł/os.

Dzień na plus: warsztaty i wykłady dla seniorów
Kino Dla Seniora – cykl filmoznawczy, 10.01. (środa), godz. 12.00
Pokaz filmu „Najlepszy” (2017), Polska, reż. Łukasz Palkowski
Prelekcja i dyskusja – dr Radosław Osiński. Bilety: 10 zł
Spacer po aktualnych wystawach, 16.01. (wtorek), godz. 12.00
Wystawy: „Wielowątkowość tkaniny” oraz „Moja mama jest moim naj-
większym fanem”. Oprowadza Mateusz Kozieradzki.
Wstęp: 1 zł, zbiórka przy recepcji, bez zapisów
Grafika na warsztat! Spotkanie 4., Niepowtarzalna powtarzalność
25.01. (czwartek), godz. 12.00
Uczestnicy przygotują i odbiją na prasie przygotowane przez siebie su-
choryty i doświadczą „niepowtarzalnej powtarzalności” dzieła graficz-
nego. Gościem będzie Piotr Tołoczko – absolwent grafiki i rzeźby na 
Wydziale Sztuk Pięknych UMK, doktor sztuk plastycznych. 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 4. Zajęcia w dwóch grupach: 30.01. 
(wtorek), godz. 12.00 (początkująca) i 31.01. (środa), godz. 12.00 
(średniozaawansowana). Prowadzenie: Paweł Falkowski. Wstęp: 1 zł, 
zapisy: biblioteka@csw.torun.pl lub 56 610 97 24



Centrum Literatury

Historia mody. Angielski szyk – cz. 1, 16.01. (wtorek), godz. 18.00
Kolejne spotkanie, tym razem poświęcone modzie angielskiej – wytwor-
nej, ale praktycznej, eleganckiej, ale prostej. Prowadzenie: Wojciech 
Majda (projektant, scenograf między innymi takich filmów jak: „Polskie 
drogi”, „Pogranicze w ogniu”, „Światło odbite”).  Wstęp wolny
(Nie)codzienne dzieła sztuki, 17.01. (środa), godz. 18.00
Kolejny wykład z cyklu Jerzego Brukwickiego – tym razem tematem będą 
domy i mieszkania artystów. Wstęp wolny
Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem, 24.01. (środa), godz. 18.15
Spotkanie z Iwoną Chmielewską i Jolantą Liczkowską-Czakyrową. Pretek-
stem do rozmowy będzie książka „Jak to się stało, że pani B. jest taka zła” 
Sonji Bougaevej. Wstęp wolny
Orient Express - Przystanek Syria, 25.01. (czwartek), godz. 17.00
Podczas nowej odsłony cyklu oddamy głos przedstawicielom świata i kul-
tury arabsko-muzułmańskiej, którzy wybrali Polskę na swoją drugą ojczy-
znę. Gościem spotkania będzie Bassam Aouil. Wstęp wolny
Wieczór Scrabblowy, 29.01. (poniedziałek), godz. 18.00-21.00
Wstęp wolny

Centrum Sztuki Filmowej

Wydarzenia
Dyskusja o „Twin Peaks”, 11.01. (czwartek), godz. 18.10
Dyskusja o trzecim sezonie serialu „Twin Peaks” z udziałem krytyków fil-
mowych – Kai Klimek i Michała Oleszczyka
Wykład towarzyszący wystawie World Press Photo
13.01. (sobota), godz. 11.00
– wykład „Reflections” poprowadzi kurator toruńskiej wystawy – Sophie 
Boshouwers
– spotkanie z Maćkiem Nabrdalikiem, laureatem World Press Photo’14 
w kategorii „Sprawy współczesne”
Wstęp wolny
Literatura niemiecka na ekranie, 16.01. (wtorek), godz. 13.45
• Pokaz filmu „Michael Kohlhaas” (2013), reż. Arnaud des Pallières, Fran-
cja/Niemcy. Wstęp wolny
• Dzikie róże, 20.01. (sobota), godz. 18.00
Pokaz filmu i spotkanie z reżyserką, Anną Jadowską

Repertuar
A Ghost Story, reż. David Lowery, USA, 2017
Atak paniki, reż. Paweł Maślona, Polska, 2017
Dusza i ciało, reż. Ildikó Enyedi, Węgry, 2017
I tak cię kocham, reż. Michael Showalter, USA, 2017
Party, reż. Sally Potter, Wielka Brytania, 2017
Wyznania mordercy, reż. Yû Irie, Japonia, 2017

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

do 7.01.
Olga Kisseleva - Najlepsze miejsce pod słońcem: Doświadczenie dynamicznego mapowania
Czarna dziura – wystawa zbiorowa
Marta Szulc - Formy przejściowe

Sonia Rammer - Patchwork, 12.01. (piątek), godz. 18.00, do 18.02.
Obrazy i obiekty Sonii Rammer zostały zainspirowane przez fotografie 
ukazujące stłoczonych uchodźców, wyglądających z daleka niczym ko-
lorowa plama przypominająca patchwork z mocnymi akcentami barwy 
pomarańczowej, przypisanej kamizelkom ratunkowym. Pojawienie się 
przybyszów buduje patchworkowe, niejednorodne społeczeństwo, które 
– jak zdaje się wizualnie w swoich pracach sugerować Rammer – może 
być zharmonizowane, a nawet piękne niczym rajski ptak. (Marta Smoliń-
ska). Sonia Rammer – artystka, psycholożka, podróżniczka, zawodowo 
związana z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. W centrum zainte-
resowania artystki znajduje się człowiek, jego egzystencja, emocje, kru-
chość, pamięć. 
Dawid Marszewski - Security, 12.01. (piątek), godz. 18.00, do 18.02.
„Cykl obrazów powstał na podstawie fotografii prasowych. Zdjęcia przedsta-
wiają uchodźców, którzy po przybyciu do brzegu odziewani są w złote folie 
termiczne, pozwalające im przetrwać po wyczerpującej przeprawie przez 
morze” – Dawid Marszewski. Dawid Marszewski – ur. 1991 w Kole. Absol-
went Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Od 2016 roku pracuje na ma-
cierzystej uczelni. Jego prace pokazywane były m.in. na V Biennale Sztuki 
Współczesnej w Odessie, XI Biennale Sztuki Współczesnej w Dreźnie, CSW 
w Toruniu. Posługuje się malarstwem, instalacją, performance, filmem.
Urszula Ślusarczyk - Fragmenty wertykalne\12.01. (piątek), godz. 
18.00, do 18.02.
Twórczość Urszuli Ślusarczyk koncentruje wokół kwestii, takich jak m.in. 
natura medium malarskiego. Płaskość i „(nie)przezroczystość” obrazu 
jest dla artystki punktem wyjścia do jego dekonstrukcji, a redukcja sto-
sowanych przez nią środków sprzyja konstytuowaniu się w jej malarstwie 
nowego wymiaru przestrzeni. Urszula Ślusarczyk ur. 1968 r. Absolwentka 
Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Profesor Uniwer-
sytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, wicedyrektor ds. artystycznych 
i naukowych Instytutu Sztuk Pięknych UJK oraz Kierownik studiów dok-
toranckich. Autorka ponad 30 wystaw indywidualnych oraz uczestniczka 
kilkudziesięciu wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą. Zajmuje się malar-
stwem, rysunkiem i fotografią.

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

Wydarzenia:
Oprowadzanie po aktualnych wystawach
21.01. (niedziela), godz. 12.00 wstęp wolny

Czy kobiety lubią różowy? O stereotypach w projektowaniu – wykład 
Marty Kołacz, 23.01. (wtorek), godz. 18.00
Wykład w ramach cyklu „Projekt dla…”. Design tworzy obrazy wykorzy-
stywane przez modę, reklamę i media do kształtowania kobiecej toż-
samości. Przyjmuje założenia dotyczące miejsca, jakie kobiety zajmują 
w domu i w przestrzeni publicznej. Co więcej, świat designu segreguje 
produkty na damskie / męskie i definiuje je pod kątem płci. Sytuacja sta-
je się jeszcze bardziej niedorzeczna w momencie, kiedy produkty w ró-
żowych opakowaniach rażą nie tylko infantylnością, ale także wyższą 
ceną. Marta Kołacz – kuratorka i historyczka designu. Od 2010 roku wy-
kładowca Międzywydziałowego Instytutu Nauk o Sztuce Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku. W latach 2008–2015 kuratorka CSW Znaki Czasu. 
Autorka publikacji dotyczących współczesnej architektury i designu, 
a także edukacji i partycypacji kulturalnej. 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 warszta-
ty podstawie biletu do galerii – ulgowy 3 zł, grupowy 15 zł.

GALERIA ZPAP, ul. Ducha Świętego 8 

VII. Heliotropy 888.lecia Torunia w 2121 roku na tle Barw 777.lecia 
Torunia, do 7.01.
Siódma uprawa instalacji symbolicznej Heliotropów - prowokująca latem 
i jesienią 2017 r. recepcję i gust estetyczny  przechodniów oraz uczestni-
ków życia kulturalnego w CSW - plonująca niezwykłą wybujałością nastur-
cji, przedłuży swój wystawowy żywot w postaci Snopa Heliotropów 888.
lecia Torunia 2017/2121 na wystawie Koncentracja zimowa.
Koncentracja zimowa 2018, 11.01. (czwartek), godz. 18.00, do 30.01.
Wystawa wpisze się w 10. rocznicę wyznaczenia strefy Kultywacji Planta 
w Biskupicach. To niewielkie gospodarstwo w podtoruńskiej wsi, prowa-
dzone przez artystów Małgorzatę i Krzysztofa Mazurów. Na jednohektaro-
wym terenie mieszkają oni, uprawiają ogród biodynamiczny, pracują twór-
czo i co jakiś czas organizują spotkania towarzysko-artystyczne. Obecnie 
w Galerii Forum UMK trwa wystawa „i…”, uświęcająca rocznice kilku ini-
cjatyw artystycznych, których autorem był Krzysztof Mazur. Obie wystawy 
są wyrazem idei afirmującej postawę otwartości w nierozerwalnym związ-
ku życia z twórczością, realizowanej na co dzień, ale szczególnie skoncen-
trowanej w trakcie tematycznych spotkań. Koncentracja zimowa jest pu-
blicznym zwieńczeniem kilku spotkań towarzysko-artystycznych w strefie 
Kultywacji Planta. Aspekty historyczne są jednak tylko pretekstem i  tłem 
dla żywego przekazu artystycznego, wniesionego przez ponad 20 uczest-
ników -  artystów z różnych ośrodków, którzy w większości byli również 
uczestnikami poprzednich wydarzeń artystycznych sprzed wielu lat. 

Galeria czynna:  wtorek-piątek, niedziela w godz. 11.00-16.00

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

HaDwaO!, do 16.01.
Wystawa podsumowująca roczny projekt, w którym woda i rzeka Wisła 
oraz sztuka ziemi stała się inspiracją, tworzywem i narzędziem do realiza-
cji 33 warsztatów interdyscyplinarnych.
Nieruchome piękno – martwa natura w malarskiej, rysunkowej 
i graficznej twórczości dzieci i młodzieży, 19.01-19.02.
Przygotowana w oparciu o zbiory własne Galerii wystawa jest bogatą i róż-
norodną kolekcją malowanych, rysowanych, a także wykonanych w róż-
nych technikach graficznych martwych natur.

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, do 23.01.

Wystawa jest zarówno przypomnieniem prac nadesłanych na organizo-
wany przez Galerię 20 lat temu Ogólnopolski Konkurs „Andersen mniej 
znany”, jak i próbą przywołania baśniopisarskiej twórczości Andersena.
Wystawa prac uczniów Zakladnej Umeleckiej Skoly Petra Michala 
Bohuna na Słowacji, 26.01.-5.03.
Obchodząca jubileusz 60-lecia szkoła w Dolnym Kubinie jest jedną z naj-
prężniej działających szkół tego typu na Słowacji. Prace jej uczniów, 
rysunki, grafiki, kompozycje malarskie wielokrotnie prezentowane były 
na organizowanych w Galerii wystawach. Wystawa jest dodatkową formą 
uhonorowania młodych słowackich artystów i ich nauczycieli, okazją do 
jeszcze lepszego poznania działalności edukacyjnej szkoły.

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, do 12.01. 
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 prezento-
wanej wystawy. Minęło wiele lat, zmieniły się standardy i normy. Zmienił 
się świat. W wystawie biorą jednak udział ci sami artyści co przed laty.
Rozpuścić w płótnie ducha
Laureaci Artysta vs. Kurator 2017: malarstwo - Justyna Lipka, kurator – 
Szymon Stenka, 23.01. (wtorek), godz.13.00, do 3.02. 
Justyna Lipka: Malowanie jest jak wyhodowanie swojego alter ego, ope-
racja na otwartym sercu, gdzie widzenie łączy wszystkie nasze światy-
-mój, obrazu, widza i pośredniczy między fizycznym a metafizycznym. 
Szymon Jan Stenka (fragment recenzji wystawy): Wszystko podporządko-
wane jest cezurze, która postawiona raz zaczyna kreować rzeczywistość. 
Płótna napromieniowane światłem drgają jak tafla wody, tworzą kształty 
oraz przebudowują przestrzeń. Malarstwo Justyny Lipki jest personalnie 
naznaczone. (…) Ekspozycja jest również efektem współpracy podjętej 
w projekcie: Artysta vs. Kurator. Wystawa zrealizowana została jako wy-
różnienie przydzielone przez Radę Programową Galerii Forum.
Justyna Lipka – ur. 1992 w Olsztynie, absolwentka malarstwa na Wydzia-
le Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.

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

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

U teologów - Akademicka Przestrzeń Sztuki UMK 
Sacrum Gotyku - Fotografia Tomasza Sobeckiego
22.01. (poniedziałek), godz. 18.00, do 14.03.
Otwarciu wystawy będzie towarzyszył wykład Tomasza Sobeckiego „Fo-
tografia a Sacrum”. „Fotografia współczesna jest nie tylko dziedziną 



techniki dokumentowania, ale od lat 70. XX wieku została uznana za 
samodzielną dziedzinę sztuki. Jako sztuka – dziedzina aktywności 
człowieka o wymiarze metafizycznym – fotografia ma potencjał wno-
szenia nowych wartości w sferę sacrum, poszerzania go”. Tomasz 
Sobecki - urodził się w 1952 roku w Toruniu. Od roku 1981 zajmuje 
się fotografią artystyczną. W 2013 obronił pracę doktorską na Wy-
dziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej Państwowej Wyższej 
Szkoły Filmowej w Łodzi pt. Idea Piramid.  Wiele wystaw indywidu-
alnych w Polsce i za granicą. Prowadzi zajęcia i wykłady z fotografii. 

Galeria czynna codziennie w godz. od 8.00 do 20.00

GALERIA OMEGA, im. Marka Hoffmanna
ul. Przedzamcze 12/4, tel. 693 922 371
www.omega.civitaschristiana-torun.pl

Szymon Szumiński – Gwasze i oleje. Wspomnienie o artyście
25.01. (czwartek), godz. 18.00, do 23.02
Szymon Szumiński (1936-1986). Malarz i grafik. Studia artystyczne 
odbył w latach 1956-1961 na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, w pra-
cowni Tymona Niesiołowskiego i Stanisława Borysowskiego. Był 
członkiem Grupy Toruńskiej. Artysta zorganizował ponad 30 wystaw 
indywidualnych. Jego twórczość mieści się w nurcie koloryzmu. Ma-
lował głównie pejzaże, miejskie weduty, martwe natury i akty. Prace 
Szymona Szumińskiego znajdują się w zbiorach muzealnych jak i ko-
lekcjach prywatnych.
Jacek Gramatyka, Michał Träger – Zdjęcia z Wenecji. Woda 
i historia
9.01. (wtorek), godz. 18.00, do 25.01.
Jacek Gramatyka, urodzony w Poznaniu, studia na Wydziale Sztuk 
Pięknych UMK w dziedzinie malarstwa. Praca dydaktyczna na Wy-
dziale Sztuk Pięknych i na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. 
Uprawia malarstwo olejne i malarstwo w technikach wodnych. 
Michał Träger - malarz. Urodził się w 1953 roku w Toruniu. Studiował 
na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Dyplom w 1977 r. Pracownik Za-
kładu Kształcenia Artystycznego Instytutu Zabytkoznawstwa i Kon-
serwatorstwa UMK. Prace artysty prezentowane były na wystawach 
indywidualnych i zbiorowych.

Wstęp wolny

Galeria czynna od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-15.00, domofon nr 6.

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

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

BP

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

Cudowna podróż  (dla dzieci)
W trakcie seansu przedstawiamy podstawowe gwiazdozbiory na niebie 
oraz związane z nimi greckie mity. Udajemy się także w podróż po Układzie 
Słonecznym, lądując na powierzchni Księżyca i Marsa. Pokazujemy dzie-
ciom, jak wyglądają z bliska pierścienie Saturna oraz chmury na Jowiszu. 
Poznajemy Słońce jako jedną z gwiazd oraz sprawdzamy, czy w kosmosie 
można spotkać ufoludki... „Cudowna podróż” to wesoła i dynamiczna opo-
wieść o kosmosie przeznaczona dla młodych widzów wieku 7-10 lat.
Makrokosmos (nowy seans)
Jest to podróż do krańców czasu i przestrzeni. W czasie niesamowitego 
lotu, oddalając się coraz bardziej od Ziemi, napotykamy planety, gwiaz-
dy, galaktyki, by w końcu ogarnąć Wszechświat w największej skali. Wy-
ruszymy też w niezwykłą podróż w czasie. Zobaczymy narodziny i schyłek 
galaktyk, powstanie naszego układu planetarnego. Poznamy ewolucję 
kosmosu na przestrzeni miliardów lat, jego początek i możliwy koniec, 
stawiając pytanie o przyszłość i cel naszej cywilizacji.

Pozostałe seanse w ofercie: dla dzieci „Astropies Łajka”, „Mój kumpel Niko”,  a także popularno-
naukowe „Meteoplanet”, „Wirująca Ziemia”, „W poszukiwaniu życia”, „Ziemia – planeta Koper-
nika” 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, 13.30, 15.00, 16.30

Bilety:
grupowy szkolny 10 zł, ulgowy 12 zł;  normalny 14 zł
z wersją w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim lub rosyjskim: 17 zł / 19 zł
w weekendy i święta dla wszystkich bilet ulgowy

wystawa interaktywna GEODIUM
Wystawa poświęcona Ziemi jako planecie. Jej centralnym elementem jest 
obracający się i odpowiednio oświetlony model kuli ziemskiej o średnicy 
2,15 m. Dzięki grze świateł można przekonać się, dlaczego mamy cztery 
pory roku, a po dniu następuje noc. Interaktywne stanowiska poprzez sa-
modzielne eksperymenty wyjaśniają m.in. pole magnetyczne, płyty litos-
feryczne i trzęsienia Ziemi, efekt Coriolisa, cyklon, lepkość cieczy, spłasz-
czenie planet, zorze polarne, a także start rakiety, konwekcję, czy źródła 
energii odnawialnej. Są tu też 2 stanowiska z kolekcją skał i minerałów. 
W czterech narożnikach wystawy przygotowano plastyczne instalacje po-
kazujące, jak na przestrzeni dziejów zmieniała się nasza planeta. Odwie-
dzający 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 ka-
sie biletowej; w soboty wejścia o godz. 11.15, 13.00, 14.15, 15.30, 16.45;  w niedziele wejścia 
o godz. 11.15, 13.00, 14.30, 16.00
Bilety:
grupowy szkolny 6 zł, ulgowy 8 zł;  normalny 10 zł
w weekendy i święta dla wszystkich bilet ulgowy
Uwaga! W dniach 1-15.01. Planetarium nieczynne

PLANETARIUM

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

Gramy w bilard indyjski
8, 15, 22, 29.01. (poniedziałki), godz. 17.00-19.00
Bilard indyjski (inaczej Carrom) to połączenie bilardu, snookera i gry w… kap-
sle. Partia bilardu indyjskiego jest rozgrywana na kwadratowym stole, zawod-
nicy grają w pozycji siedzącej. Ich celem jest wbicie wszystkich posiadanych 
krążków do łuz umieszczonych w rogach stołu. Udział bezpłatny. We współ-
pracy z Toruńskim Klubem Carrom.
Turniej w grę Karmaka, 20.01. (sobota), godz. 10.45
Karmaka jest strategiczną grą karcianą, w której gracze powoli wspinają się 
po szczeblach Karmicznej Drabiny. Rozpoczynają grę jako małe, niewiele zna-
czące żuczki. Gracz, który wejdzie na sam szczyt drabiny, dostąpi najwyższej 
formy bytu. Zanim zaczniemy turniejowe zmagania, pokażemy, jak grać w Kar-
makę (od godz. 10.45). Walka o najwyższą formę bytu rozpocznie się o godz. 
12.00. Turniej organizowany we współpracy wydawnictwem Fox Games.
460 lat Podgórza, 23.01. (wtorek), godz. 17.00
Spotkanie promujące książkę „460 lat Podgórza (1555-2015)” wydaną dzięki 
staraniom Towarzystwa Miłośników Torunia.
Literatura piękna, a astronomia, 31.01.(środa), godz. 18.00
Wykład prof. dra hab. Jacka Krełowskiego z toruńskiego oddziału Polskiego 
Towarzystwa Miłośników Astronomii.

Filia nr 1, ul. Jęczmienna 23

Henryk Wyborski i Piotr Drzewiecki - Tacy dwaj przyjaciele, do 9.01.
Wystawa prac malarskich. Henryk Wyborski, torunianin, wieloletni pracownik 
Apatora, a przy tym pasjonat sztuki, artysta. Skryty w pracowni, którą urządził 
w piwnicy, nie organizował wystaw, nie obnosił się ze swoim talentem. Za to 
z zapałem opowiadał przyjaciołom o swoich pomysłach twórczych. Nie zdążył 
zrealizować wielu artystycznych zamierzeń, niektóre już na zawsze pozostaną 
nieujawnione. Odszedł we wrześniu 2017 r. Piotr Drzewiecki, stuprocentowy 
Kujawiak (urodzony w Gniewkowie). Często sięga po akryl i olej, chętnie po-
sługuje się suchymi pastelami. W Inowrocławiu, w którym obecnie mieszka, 
z upodobaniem odtwarza krajobraz Solanek. Tematem jego prac są również 
rozległe kujawskie równiny. 

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

Zimowi przyjaciele, 4.01. (czwartek), godz. 16.30
Jeśli tęsknicie za arktycznymi mrozami i śniegiem po pas, zapraszamy na ko-
lejne spotkanie przygotowane przez Klub Kreatywnych „Katarzynki”.  Zimową 
atmosferę przywołamy dzięki własnoręcznie wykonanym maskotkom - pingwi-
nom z butelek po jogurcie oraz bałwankom  ze skarpetek. Jak zwykle gwaran-
tujemy gorącą (mimo wszystko) i kreatywną atmosferę. 

B

BIBLIOTEKI
Zakładka dla babci i dziadka, 18.01.(czwartek), godz. 16.30
Czy lubicie jak Babcia lub Dziadek czytają dzieciom książki? My bar-
dzo. I uważamy, że należy im się za to jakiś prezent. Dlatego propo-
nujemy, abyście wykonali zakładkę do książki. Pomogą panie z to-
ruńskiego Klubu Kreatywnych „Katarzynki”.

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
ul. Szczytna 13

Polska - miejsca mało znane, 15.01. (poniedziałek), godz.10.00
Prelekcja dr. Edwarda Świtalskiego
Dyskusyjny Klub Książki, 29.01. (poniedziałek), godz.10.00 
Dyskusja nad książką Petera Wohllebena „Duchowe życie zwierząt”. 
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

Etnoklimaty – pokonkursowa wystawa fotografii, 15.01-15.02.
Ekspozycja zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych w 8. edycji konkursu 
fotograficznego „Etnoklimaty” organizowanego przez Muzeum Etno-
graficzne. Na wystawie zgromadzono prace będące fotograficzną re-
jestracją tematów związanych z kulturami tradycyjnymi i ludowymi, 
wielokulturowością, współczesnymi przejawami tradycji, kulturami 
lokalnymi i regionalnymi, subkulturami, a także kulturą popularną.

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

Kamil Urban i Radosław Blumkowski - Grafika i rysunek
11.01. (czwartek), godz. 17.00, do 24.01.
Na wystawie prezentowana jest twórczość uzdolnionych artystycz-
nie uczniów IX Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiel-
lończyka w Toruniu. Tematem grafik Kamila Urbana, od wielu lat są 
niezmiennie: martwe natury, postać człowieka oraz zwierzęta i rośli-
ny. Rysunki Radka Blumkowskiego to portrety najpopularniejszych 
polskich raperów. Obaj młodzi artyści przywiązują niezwykłą wagę 
do detali oraz poprawności warsztatowej. Kamil i Radek są uczniami 
klasy trzeciej IX LO o profilu ogólnym. Radek jest samoukiem. Kamil 
Urban swój artystyczny talent rozwija na zajęciach w toruńskiej Gale-
rii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka. Ze sztuką wiąże swoją 
przyszłość, chce studiować na kierunku artystycznym.

Wystawa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-19.00 oraz w soboty w godz. 
10.00-15.00



Mój Wysocki - recital z okazji 80. rocznicy urodzin Władimira 
Wysockiego 28.01. (niedziela), godz. 16.00 

Władimir Wysocki – genialny i niepokorny bard, poeta i aktor,  
który protestował przeciwko reżimowi ZSRR. Za życia nie doczekał 
się publikacji swoich wierszy, a mimo to jego przejmujące teksty 
i charakterystyczny głos były znane na całym świecie. Kiedy zmarł, 
jego fani na znak żałoby palili w ogniskach swoje gitary. Najpiękniej-
sze ballady, m.in. o miłości i pragnieniu wolności, wykona duet Grze-
gorz Wiśniewski z córką, Zuzanną Wiśniewską. Będzie im towarzy-
szyć Andrzej Gulczyński – znakomity kontrabasista i muzyk jazzowy. 
Bilety: 20 zł

Foyer II piętra 

Pięć róż dla Jennifer, reż. Maria Spiss
23.01. (wtorek), godz. 19.00 Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

Wejściówka

Loża Kopernika – kabaret literacki
12, 26.01. (piątek), godz. 21.00 

Loża Kopernika opiera się na rodowodzie kabaretu literackiego. 
W drugim programie kabaretu nagromadziły się międzyludzkie uczu-
cia, flirty i erotyka. W programie znalazły swoje miejsce piosenki 
aktorskie, skecze i monologi w różny sposób związane z tematem 
miłości. Bilety 50 zł

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

Opowieść wigilijna Bilety: 25 zł
4-5.01. (czwartek-piątek), godz. 9.30, 12.00
7.01. (niedziela), godz. 16.30

Brzdęk i dźwięk Bilety: 22 zł
7.01. (niedziela), godz. 12.00
9-10.01. (wtorek-środa), godz. 10.00
21.01. (niedziela), godz. 15.00

Alicja w Krainie Czarów Bilety: 22 zł
14.01. (niedziela), godz. 12.00, 14.30
16-18.01. (wtorek-czwartek), godz. 9.30, 12.00
19.01. (piątek), godz. 10.00, 12.00

Najmniejszy bal świata
21.01. (niedziela), godz. 12.00 (Dzień Babci i Dziadka)
23-26.01. (wtorek-piątek), godz. 9.30, 12.00
Po spektaklu 21.01. spotkanie, w trakcie którego babcie i dziadkowe będą mogli wypić 
kawę lub herbatę i zjeść ciasteczka, a w tym czasie wnuki przygotują dla nich laurki. Bilety: 
25 zł, w pozostałe dni 22 zł

Przytulaki Bilety: 22 zł
28.01. (niedziela), godz. 11.00

Księga dżungli Bilety: 22 zł
30-31.01. (wtorek-środa), godz. 9.30, 11.30

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 Języ-
ków Obcych, ul. Sienkiewicza 38
Biuro obsługi widza i kasa: ul. Kopernika 4

T

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

Duża Scena

Mulholland Drive, na podstawie filmu Davida Lyncha
7.01. (niedziela), godz. 19.00 premiera
9.01. (wtorek), godz. 20.00 studencki wtorek
13.01. (sobota), godz. 19.00 
20-21.01. (sobota-niedziela), godz. 20.00 
27-28.01. (sobota-niedziela), godz. 18.00 

Cykl działań, podczas których chcemy eksplorować język artystyczny na po-
graniczu teatru i filmu oraz poszukiwać nowych sposobów komunikacji z pu-
blicznością. Dzięki współpracy z Fundacją Tumult projekt kamera:teatr otwiera  
spektakl na podstawie kultowego filmu Davida Lyncha ,,Mulholland Drive”. 
Film zanurza nas w pogmatwanym, intrygującym, pełnym tajemnic i erotyzmu 
świecie. Kolejne obrazy zabierają nas w niepokojącą i wciągającą podróż po 
tajemnicach kobiecej duszy oraz świecie zdominowanym przez pieniądze i pra-
gnienie kariery. Chcemy wprowadzić widzów w zakamarki teatru, które na co 
dzień często ukryte są przed ich spojrzeniem. Do projektu zaprosiliśmy troje 
młodych reżyserów filmowych, którzy swoje doświadczenie, wizję i wrażliwość 
artystyczną skonfrontują z przestrzenią teatru. Katarzyna Trzaska, Edyta Wró-
blewska i Maciej Marczewski wraz aktorami przygotują sceny inspirowane trze-
ma wątkami z „Mulholland Drive”. Ilość spektakli jest ograniczona. 
Bilety: 45 zł, ulgowy 35 zł

Poskromienie złośnicy, reż. Justyna Celeda 
14.01. (niedziela), godz. 19.00
16.01. (wtorek), godz. 11.00
17-18.01. (środa-czwartek), godz. 19.00
19. 01. (piątek), godz.11.00
Bilety: 40 zł, ulgowy 30 zł, szkolny 22 zł

Dwanaście miesięcy, reż. Bartosz Zaczykiewicz
25.01. (czwartek), godz. 9.00, 12.00
26.01. (piątek), godz. 11.00 
Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Nieskończona historia, reż. Małgorzata Warsicka
31.01. (środa), godz. 19.00
Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Scena na Zapleczu

Reykjavik’74,  reż. Katarzyna Kalwat
10-12.01. (środa-piątek), godz. 18.00

Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł
Czytanie Dramatu:  Paweł Sala - Ciemno wszędzie
16.01. (wtorek), godz. 19.00

Współczesny, odważny dramat zainspirowany nielegalnymi wyścigami sa-
mochodowymi. Akcja sztuki dzieje się w dużym mieście w piątkowy wieczór, 
w Dzień Zaduszny. Czas, w którym zaciera się granica pomiędzy światem ży-
wych i umarłych, zainspirował dramatopisarza do stworzenia współczesnego 
misterium. Sztuka zdobyła I miejsce w konkursie zorganizowanym przez Sta-
ry Teatr i miesięcznik „Dialog”. Po czytaniu odbędzie się spotkanie z Pawłem 
Salą. Reżyseria: Damian Josef Neć. 
Bezpłatne wejściówki do odebrania w Biurze Obsługi Widzów od 8.01.

Bóg mordu, reż. Bożena Suchocka
19.02. (piątek), godz. 19.00
20-21.01. (sobota-niedziela), godz. 18.00
Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

TEATRY

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

I tak cię kocham, premiera: 5.01. komedia rom., USA 2017, reżyseria: Michael Showalter, 
występują: Kumail Nanjiani, Zoe Kazan

Gra o wszystko, premiera: 5.01. dramat, biograficzny USA 2017, reżyseria: Aaron Sorkin, 
wystepują: Jessica Chastain, Idris Elba 

Naznaczony: ostatni klucz, premiera: 5.01. horror, USA 2018, reżyseria: Adam 
Robitel, występują: Lin Shaye, Angus Sampson

Party, premiera: 5.01. dramat, komedia Wielka Brytania 2017, reżyseria: Sally Potter, 
występują: Patricia Clarkson, Bruno Ganz

M jak morderca, premiera: 5.01. kryminał, thriller, USA 2017, reżyseria: Johnny Martin, 
występują: Al Pacino, Karl Urban

Fernando, premiera: 5.01. animacja, familijny, komedia USA 2017, reżyseria: Carlos 
Saldanha

Gotowi na wszystko. Exterminator, premiera: 5.01.
komedia Polska 2018, reżyseria: Michał Rogalski, występują: Paweł Domagała, Krzysztof Czeczot

Studniówk@, premiera: 5.01. komedia, Polska, Włochy 2018, reżyseria: Alessandro 
Leone, występują: Agnieszka Fórmanowska, Jakub Sokołowski

Pomniejszenie, premiera: 12.01. dramat, komedia, sci-fi USA 2017, reżyseria: Alexander 
Payne, występują: Matt Damon, Christoph Waltz

The Current War, premiera: 12.01. biograficzny, dramat, historyczny USA 2017
reżyseria: Alfonso Gomez-Rejon, występują: Benedict Cumberbatch, Michael Shannon 

Pasażer, premiera: 12.01. thriller, USA 2018, reżyseria: Jaume Collet-Serra, występują: 
Liam Neeson, Vera Farmiga

Narzeczony na niby, premiera: 12.01. komedia rom., Polska 2018, reżyseria: Bartosz 
Prokopowicz, występują: Julia Kamińska, Piotr Stramowski

Gniew, premiera: 12.01. dramat Wielka Brytania 2017
reżyseria: Ludwig Shammasian, Paul Shammasian, występują: Orlando Bloom, Janet Montgomery

Ignacy Loyola, premiera: 12.01. biograficzny, dramat Hiszpania, Filipiny 2016, reżyseria: 
Paolo Dy, występują: Andreas Muñoz

KINA
Storm. Opowieść o odwadze, premiera: 12.01. familijny, Holandia 2017, 
reżyseria: Dennis Bots, występują: Davy Gomez, Juna de Leeuw

Kształt wody, premiera: 19.01. fantasy, USA 2017, reżyseria: Guillermo del Toro, 
występują: Sally Hawkins, Michael Shannon

Cudowny chłopak, premiera: 19.01. dramat, komedia, USA 2017
reżyseria: Stephen Chbosky, występują: Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay

Atak paniki, premiera: 19.01. dramat, komedia, Polska 2017
reżyseria: Paweł Maślona, występują: Artur Żmijewski, Dorota Segda, Nicolas Bro

Escape Room, premiera: 19.01. horror, USA 2017
reżyseria: Will Wernick, występują: Evan Williams, Annabelle Stephenson 

Roman J. Israel, Esq., premiera: 19.01. dramat, USA 2017, reżyseria: Dan Gilroy, 
występują: Denzel Washington, Colin Farrell 

Syn Królowej Śniegu, premiera: 19.01. dramat, baśń, Polska 2017
reżyseria: Robert Wichrowski, występują: Michalina Olszańska, Franciszek Pieczka 

Tedi i mapa skarbów, premiera: 19.01. animacja, Hiszpania 2017
reżyseria: Enrique Gato, występują: Michelle Jenner

DJ, premiera: 19.01. dramat, muzyczny Polska, Wielka Brytania 2017
reżyseria: Alek Kort, występują: Maja Hirsch, Cristian Solimeno, Daniel Olbrychski

Więzień labiryntu: Lek na śmierć, premiera: 26.01.
thriller, akcja, sci-fi USA 2018, reżyseria: Wes Ball, występują: Dylan O’Brien, Kaya Scodelario

Tamte dni, tamte noce, premiera: 26.01. melodramat Brazylia, Francja, USA, 
Włochy 2017, reżyseria: Luca Guadagnino, występują: Armie Hammer, Timothée Chalamet, 
Michael Stuhlbar

Wszystkie pieniądze świata, premiera: 26.01. thriller USA 2017
reżyseria: Ridley Scott, występują: Michelle Williams, Mark Wahlberg, Christopher Plummer

Czas mroku, premiera: 26.01., biograficzny, dramat historyczny Wielka Brytania 2017
reżyseria: Ridley Scott, występują: Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Lily James

Podatek od miłości, premiera: 26.01. komedia rom., Polska 2018
reżyseria: Bartłomiej Ignaciuk, występują: Aleksandra Domańska, Grzegorz Damięcki, Roma Gą-
siorowska

Gnomy rozrabiają, premiera: 26.01. animacja, Kanada 2017
reżyseria: Peter Lepeniotis, Shelly Shenoy, występują: Becky G, Tara Strong

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

Machiavelli
16-17.01. (wtorek-środa), godz. 19.00
Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy. Miejsce: Rynek Nowomiejski 28

Walc kameralny, czyli Pan Wasowski mniej znany
21.01.,4.02. (niedziela), godz. 18.00
Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy. Miejsce: Rynek Nowomiejski 28

Hemar. Marchewka – próba generalizacji
22.01. (poniedziałek), godz. 19.00 
23.01. (wtorek), godz. 11.00
Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy. Miejsce: Rynek Nowomiejski 28

Jacek i Placek na tropie księżyca
25.01. (czwartek), godz. 9.00 i 11.30 
Bilety: 20 zł dziecko, 25 zł dorosły; 20 zł grupy szkolne. Miejsce: Rynek Nowomiejski 28

Kolacja na cztery ręce
27.01. (sobota), godz. 19.00 
Bilety: 30 zł normalny, 25 zł ulgowy. Miejsce: Rynek Nowomiejski 28

Nula Stankiewicz i Janusz Strobel: Byle nie o miłości – piosenki 
Agnieszki Osieckiej 
28.01. (niedziela), godz. 18.00
Koncert poświęcony pamięci Agnieszki Osieckiej. Pomiędzy utworami wyświetlane będą fragmenty 
wywiadów z artystką, które tworzą niezwykły klimat koncertu i są łącznikiem pomiędzy piosenkami 
– tymi znanymi, ale odmienionymi poprzez aranżacje, jak i tymi, które są prawie nieznane. Bilety: 
30 zł. Miejsce: Rynek Nowomiejski 28

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

Komisja Biesiadna - spektakl kabaretowy
21.01. (niedziela), godz. 17.00
W związku z doniesieniami o korupcji, nieprawidłowościach oraz matactwach w sferze biesiado-
wania, została powołana Komisja Biesiadna. Zadaniem Komisji jest zbadanie celowości, jakości 
i prawidłowości przebiegu biesiad, a w konsekwencji wnioskowanie zapisu ustawy „O popraw-
nym biesiadowaniu w Polsce.” Jak powszechnie wiadomo celem biesiady jest zabawić się fajnie, 
a przy tym zawsze mieć chęć na szał przy śpiewie gremialnym, od czasu do czasu zapijając i za-
kąszając smacznie. Obowiązkiem Komisji jest udowodnienie, przy użyciu dowodów rzeczowych, 
zebranych w sali świadków oraz wszelkich możliwych środków (za które należy uznać np. pieśni 
i zabawy biesiadne), że owa teza jest ze wszech miar słuszna i popierana przez naród bezwzględ-
ną większością głosów. Scenariusz: Anna Katarzyna Chudek, opracowanie muzyczne: Krzysztof 
Zaremba, obsada: Anna Katarzyna Chudek, Grażyna Rutkowska-Kusa, Mariusz Wójtowicz, Krzysz-
tof Zaremba
Miejsce: Hotel Bulwar
Rezerwacja biletów: tel. 733 333 440, 513 020 033, www.interticket.pl oraz kasa przed spekta-
klem, cena: 28 zł, grupowy (dla grup od 9 osób) 18 zł



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

Malik Montana, 4.01. (czwartek), godz. 20.00 Bilety: 29/35 zł

Stand-up Kings: Paweł Chałupka & Olka Szczęśniak
11.01. (czwartek), godz. 20.00
Bilety: 20 zł dostępne w Lizard King Toruń i biletyna.pl, 25zł w dniu występu dostępne w klubie

Spektakl komediowy Demakijaż, 16.01. (wtorek), godz. 19.00
Bilety: 30 zł, rezerwacje: 502-181-611, 608-323-884

Swoje!Gra!My! Gribojedow + Dogs Head, 18.01. (czw.), godz. 19.00 
Gribojedow na przełomie kilkunastu lat, zmieniając składy i koncepcje, 
ciągle zaskakuje. Planujemy zagrać cały premierowy materiał z naszej 
trzeciej płyty nad którą obecnie pracujemy i przypomnieć kilka utworów 
z ostatnich sześciu lat. Koncert będzie rejestrowany
Dogs Head to toruński zespół, uznawany za jednego z nielicznych przed-
stawicieli polskiego nurtu trip hop. W 2015 roku ukazał się ich debiut 
płytowy, który w całości jest materiałem autorskim. Wśród osiągnięć 
muzyków można wymienić zdobycie pierwszego miejsca na festiwalu 
muzyki elektronicznej w Cekcynie (CEMF). 
Bilety: 20 zł przedsprzedaż on-line, 25 zł w dniu koncertu

Moherhead, 25.01. (czwartek), godz. 20.00
Jedyny w Polsce AC/DC Tribute Band, śpiewający utwory Australijczyków 
w języku polskim. Muzycy postawili sobie za cel wielką dbałość o styl 
i technikę wykonania. W ostatnim roku zespół przygotował kilka nowych 
bardzo ciekawych aranżacji nieśmiertelnych utworów grupy. 
Bilety: przy wejściu 10 zł

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

Koncert Pauliny Przybysz, 11.01. (czwartek)
Ooops I did it Again! 90’s/00’s party, 12.01. (piątek)
Winter Bounce, 13.01. (sobota)
Bałkańska Potupajka, 19.01. (piątek)
Funky Chicken, 20.01. (sobota)
Erasmus Party, 25.01. (czwartek)
Plan Be + Afterparty, 26.01. (piątek)
Mastabah + TBA - afterparty DJ Bushido, 28.01. (niedziela)

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

Śląska Grupa Bluesowa, 10.01. (środa), godz. 19.00 
Bilety: 20 zł, 30 zł w dniu koncertu

 

U

KLUBY
Stara Szkoła oraz Skołowani, 15.01. (poniedziałek), godz. 19.00
Wydarzenie poprowadzi Marek Gaszyński. Wstęp wolny

Eklektik oraz AVE, 22.01. (poniedziałek), godz. 19.00 Wstęp wolny

The Vibrators, 29.01. (poniedziałek), godz. 19.00
Bilety: 20 zł, 30 zł w dniu koncertu

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

Fotograficzne Pogaduchy, 4.01. (czwartek), godz. 18.00 Wstęp wolny

Milonga czyli wieczór z tangiem
6, 20, 27.01. (sobota), godz. 20.30-24.00 Wstęp: 10 zł

Wspólne tradycyjne muzykowanie 
8,15, 22, 29.01. (pon.), godz. 20.00-22.00 Grupa n Obrotów. Wstęp wolny

Tan „Po Nowemu”, 10.01. (środa), godz. 21.00
Organizator: Grupa Bez Nazwy, Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „taRTak”. Wstęp wolny

Styczny Potańc, 13.01. (sobota)
godz. 18.30 Taneczne zajęcia dla dzieci
godz. 19.30 Instruktaż taneczny
godz. 20.00 Potańc
Organizator – Grupa n obrotów. Wstęp wolny

Wszechnica Feministyczna, 16.01. (wtorek), godz. 19.00 Wstęp wolny

Toruńskie Śpiewanki Turystyczne – wieczór z gitarami i śpiewem
18.01. (czwartek), godz. 19.00 Wstęp wolny

Klub Zasadniczo Dyskusyjny. Twoje zdanie się liczy 
23.01. (wtorek), godz. 19.00 Wstęp wolny

Dyskusja o adopcji, 24.01. (środa), godz. 19.00 
Tan „Na Zdrowie”, 24.01. (środa), godz. 21.00 
Organizator - Grupa Bez Nazwy, Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „taRTak”. Wstęp wolny

KLUB MUZYCZNY HIPISÓWKA
ul. Kopernika 20, Toruń

HipeRPeG #18 - Koktajl erpegowy, 31.01. (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 wszystkie 
zasady i pomogą odnaleźć się w przygodzie. To dobry moment żeby prze-
łamać wszelkie opory i pozwolić, by pochłonął Cię jeden z fantastycznych 
światów. Wstęp wolny
Własny Port - koncert, 12.01. (piątek), godz. 20.00-23.00
Koncert bydgoskiego zespołu Własny Port, grającego muzykę żeglarską. 
Zespół kilka razy w roku odwiedza Toruń, gdyż ma tutaj licznych fanów. 
Wstęp wolny

HANZA CAFE, ul. Piekary 28

Hanza Globtrotters: Elżbieta Wiśniewska-Franckiewicz - Laos, kraj 
w którym czas liczy się inaczej
25. 01 . (czwartek), godz. 19.00
Organizatorzy: Fundacja Verda i Hanza Cafe

100-lecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Geografii w Polsce 
Niepodległej
26.01. (piątek), godz. 11.00-15.00
Seminarium, podczas którego odbędą się uroczyste obchody jubileuszu. 
Podczas seminarium przedstawiona historia Oddziału Toruńskiego PTG 
oraz dzieje toruńskiej geografii w latach 1945-2018. Program:
•  godz. 11.00-11.20 100 lat istnienia Polskiego Towarzystwa Geograficznego - prof. dr hab. Jan 

Szupryczyński 
•  godz. 11.20-11.40 72 lata istnienia Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Geograficz-

nego - dr Wiesława Gierańczyk
•  godz. 11.40-12.00 Prof. Rajmund Galon jako wielka osobowość Oddziału Toruńskiego PTG - 

prof. dr hab. Jan Falkowski
•  godz. 12.00-12.15 Działalność eksploracyjna Oddziału Toruńskiego PTG – dr Zdzisław Preisner
•  godz. 12.15-12.30 Wspomnienia z wyjazdów Oddziału Toruńskiego PTG – dr Edward Świtalski
•  godz. 12.30-12.45 Oddział Toruński PTG w regionie kujawsko-pomorskim – dr Wieńczysław 

Gierańczyk
•  godz. 12.45-13.15 Przerwa
•  godz. 13.15-14.20 Toruńska geografia w latach 1945-2018 
•  godz. 13.15-14.00 Geografia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (1945-2018) – dr hab. prof. 

UMK Marek Kejna
•  godz. 14.00-14.20 Geografia w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 

w Toruniu (1953-2018) - prof. dr hab. M. Błaszkiewicz
•  godz. 14.20 Odsłonięcie pamiątkowej tablicy (sala 104)
•  godz. 14.30 Pamiątkowe zdjęcie (przed budynkiem)
•  godz. 14.40 Wystawa fotograficzna dra Zdzisława Preisnera (hol I piętro)
Wstęp wolny

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
ul. Zaułek Prosowy 1
www.1lo.torun.pl

Dzień Komiksu, 19-20.01. (piątek-sobota)
Impreza jest skierowana nie tylko do społeczności szkolnej, lecz do 
wszystkich  miłośników komiksu z Torunia i okolic. Wśród naszych go-
ści pojawią się takie osobistości jak Joanna „Kiciputek” Babis, Michał 
„Śledziu” Śledziński, Jakub „Dem3000” Dębski, Piotr „Śmiechu” Wojcie-
chowski i inni. Twórcy nie tylko poprowadzą spotkania autorskie, ale tak-
że warsztaty, podczas których będzie można rozszerzyć swoje umiejęt-
ności. Pierwszego dnia przewidujemy również koncert oraz wystawę, dla 
dopełnienia wrażeń audiowizualnych. Oferujemy także konkurs na naj-
lepszy ośmiostronicowy komiks. Prace można nadsyłać do 10 stycznia.

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

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

Zjednoczone Emiraty Arabskie. Dubaj, 11.01. (czw.), godz. 16.00
Slajdy i spotkanie ze znanym toruńskim podróżnikiem, geografem i foto-
grafem Zdzisławem Preisnerem
Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka
18.01. (czwartek), godz. 16.00
Występy artystyczne dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Toruniu

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

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

Kolędowanie przy szopce, do 5.01 codziennie o godz. 16.00
Zachęta nie tylko do słuchania, ale także wspólnego śpiewania znanych 
wszystkim kolęd. W innych godzinach szopce będą towarzyszyć kolędy 
emitowane z głośników. Dodatkowo, w związku z obchodami dwudzie-
stej rocznicy wpisania Torunia na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 
odbędą się trzy dodatkowe koncerty, których scenerią będą zabytkowe, 
toruńskie kościoły. Miejsce: Rynek Nowomiejski
Orszak Trzech Króli, 6.01. (sobota), godz. 12.00
Orszak przejdzie ulicami toruńskiej Starówki. Parada rozpocznie się w okoli-
cy pomnika Mikołaja Kopernika, a zakończy na Rynku Nowomiejskim. W tym 
roku oprócz kolorowego orszaku, orkiestry dętej, grup rekonstrukcyjnych 
i śpiewających aniołów, paradę ubarwią trzy olbrzymie postaci królów, na-
wiązujące do hiszpańskich gigantes. Zwieńczeniem parady będzie prezen-
tacja Bożonarodzeniowych Jasełek, a także koncert zespołu Synowie. Jak co 
roku, nie zabraknie miłego hiszpańskiego akcentu – słodyczy dla najmłod-
szych. Podczas parady, przewidziany jest także konkurs „Jasełkowy zawrót 
głowy”, w którym na uczestników czekają atrakcyjne nagrody. 

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
www.facebook.com/wosp.torun

26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
14.01. (niedziela), godz. 10.00-22.00
Tegoroczna wielka zbiórka przeznaczona zostanie na wyrównanie szans 
w leczeniu noworodków. Zakupy mają być przeznaczone na wyposażenie 
oddziałów podstawowych. Na scenie na Rynku Staromiejskim wystąpią:
Funkologia, Nocna Zmiana Bluesa (Toruń), Kontrabus (Bydgoszcz), 
EastWest Rockers (Opole), po światełku do nieba Lipali. Na rynku pojawią 
się też morsy, a Żywe Muzeum Piernika zaprosi na specjalny pokaz.

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

Koncert Muzyki Filmowej / Finał, 2.01. (wtorek), godz. 19.00
Ogólnopolska trasa w wykonaniu Justyny Steczkowskiej, Krzysztofa Cu-
gowskiego, Krzysztofa Kiljańskiego, Andrzeja Piasecznego, Janusza Rad-
ka i Mietka Szcześniaka. Sześć głosów, 50 muzyków orkiestry symfonicz-
nej, 30 najpiękniejszych hitów z hollywoodzkich filmów
Bilety: bilety@royalconcert.pl, wwww.ebitel.pl. Informacje i zamówienia zbiorowe tel. 730-377-300

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

IINNI ORGANIZATORZY



Sesje Melodii Tanecznych Tradycyjnie, 8, 15, 22, 29.01. (pon.), 
godz. 20.00
Wspólne praktykowanie grania utworów do tańca. Tradycyjny repertuar tańców polskich i szwedz-
kich, jak również balfolk. Spotkania dla muzyków zarówno doświadczonych, jak i początkujących 
w wygrywaniu melodii rytmicznych. Bardzo mile widziani są na sesji tancerze.
Miejsce: Wejściówka, Plac Teatralny 1

N-obrotowe zajęcia taneczne, 3, 10, 17, 24, 31.01. (środy), godz. 19.30
Spotkania poświęcone nauce tańców, którymi stoją europejskie tradycyjne 
zabawy taneczne. W programie każdego spotkania podstawy taneczne oraz 
wybrane składniki zaawansowane kilku tańców tradycyjnych. Na taneczny 
repertuar składają się tańce z grupy polsk (ze Skandynawii), mazurkowych 
oraz tańce francuskie, portugalskie i węgierskie. Spotkania prowadzone są 
w sposób przystępny dla początkujących tancerzy. Warsztaty płatne. 
Miejsce: Toruń, Studio DFNS, Rynek Nowomiejski 27

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 spo-
tkanie. 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

Muzeum i teatr w jednym. Autorski scenariusz interaktywnego pokazu pozwoli przenieść się w czasie 
i zasmakować przygód w dawnym Toruniu. Staniecie się bohaterami sześciu najsłynniejszych opo-
wieści. Poczujecie losy królów, rycerzy, rzezimieszków, flisaków na własnej skórze. Utalentowani 
bajarze nie tylko zaczarują Was słowem, ale i zaproszą do licznych scen, zadań i wyzwań. Edukacja 
przenika się z zabawą, a emocje i humor powodują, że wizyta w Domu Legend na długo zapada 
w pamięć.

Czynne w godz. 10.00-18.00. Pokazy rozpoczynają się o pełnych godzinach, ostatni o 17.00. Zapra-
szamy grupy liczące od 5 do 50 osób.
Bilety dla dzieci od lat 3: 10 zł, dla dorosłych: 14 zł, dla dzieci niepełnosprawnych: 1 zł, dla dorosłych 
niepełnosprawnych: 10 zł. Pokaz trwa ok. 45 minut.

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 piernikami, a dla dorosłych 
piernikowe biesiady i spotkania integracyjne. 

Salonik Artystyczny
21.01. (niedziela), godz. 17.00 Danza Del Fuego - pokaz flamenco 
przy akompaniamencie gitary
Muzyka, którą tworzy grupa, jest ich własną wizją flamenco, powstałą 
na bazie tradycyjnej sztuki Cyganów z Andaluzji, jazzu, muzyki laty-
noskiej i orientalnej. W programie tradycyjne i znane formy flamenco, 
jak również własne kompozycje i aranżacje. Muzycy Danza del Fuego 
sięgają do wschodnich korzeni flamenco, skłaniając się przy tym ku 
tradycyjnym formom i znanym motywom muzycznym, nie rezygnując 
jednocześnie z nowoczesnych elementów będących wyznacznikiem 
naszych czasów. 
11.02. (niedziela), godz. 17.00 Koncert zespołu Mayah Acoustic Trio
Trio akustyczne w składzie: Katarzyna Majchrzak – gitara, wokal, Arka-
diusz Żmuda – pianino, Tomasz Seroczyński – bas. W programie aku-
styczne aranżacje przebojów muzyki rozrywkowej, począwszy od The 
Beatles, przez U2, REM, Stinga. 
Bilety: 30 zł. Rezerwacje: 56 655-82-36 lub biuro@fort.torun.pl

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, 
emeryci), normalny 8 zł
Zwiedzanie grupowe (grupy od 10 osób):
ulgowy 4 zł (uczniowie, studenci, emeryci) + opłata za przewodnika, normalny 7 zł + opłata za 
przewodnika; opiekunowie, piloci 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

Styczny Potańc, 13.01. (sobota), godz. 20.00
Potańc to zabawa taneczna z repertuarem muzyczno-tanecznym wywodzącym się z dawniejszej 
tradycji polskiej wsi, ale również z kultury szwedzkiej, francuskiej i różnych zakątków Europy. 
W repertuarze wieczoru znajdą się tradycyjne tańce w parach, kole czy korowodzie. Tańce pol-
skie, szwedzkie, portugalskie, węgierskie, bretoński fest-noz i francuski balfolk. W programie 
potańcu koncert agregandado oraz scena otwarta dla muzyków sesyjnych.
Wstęp na potańc dowolny, dobrowolny. Miejsce: Wejściówka, pl. Teatralny 1

Bourrée - warsztaty, 13 i 14.01. (sobota-niedziela), godz. 12.00
Zapraszamy do nauki tańców z rodziny bourrée na dwóch poziomach: dla początkujących (bo-
urrée na 3) i dla zaawansowanych (bourrée na 2). Bourrée 3 temps to określenie dla niezwy-
kle różnorodnej grupy tańców z centralnej części Francji. Bourrée na trzy z Owernii to taniec 
w znacznej mierze oparty na improwizacji i grze pomiędzy partnerami. Nie ma jednego prowa-
dzącego, cały taniec jest wymianą propozycji i odpowiedzi. W trakcie zajęć z bourrée 2 temps 
skupimy się na technice wykonywania kroków oraz świadomości w przestrzeni, by przejść do 
zatańczenia różnych wersji tańca w układzie dla czterech osób i sięgniemy po warianty oparte 
w dużej mierze na improwizacji („double jeu”).
Prowadzenie: Marta Tomczak i Krzysztof Rogulski - pasjonaci tradycyjnych tańców i muzyki. 
Swoją pasją dzielą się pod szyldem „Bal Folk Poznań”. Ilość miejsc ograniczona. Szczegóły na 
stronie wydarzenia. Miejsce: Wejściówka, pl. Teatralny 1

1
1.01. (poniedziałek)

  godz. 18.00  Prezydencka Gala Noworoczna, koncert TOS,  CKK Jordanki

2.01. (wtorek)
  godz. 19.00  Koncert Muzyki Filmowej,  Arena Toruń

4.01. (czwartek)
  godz. 16.30  Zimowi przyjaciele,  Książnica Kopernikańska, Filia nr 12
  godz. 16.30, 17.00  Oprowadzanie z przewodnikiem po wystawach,  CSW
  godz. 18.00  Fotograficzne Pogaduchy,  Wejściówka
  godz. 20.00  Malik Montana,  Lizard King Toruń

5.01. (piątek)
  godz. 19.00  American Pops Concert, koncert TOS,  CKK Jordanki

6.01. (sobota)
  godz. 12.00  Orszak Trzech Króli,  Rynek Staromiejski - Nowomiejski
  godz. 18.00  Tre Voci – Koncert Noworoczny,  Dwór Artusa

7.01. (niedziela)
  godz. 17.00  Klatka dla ptaków, reż. Andrzej Strzelecki,  CKK Jordanki
  godz. 18.00  Sara Pach – koncert bożonarodzeniowy,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Mulholland Drive - premiera,  Teatr Horzycy

8.01. (poniedziałek)
  godz. 14.00  Kolędowanie z Podgórskim Walczykiem,  Dom Muz, ul. Poznańska

9.01. (wtorek)
  godz. 15.30  Popołudnie z planszówkami,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 18.00  Jacek Gramatyka, Michał Träger, do 25.01.  Galeria Omega
  godz. 18.30  Aktywni i dojrzali po toruńsku, do 29.01.,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Narodowy Teatr Operetki Kijowskiej,  CKK Jordanki

10.01. (środa)
  godz. 12.00  Kino Dla Seniora,  CSW
  godz. 17.00  Wystawa fotograficzna prac uczestników klubu Foto Cyfra,  MDK
  godz. 17.00  Wybitne postacie z historii fotografii: Bill Brandt,  WOAK
  godz. 18.00  Kolędować Małemu!,  Muzeum Etnograficzne 
  godz. 19.00  Śląska Grupa Bluesowa,  HRP Pamela
  godz. 19.00  Zbigniew Preisner i Przyjaciele - kolędy,  CKK Jordanki
  godz. 19.00  Tomasz Barczyk - modern talking,  Klub Od Nowa

11.01. (czwartek)
  godz. 16.00  Zjednoczone Emiraty Arabskie. Dubaj,  Klub Seniora „Zacisze”
  godz. 17.00  Kamil Urban i Radosław Blumkowski - Grafika i rysunek, do 
24.01.,  Biblioteka Pedagogiczna

  godz. 17.00  Salonik Artystyczny: Mayah Acoustic Trio,  Fort IV
  godz. 18.00  50 lat minęło, czyli „Nowości” od kuchni – fotografie, do 
31.01.,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  Koncentracja zimowa 2018, do 30.01.,  Galeria ZPAP
  godz. 18.10  Dyskusja o „Twin Peaks”,  CSW
  godz. 20.00  Stand-up Kings: Paweł Chałupka, Olka Szczęśniak,  Lizard King
   Koncert Pauliny Przybysz,  Klub NRD

12.01. (piątek)
  godz. 18.00  Sonia Rammer – Patchwork, Dawid Marszewski – Security, 
Urszula Ślusarczyk - Fragmenty wertykalne, do 18.02.,  Galeria Wozownia
  godz. 19.00  World Press Photo, do 4.02.,  CSW
  godz. 19.00  Przeboje The Beatles, koncert TOS,  CKK Jordanki 
  godz. 20.00  Dancing WOŚP na WPiSM,  Klub Od Nowa
  godz. 20.00-23.00  Własny Port - koncert,  Klub Muzyczny Hipisówka

13.01. (sobota)
  godz. 10.00 i 11.00  Klub Młodych Muz,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 10.00-14.30  Otwarty Turniej Szachowy,  OPP Dom Harcerza
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 10.30-13.30  Wielcy malarze,  OPP Dom Harcerza 
  godz. 11.00  Wykład towarzyszący wystawie World Press Photo,  CSW
  godz. 12.00  Wyprawa w głąb sztuki,  CSW
  godz. 20.00  Styczny Potańc,  Wejściówka
   Bourrée – warsztaty, także 14.01.,  Wejściówka

14.01. (niedziela)
  godz. 10.00-22.00  26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,  Rynek 
Staromiejski i inne miejsca

15.01. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Polska - miejsca mało znane,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych 
i Niepełnosprawnych
  godz. 16.00  Kartki z kalendarza – warsztaty dla dzieci,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 19.00  Stara Szkoła oraz Skołowani,  HRP Pamela
   Etnoklimaty – wystawa fotografii, do 15.02.,  Biblioteka Uniwersytecka

16.01. (wtorek)
  godz. 12.00  Spacer po aktualnych wystawach,  CSW
  godz. 13.45  Literatura niemiecka na ekranie,  CSW
  godz. 18.00  Historia mody. Angielski szyk – cz. 1,  CSW
  godz. 19.00  Anita Lipnicka i zespół The Hats,  CKK Jordanki
  godz. 19.00  Spektakl komediowy Demakijaż,  Lizard King Toruń
  godz. 19.00  Wszechnica Feministyczna,  Wejściówka
  godz. 19.00  Czytanie Dramatu: Ciemno wszędzie,  Teatr Horzycy
   Kalejdoskop – przewrotne oko - wystawa,  CN Młyn Wiedzy

17.01. (środa)
  godz. 17.00  W pierwszym rzędzie: Dookoła świata,  WOAK
  godz. 18.00  Kameralnie - wystawa,  Klub Od Nowa
  godz. 18.00  (Nie)codzienne dzieła sztuki,  CSW
  godz. 19.00  Eliza Kącka – spotkanie autorskie,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Spektakl grupy improwizacyjnej RzeCo,  Klub Od Nowa

DZIEŃ PO DNIU
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18.01. (czwartek)
  godz. 11.00  Brzózka,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 16.00  Dzień Babci i Dziadka,  Klub Seniora „Zacisze”
  godz. 16.30  Zakładka dla babci i dziadka,  Książnica, Filia nr 12, ul. Fałata 35
  godz. 16.30  Zwiedzanie Dworu Artusa,  Dwór Artusa
  godz. 18.00  Bednarek – trasa promująca album „Talizman”,  Klub Od Nowa
  godz. 19.00  Swoje!Gra!My! Gribojedow + Dogs Head,  Lizard King Toruń
  godz. 19.00  Toruńskie Śpiewanki Turystyczne,  Wejściówka
   Powrót Torunia do Macierzy,  Muzeum Okręgowe

19.01. (piątek)
  godz. 17.00  Bal przebierańców dla dzieci,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 17.00  Rowerem przez Saharę i… jeszcze dalej, do 1.04.,  Muzeum Po-
dróżników

  godz. 18.00  Paweł Wyborski – malarstwo, do 18.02.,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  Koncert zespołów taneczno-wokalnych,  MDK
  godz. 19.00  Russkaja Dusza – ballady i romanse rosyjskie,  Dwór Artusa
   Nieruchome piękno, do 19.02.,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości 
Dziecka
   Dzień Komiksu, także 20.01.,  I Liceum Ogólnokształcące

20.01. (sobota)
  godz. 10.45  Turniej w grę Karmaka,  Książnica, ul. Słowackiego
  godz. 11.00 i 12.30  Poranne figle, psoty i żarty,  WOAK
  godz. 12.00  Bajki z rzutnika,  CSW
  godz. 16.00, 17.15  Czas dla Nas, koncert TOS,  CKK Jordanki
  godz. 18.00  Dzikie róże – projekcja i spotkanie,  CSW
  godz. 18.00  Nowa Scena Muzyczna: Babcia stała na balkonie…,  MDK
   Artystyczne warsztaty rodzinne z babcią i dziadkiem,  OPP Dom Harcerza 

21.01. (niedziela)
  od godz. 10.00  Dzień Babci i Dziadka w Muzeum,  Muzeum Okręgowe
  godz. 12.00  Oprowadzanie po aktualnych wystawach,  Galeria Wozownia
  godz. 12.00  Etnoigraszki: Koci, koci łapci…,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 17.00  Salonik Artystyczny: Danza Del Fuego - pokaz flamenco,  Fort IV
  godz. 17.00  Komisja Biesiadna - spektakl kabaretowy,  Hotel Bulwar

22.01. (poniedziałek)
  godz. 18.00  Sacrum Gotyku - Fotografia T. Sobeckiego, do 14.03.,  U Teologów
  godz. 19.00  Eklektik oraz AVE,  HRP Pamela 
  godz. 20.00  Slam Poetycki,  Klub Od Nowa

23.01. (wtorek)
  godz.13.00  Rozpuścić w płótnie ducha, do 3.02.,  Galeria Forum 
  godz. 17.00  460 lat Podgórza,  Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego
  godz. 17.00  Wspomnienia… wspomnienia, do 23.02.,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 18.00  O stereotypach w projektowaniu,  Galeria Wozownia
  godz. 18.30  Sztuka w Artusie – kobiety w sztuce dawnej,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Klub Zasadniczo Dyskusyjny,  Wejściówka

24.01. (środa)
  od godz. 10.00  Urodziny Tony’ego Halika,  Muzeum Podróżników
  godz. 17.00  Mały Brodway z okazji Dnia Babci i Dziadka,  OPP Dom Harcerza
  godz. 18.15  Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem,  CSW
  godz. 19.00  Enej – koncert kolęd,  Aula UMK
  godz. 20.00  Wieczór Podróżnika,  Klub Od Nowa
  godz. 21.00  Tan „Na Zdrowie”,  Wejściówka

25.01. (czwartek)
  godz. 12.00  Grafika na warsztat! Spotkanie 4.,  CSW
  godz. 12.00  Obcy ale swój,  Muzeum Etnograficzne 
  godz. 16.00  Karnawałowa dyskoteka dla dzieci,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 17.00  Orient Express,  CSW
  godz. 17.30  Koncert premier Zespołu Pieśni i Tańca Młody Toruń,  MDK
  godz. 18.00  Szymon Szumiński – Gwasze i oleje, do 23.02,  Galeria Omega 
  godz. 18.00  Klucze do ogrodów - wieczór poetycki,  Muzeum Diecezjalne 
  godz. 18.30  Czwartek z filozofią,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Hanza Globtrotters: Laos,  Hanza Cafe 
  godz. 20.00  Koncertowa Fala: zespół Bulwar,  Klub Od Nowa
  godz. 20.00  Moherhead,  Lizard King Toruń

26.01. (piątek)
  godz. 11.00-15.00  100-lecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Geo-
grafii w Polsce Niepodległej,  Wydział Nauk 0 Ziemi UMK
  godz. 17.00  Dzień Tajwanu,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 19.00  Saxmania 2018 – 20 lat minęło,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Spektakl Mężczyzna idealny,  Aula UMK
   Wystawa prac uczniów Zakladnej Umeleckiej Skoly na Słowacji, do 5.03., 
 Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka, ul. Kościuszki
   Plan Be + Afterparty,  Klub NRD

27.01. (sobota)
  godz. 10.00  Konkurs Wokalny „Zimowa Piosenka”,  OPP Dom Harcerza
  godz. 11.00  Błażej w garderobie – poranek teatralny,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 16.00-18.00  Szklane impresje, warsztaty,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 18.00  Robert Gawliński i Wilki,  Aula UMK

28.01. (niedziela)
  godz. 16.00  Mój Wysocki - recital,  Teatr Horzycy
  godz. 18.00  Nula Stankiewicz i Janusz Strobel – piosenki Agnieszki Osiec-
kiej,  Teatr Muzyczny – siedziba Tumultu
   Mastabah + TBA - afterparty DJ Bushido,  Klub NRD

29.01. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Dyskusyjny Klub Książki,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Nie-
pełnosprawnych
  godz. 18.00-21.00  Wieczór Scrabblowy,  CSW
  godz. 19.00  The Vibrators,  HRP Pamela

30.01. (wtorek)
  godz. 17.30  Kobieca Manufaktura – kulinarne notatniki,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 18.30  Wobec Rysunku n°2 – wystawa, do 16.02.,  Dwór Artusa

31.01. (środa)
  godz. 10.00  Zimowe zwyczaje ludowe,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 18.00  Literatura piękna a astronomia,  Książnica, ul. Słowackiego
  godz. 18.00-23.59  HipeRPeG #18 - Koktajl erpegowy,  Klub Muzyczny Hi-
pisówka
  godz. 18.30  Świat i okolice – Papua Zachodnia,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Pasión the Buena Vista,  CKK Jordanki


