


Tomasz Imienowski z zespołem – Najpiękniejsze pieśni i ballady Bułata 
Okudżawy, 29.07. (niedziela), godz. 20.00
Bez wątpienia na jego głosie i pieśniach wychowały się miliony Pola-
ków. Bardzo lubił Polskę oraz Polaków. Trafiał do nas szczególnie. Na 
barce usłyszymy najbardziej znane utwory Bułata Okudżawy. Czekają 
nas wzruszenia, zaduma, uśmiechy, powroty do lat młodości oraz nie-
samowitych emocji przekazywanych przez trójkę muzyków kochających 
twórczość rosyjskiego barda. Wstęp wolny. Miejsce: Scena na barce

Muscada String Quartet – arcydzieła kameralistyki europejskiej
16.08. (czwartek), godz. 19.00
Muscada String Quartet zaprezentują arcydzieła wybitnych kompozyto-
rów: Ludwiga van Beethoven, Karola Szymanowskiego i Felixa Mendels-
sohna. W skład kwartetu wchodzą studenci Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina, laureaci licznych ogólnopolskich i międzynarodo-
wych konkursów solowych oraz kameralnych. Bilety: 15 zł ulgowy, 20 zł normalny

Galeria Artus
Małgorzata Iwanowska-Ludwińska – wystawa malarstwa
5.07. (czwartek), godz. 17.00, do 3.08.
Małgorzata Iwanowska-Ludwińska jest malarką, której nie trzeba przed-
stawiać miłośnikom sztuki z Torunia. Wystawa zaprezentuje jej pastele 
z lat 2015-2017 z cyklów pt. „Kujawy hipnotyczne” oraz „Saga o przed-
mieściu”, które prezentują miejsca bliskie autorce, związane także z jej 
dzieciństwem. Obrazy opowiadają o pięknie i tajemniczości natury, ale 
też o doświadczeniach autorki z tematem przemijania człowieka i miasta.
Jerzy Murawski – Prorocy i zaklinacze drzew
9.08. (czwartek), godz. 18.30, do 30.08.
Wystawa Jerzego Murawskiego to zbiór jego prac wykonanych farbami 
olejnymi w sztyfcie. Wiele z nich nie było jeszcze prezentowanych pu-
bliczności. Dodatkową atrakcja wystawy będzie instalacja, która została 
wykonania również techniką malowania na papierze farbami olejnymi 
w sztyftach.
Wstęp wolny. Wystawy czynne od poniedziałku do niedzieli w godz. 10.00-18.00 
oraz podczas imprez.

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

Wystawy:
O obrotach, Rzeka, przeŻYCIE, przeBUDOWA, Idee, Kalejdoskop - przewrotne oko, Poruszyć wy-
obraźnię, Panoramy żaglowców, Statek piracki na wystawie Rzeka, To ja! Matematyka, Beyond 
the Lab

Centrum czynne: wtorek-piątek: godz. 10.00-16.00, sobota-niedziela: godz. 11.00-17.00
7.07. w godz. 11.00-15.00
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 oprowadzone 
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

Wydarzenia:
Wystawa Beyond the Lab, od 5.07.
Wystawa dostępna nieodpłatnie w namiocie na parkingu przed budyn-
kiem CNMW. Ekspozycja, której autorem jest Science Museum w Londy-
nie, prezentuje historię siedmiu naukowców, którzy metodą „zrób to sam” 
wspierają opiekę zdrowotną. Wystawa pokazuje, że dzięki nowoczesnym 
technologiom i zaangażowaniu zwykłych obywateli, nauka może rozwi-
jać się w zaciszu domów, a odkrycia naukowców-amatorów rewolucjo-
nizują świat. W skład wystawy wchodzą, fotografie, filmy, dzieła sztuki 
oraz interaktywne elementy stanowisk skupione wokół trzech tematów 
merytorycznych: domorośli biolodzy, hakerzy zdrowia, nauka obywatel-
ska. Czwarta sekcja będzie prezentowała artystyczne dzieła pokazujące 
wyobrażenie przyszłości, w której medycyna i nauki społeczne będą ze 
sobą ściśle powiązane.
Pokazy teatru cieni w ramach Bella Skyway Festival 
22-23.08. (środa-czwartek), godz. 21.00, 22.00 i 23.00
Na scenie przed budynkiem CNMW teatr AVATAR zaprezentuje widowisko 
„Prawo dżungli”. To opowieść o dwóch kontrastujących światach doty-
kająca tematu zgody człowieka z naturą. Kraina dzikich zwierząt, pełna 
pierwotnych instynktów i nieokiełznanych żywiołów w fizycznej polemice 
z cywilizacją oraz współczesnymi wygodami. Atmosferę niepokoju prze-
tną dynamiczne sceny tętniącej życiem przyrody, rodzącej się przyjaźni 
obcych sobie gatunków oraz burzliwej walki serc. Historia czerpiąca mo-
tywy z „Księgi Dżungli” zostanie ubrana w teatr cieni o niespodziewanym 
obliczu, uzupełniony o rozmaite formy artystycznego wyrazu. Uczestnicy 
będą mogli również zamienić się w aktorów teatru cieni. Będzie przygo-
towana specjalna instalacja, dzięki której będą mogli odegrać własny 
spektakl.
Udział bezpłatny

Warsztaty:
wtorek-piątek w godz. 10.00-11.00 i 12.00-13.00
soboty i niedziele w godz. 11.00-12.00 i 14.00-15.00 
do 5.08.:
wtorki: Kolej na kolej
Czy jazda pociągiem to najlepsze rozwiązanie komunikacyjne? Czy warto podróżować koleją? Czy 
kolej jest nowoczesna? Czy to raczej relikt przeszłości? Wcielimy się w rolę inżynierów kolejnictwa 
i zbudujemy własne lokomotywy, wagony lub całe składy kolejowe.
środy: Morza szum
Poznamy organizmy zamieszkujące nasze morze i wykonamy model jednego z nich. Końcowym 
etapem będzie stworzenie własnej morskiej gry, którą będzie można zabrać na plażę lub w rejs.
czwartki: Maszyny Leonarda
Leonardo da Vinci mimo wielu swoich talentów, został zapamiętany głównie jako autor takich 
projektów jak maszyny latające, roboty, konstrukcje napędzane wodą, katapulty, maszyny oblęż-
nicze. Wszystkie te wynalazki powstawały w głowie autora słynnej „Mona Lisy”. Do wykonania 
maszyn wykorzystamy twardą tekturę, klej, metalowe ćwieki i drut. 
piątki: Ogarnij się
Warsztat skierowany jest do wszystkich, którzy chcą zostać poskramiaczami bałaganu. Na zaję-
ciach uczestnicy wykonają proste organizery, niezbędne w pracy i nauce. Wykorzystamy przedmio-
ty codziennego użytku oraz materiały z recyklingu.
soboty: Na językach 
„W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie” to jeden z najpopularniejszych łamańców języko-
wych, ale czy język można połamać? Co to znaczy strzępić język i czy trzeba go trzymać za zębami? 
Na te i inne pytania odpowiemy w trakcie zajęć. Pokażemy uczestnikom jak ćwiczyć nasz aparat 
mowy bawiąc się przy tym znakomicie. Sprawdzimy jak to robią ludzie w innych zakątkach świata.
niedziele: Jak rozpoznać asa, który w chmurach hasa?
Zanim kiedyś wzbijesz się w przestworza, poznaj historię polskiego lotnictwa. Dowiedz się kto 
mógł zostać asem lotniczym, jakie zwyczaje mieli piloci walczący podczas drugiej wojny światowej 
i jak oznaczali swoje samoloty. Na koniec będziesz mógł wcielić się w postać dzielnego pilota 
myśliwca, bądź też członka bohaterskiej załogi bombowca i wykonując pracę plastyczną zaprojek-
tujesz oznakowanie maszyny asa lotniczego.

CENTRUM KULTURALNO-KONGRESOWE JORDANKI
al. Solidarności 1-3, tel. kasa biletowa: 56 642-43-79
www.jordanki.torun.pl

Abelard Giza w programie Numer 3, 1.07. (niedz.), godz. 19.00 Stand-up

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

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

Koncerty pod Gwiazdami: 
Tymon Tymański gra The Beatles, 1.07. (niedziela), godz. 21.00
Wulkan sceniczny. Artysta znany jest m.in z występów w jazzowym bandzie 
Miłość, w rockowych Kurach i Tymon & The Transistors. Muzyczne pola po 
których się porusza, potrafią zaskoczyć nawet jego najwierniejszych fanów. 
Tym razem zaprezentuje piosenki legendarnych The Beatles, twórców któ-
rzy od zawsze stanowili dla niego niewyczerpane źródło inspiracji. 
Bilety: 20 zł ulgowy, 25 zł normalny. Sala Wielka Dworu Artusa

Grupa MoCarta, 5.07. (czwartek), godz. 21.00
Nikt lepiej nie łączy muzyki z humorem, niż Grupa MoCarta. Zawitają do nas 
latem ze swoim nowym, premierowym programem „Ale CZAD!, czyli podró-
że Grupy MoCarta”. Zagrają i opowiedzą między innymi o Chinach, Francji, 
Kostaryce i egzotycznej Republice Czeskiej. Jak zwykle dominować będzie 
muzyka klasyczna, okraszona kulturalnym żartem. 
Bilety: 60 zł ulgowy, 70 zł normalny. Amfiteatr Muzeum Etnograficznego

Leski, 15.07. (niedziela), godz. 21.00
Alternatywny pop – tak określa się muzykę Leskiego. To gitarowe, spokoj-
ne, lekko folkowe brzmienia z odrobiną elektroniki. Leski czyli Paweł Leszo-
ski, zadebiutował w 2015 r. albumem „Splot”. W czerwcu 2018 r. ukazał 
się jego kolejny album „Miłość. Strona B.” To właśnie materiał z tej płyty 
usłyszymy podczas toruńskiego koncertu.
Bilety: 25 zł ulgowy, 30 zł normalny. Amfiteatr Muzeum Etnograficznego

The Best of Krzysztof Cugowski, 27.07. (piątek), godz. 21.00
Krzysztof Cugowski to niekwestionowana gwiazda polskiej sceny, współ-
założyciel i wieloletni wokalista zespołu Budka Suflera. W trakcie tegorocz-
nych Koncertach pod Gwiazdami zaprezentuje  swoje największe przeboje 
z ponad 40-letniej działalności artystycznej. 
Bilety: 60 zł ulgowy, 65 zł normalny. Amfiteatr Muzeum Etnograficznego

Kasia Kowalska, 4.08. (sobota), godz. 21.00
Kasia Kowalska nie tylko obchodzi w tym roku 25-lecie pracy artystycznej, 
ale także po 10 latach milczenia wydała premierowy album Ayo. W amfite-
atrze Muzeum Enograficznego zabrzmią więc nie tylko największe przeboje 
artystki: takie jak „Prowadź mnie”, „Co może przynieść nowy dzień”, „An-
tidotum”, „A to co mam”, „Coś optymistycznego, ale i utwory z najnowszej 
płyty, którą promuje piosenka „Alannah (tak niewiele chcę)”.
Bilety: 60 zł ulgowy, 65 zł normalny. Amfiteatr Muzeum Etnograficznego

CENTRA KULTURY

Audiofilskie pokazy koncertów wielkich gwiazd pop-rocka
20-21.08. (poniedziałek-wtorek), godz. 18.00
Uzupełnieniem festiwalu będą dwa wieczory na jakie wszystkich chęt-
nych zaprosimy do zlokalizowanego w podziemiach Dworu Artusa Ar-
tus Cinema, w którym zaprezentujmy 4 projekcje koncertów wielkich 
gwiazd światowych scen muzyki pop-rock. A wszystko w high-endowej 
jakości dolby surround 7.1.
Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki do odbioru pół godziny przed 
seansem. Brak możliwości rezerwacji wejściówek.

Inne wydarzenia:
Od Grechuty do Coldplay’a – Infinito Quartet ft. Daniel Pradella
8.07. (niedziela), godz. 19.00
19.07. (czwartek), godz. 19.00
10.08. (piątek), godz. 19.00
12.08. (niedziela), godz. 19.00
Infinito Quartet powracają z cyklem premierowych koncertów będą-
cych promocją ich debiutanckiego albumu „Od Nowa”. Na płycie zna-
lazły się klasyczne utwory muzyki rozrywkowej w aranżacjach na kwar-
tet smyczkowy wzbogacony brzmieniem fortepianu. Usłyszymy m.in. 
muzykę Led Zeppelin, Depeche Mode, Pharella Williamsa, Abby, U2, 
Pink Floyd, Nirvany, a także artystów związanych z Toruniem: Republi-
ki, Organka, Obywatela GC. Bilety: 20 zł ulgowy, 25 zł normalny

Międzynarodowy Festiwal Improwizacji Teatralnej JO!
20-22.07. (piątek- niedziela), godz. 18.00
W Dworze Artusa już po raz drugi zaprezentują się grupy oraz artyści 
z całego kraju i zagranicy. Będziemy świadkami teatru improwizowa-
nego na najwyższym poziomie. Spontaniczna gra, bez scenariusza 
i nieprzewidywalna natura występu sprawią, że będą to trzy iście ko-
mediowe dni. To doskonała okazja do spotkań artystycznych, które ni-
gdy się nie powtórzą – łączących improwizatorów z rozmaitych miast 
i krajów w wyjątkowe, jednorazowe projekty sztuki improwizowanej.
Bilety: 25 zł ulgowy, 30 zł normalny. Karnety: 65/75 zł

Zwiedzanie Dworu Artusa
24.07. (wtorek), godz. 16.30 i 18.00
2.08. (czwartek), godz. 16.30 i 18.00
Dwór Artusa to nie tylko siedziba instytucji kultury, ale także zabytek 
historyczny i architektoniczny. Raz w miesiącu, pod okiem przewodni-
ka, wszyscy chętni mogą obejrzeć niedostępne na co dzień zakamarki 
budynku, posłuchać historii, opowieści i legend związanych z Dworem 
Artusa. Bilety: 5 zł ulgowy, 10 zł normalny

Milonga Piernikowa – Lato, 28.07. (sobota), godz. 18.00-2.00
Milonga Piernikowa zyskała już renomę w środowisku i stała się jed-
nym z najważniejszych wydarzeń na mapie polskich imprez tango-
wych. Nie trzeba być tancerzem, aby zajrzeć na milongę – część go-
ści czerpie radość z tańca, część z możliwości spotkań towarzyskich, 
a część po prostu delektuje się muzyką i atmosferą. 
Bilety: 25 zł przedsprzedaż, 30 zł w dniu imprezy

Tomasz Krzemiński Trio – Piosenki o miłości i nie tylko
28.07. (sobota), godz. 20.00
Niezwykłe interpretacje piosenek o miłości. Będą to covery najsłynniej-
szych piosenek opiewających stan zakochania. Jak zawsze w wypadku 
grupy możemy spodziewać się zupełnie innego podejścia do dobrze 
znanych wszystkim utworów, w końcu ich wersje stanowią absolutnie 
nową jakość. Najlepszym podsumowaniem koncertu, który nas czeka 
może być hasło: miłość, kontrabas, pianino i perkusja.  
Wstęp wolny. Miejsce: Scena na barce

Repertuar



z wewnętrznej potrzeby, podobnie jak fotografie. Obie te formy wyrazu 
jak dotąd potrafią najlepiej odzwierciedlić i przybliżyć rzeczywistość; 
w której się poruszam”.

Na wystawy wstęp wolny

Imprezy:
Koncert zespołu Podgórski Walczyk, 7.07. (sobota), godz. 15.00
Barka na Wiśle, wstęp wolny

Koncert zespołu Paragon Brutto, 8.07. (niedziela), godz. 15.30
Barka na Wiśle, wstęp wolny

Cztery strony świata - warsztaty dla młodzieży
9-13.07., godz. 11.00-13.00
Warsztaty parateatralne z udziałem wolontariuszy międzynarodowego 
projektu „UnderStand” realizowanego przez organizację wolontariacką 
AIESEC w partnerstwie z Domem Muz. W czasie zajęć poznamy różne 
techniki teatralnej improwizacji, a w finale stworzymy i zaprezentujemy 
na toruńskiej starówce autorskiego flash moba. Warsztaty będą prowa-
dzone w języku angielskim. 
Wstęp wolny. Zapisy: podmurna@dommuz.pl

DOM MUZ, ul. Okólna 169, tel. (56) 654-84-56
Świetlica środowiskowa, wstęp wolny
1-31.07. (poniedziałek-piątek), godz. 15.30-17.30
RELAKSakcja, 7.07. (sobota), godz. 11.00-13.00
W programie warsztaty relaksacyjne na terenie zielonym przy Domu 
Muz: warsztaty tworzenia mydeł z naturalnych składników, tworzenie 
doniczek na zioła w technice decoupage, nastrojowe zajęcia plastyczne 
oparte o technikę mieszania barw, tworzenie projektów wymarzonego 
miejsca do relaksu w wybranych technikach plastycznych (akwarela, 
kolaż, technika fakturowa)m wegańskie warsztaty kulinarne, kącik gier 
planszowych, kącik herbaciano-ziołowy i relaks na trawie. Wstęp wolny!

Lato z Muzami:
Dom Muz, ul. Okólna 169: Magiczne stworzenia
2-6.07. godz. 10.00-16.00
Podczas zajęć będziemy różnymi technikami tworzyli magiczne stwory i stworki. Będziemy pra-
cowali malarsko na dużych powierzchniach, tworzyli instalacje przestrzenne, pracowali w gli-
nie, bawili się różnego typu materiałami. Wśród zwierząt pojawią się jednorożce, feniksy, smoki 
i inne wymyślone przez uczestników lub zaczerpnięte z literatury czy filmów stworzenia. Inspi-
racji będziemy również szukać podczas zabaw i spacerów na świeżym powietrzu oraz w różnych 
miejscach w mieście. Zajęcia będą miały bardzo różnorodny charakter, w programie również 
warsztaty kulinarne. Zapraszamy dzieci od 7-13 lat. Prowadzący: Agnieszka Dąbrowska, Marta 
Siwicka, Zbigniew Przybysz

Dom Muz, ul. Poznańska 52: Dziecięce Marzenia – zajęcia ruchowo-
plastyczne, 23-27.07.
Każdy dzień będzie poświęcony innemu marzeniu – wybrane z nich to: wymarzona przygoda, wy-
marzony przyjaciel, wymarzony dom itp. Zapraszamy dzieci od lat 7 do 13, prowadząca: Joanna 
Łagan. Obowiązują zapisy: sekretariat@dommuz.pl | Opłata: 50 zł/tydzień.

Projekty plenerowe:
Podwórkowe zabawy ze Stowarzyszeniem Wędka i Domem Muz
4.07. godz. 17.30 Rubinkowo
11.07. Mokre
18.07. Jakubskie Przedmieście
25.07. godz. 17.30 Bydgoskie Przedmieście
15.08. godz. 17.30 Kaszczorek
22.08. Skarpa

DDOMY KULTURY

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

Galeria Muz
Węzeł malarstwa - obszar Morza Śródziemnego - Grzegorz Ratajczyk, 
do 31.07.
Dlaczego węzeł w kontekście malarstwa? Otóż wydaje mi się, że węzeł 
żeglarski, a zwłaszcza ten konkretny sposób traktowania liny posiada 
wiele wspólnych cech z malarstwem, z obrazem. Węzeł ma swój początek 
(który się nie zaczyna), rozwinięcie i zakończenie (które się nie kończy). 
Dobrze skrojony jest nośnikiem napięcia, a co za tym idzie, zagadnienia 
naprężenia łuku, powtarzalności, problemu rytmu; jest formą doskonałą. 
(…) Węzeł jest tajemnicą i może mieć znaczenie symboliczne, być węzłem 
życia, trwania, przemijania. Krętą ścieżką do Wieczności. Oto krótka re-
fleksja w czasie rejsu po Adriatyku, wrzesień 2017 r. (Grzegorz Ratajczyk)
Profesor Grzegorz Ratajczyk urodził się w 1960 r. w Krotoszynie. 1980-85  
studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu 
(obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu) na Wydziale Malarstwa, 
Grafiki i Rzeźby. Od 1985 r. pracuje na rodzimej uczelni. Od 2011 r. pro-
wadzi XIII Pracownię Malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rysunku.

FotoGaleria
Piotr Komosiński, Sławomir Gałązka - Wystawa fotografii subiektywnej, 
do 20.07.
Grupa B1 to dwóch ciechocińskich fotografów Piotr Komosiński oraz 
Krzysztof Gałązka. Artyści poprzez swoje prace przedstawiają obrazy nie-
rzeczywiste, nie będące wycinkiem rzeczywistości, a raczej obrazy, które 
przez swoje zaistnienie i kontakt z widzem zmuszą go do głębszej analizy 
obrazu, a nie tylko wchłonięcia znanych już mu widoków…
Piotr Komosiński rocznik ‘76 absolwent studium fotograficznego, które 
skończył z wyróżnieniem. Fotograf z wykształcenia, muzyk z zamiłowa-
nia. Porusza się w estetyce czarno białej, jego zdjęcia zazwyczaj tworzą 
cykle, które są konkretnym przekazem. Krzysztof Gałązka rocznik ’84, ab-
solwent Akademii Fotografii w Warszawie, porusza się głównie w estetyce 
czarno białej, ale nie jest mu obcy kolor.
Tomasz Drwięga - Piąty żywioł czyli ludzka zdolność fantazjowania – 
kolaże fotograficzne, 26.07. (czwartek), godz. 18.00, do 31.07.
Tomasz Drwięga (1976), torunianin. Od 2014 roku uczestnik Toruńskich 
Spacerów Fotograficznych. Swoją wiedzę fotograficzną pogłębiał m.in. 
w Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej w Poznaniu, a grafikę kompute-
rową w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi. W ubiegłym 
roku zadebiutował wystawą w naszej galerii „Fotografie czarno-białe”. 
O swojej fotografii mówi: „W moich fotografiach zawsze chciałem odna-
leźć coś świeżego. Lubię odrealniać zwykłe kompozycje, lubię zarówno 
malarstwo, rzeźbę jak i architekturę oraz przyrodę. Wszystko to w swo-
im bogactwie form inspiruje mnie wewnętrznie i zewnętrznie. Artyści, 
do prac których zaglądam najchętniej, to twórca asamblażu Władysław 
Hasior oraz jeden z ciekawszych twórców Marian Kruczek. Kolaże tworzę 

7.08.-2.09.:
Wtorki: Ruchome obrazy
Interdyscyplinarny warsztat umożliwiający pierwsze spotkanie dzieci z kinem. Ma na celu przy-
bliżenie zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z tworzeniem animacji. Dzięki wy-
konywanym doświadczeniom dzieci dowiedzą się, jak to się dzieje, że nałożenie na siebie kilku 
obrazów daje efekt ruchu. Ponadto, uczestnicy będą mogli się zetknąć z różnorodnymi formami 
i technikami animacji klasycznej, a z pomocą pracowników Centrum zbudują własne urządzenie, 
które stworzy wrażenie ruchu.
środy: My się ciebie nie boimy
Na tych warsztatach poszukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego po zjedzeniu ananasa lub kiwi 
szczypie nas język i poznamy wiele ciekawych faktów z życia roślin. 
czwartki: W 60 minut dookoła świata
Wykorzystując najszybszy znany człowiekowi środek transportu – naszą wyobraźnię – zabie-
rzemy Was do najbardziej tajemniczych i niesamowitych miejsc na świecie. Odkryjemy sekrety 
różnych kultur. Hawajskie girlandy, indiańskie pióropusze, czy chińskie kapelusze przeniosą nas 
w bardzo odległe miejsca i wprowadzą nas w prawdziwy wakacyjny nastrój.
piątki: Grand Prix
Uczestnicy będą mogli wykonać różne modele pojazdów napędzanych silniczkiem elektrycz-
nym. Dowiedzą się również w jaki sposób podłączyć do swojej konstrukcji silniczek elektryczny,  
tak aby ją uruchomić. Na koniec stworzone pojazdy wezmą udział w wyścigu.
soboty: Mali twardziele
Chrząszcze zdradzą nam sekrety swojego życia i ujawnią strategie, zapewniające przetrwanie 
w każdym środowisku. Bardzo skuteczne, skoro co piąta żywa istota to właśnie chrząszcz.
niedziele: Wakacyjne łamigłówki
Będziecie mogli się zmierzyć z niebanalnymi zagadkami, których rozwiązanie pozwoli ćwiczyć 
umysł w przyjemny sposób i poznać kilka ciekawostek o naszej planecie. Zapraszamy najmłod-
szych miłośników zagadek,  jak i starych wyjadaczy wszelakich łamigłówek. 

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

 
11. Zamkowe Spotkania z Poezją - Koncert zespołu Chwila Nieuwagi
14.07. (sobota), godz. 20.30 
Zespół dziesięć lat temu gościł w Centrum Kultury Zamek Krzyżacki pod-
czas Przeglądu Piosenki Poetyckiej i Wędrownej „Lochowisko”, zdoby-
wając pierwsze miejsce. Tworzy i gra od 2008 roku. Jest laureatem presti-
żowych festiwali m.in.: Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie, YAPA 
w Łodzi, Festiwalu im. Wojtka Bellona. Dwukrotnie został zakwalifikowa-
ny do finału najważniejszego festiwalu folkowego: Nowa Tradycja Radio-
wej Dwójki, w 2017 roku reprezentował Polskę na międzynarodowym 
festiwalu Crossroads w Ostravie.
W swoim dorobku ma trzy płyty studyjne: „Niepoprawna muzyka” (2011), 
„Miszung” (2013) z udziałem Macieja Balcara, Jarosława Trelińskiego 
i Dariusza Sojki oraz „Anieli śpiewają” (2016), a jego utwory znajdują się 
również na kilkunastu składankach.  Jednak najważniejsze są koncerty 
zespołu, spotykające się zawsze z żywą reakcją publiczności. W ruinach 
zamku krzyżackiego w Toruniu wykonają utwory w autorskich kompozy-
cjach i  aranżacjach do słów B. Leśmiana, A. Ziemianina, D. Wawiłow,  
M. Konopnickiej i J. Kasprowicza oraz własnych. W muzyce zespołu sty-
kają się elementy jazzu, ballady poetyckiej, a  także folku śląskiego w no-
woczesnym wydaniu. Bilety: 15 zł 

Półkolonie letnie Bawimy się w rycerzy
16-27.07., godz. 10.00-14.00
Lekcja żywej historii w oprawie rycerskiej. Przybliżenie pojęcia kultury 
rycerskiej. Podczas zajęć - pogadanka o życiu rycerzy, cechach wzoro-
wego rycerza. Prezentacja historii średniowiecza – zwiedzanie legendo-
we zamku. Prowadzone  będą warsztaty łucznictwa, warsztaty sportów 
średniowiecznych oraz turniej strzelania z łuku, turniej rzutu podkową. 
Zajęcia dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych. 
Wstęp biletowany

Kino Zamkowe 
7.07. (sobota), godz. 21.30 Film w reżyserii Davida O. Russella
W rolach głównych: Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Bradley Cooper. 
Rok produkcji 2015
21.07. (sobota), godz. 21.30 Film w reżyserii Stevena Spielberga
Zdobywca 10 nagród i 33 nominacji. W rolach głównych: Tom Hanks, Mark 
Rylance, Scott Shepherd. Rok produkcji 2015
28.07. (sobota), godz. 21.30 Film w reżyserii Alejandro Gonzaleza Inarritu
Zdobywca 27 nagród i 38 nominacji. W rolach głównych: Leonardo 
DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson. Rok produkcji 2015
4.08. (sobota), godz. 21.00 Film w reżyserii Ridleya Scotta
Zdobywca 10 nagród i 58 nominacji. W rolach głównych: Matt Damon, 
Jessica Chastain, Kristen Wiig.Rok produkcji 2015
Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. Informacje o tytułach: tel. 56 621-08-89

Inscenizacja bitwy o zamek toruński w 1410 roku
5.08. (niedziela)
•  godz. 17.00 Rynek Staromiejski
•  ok. godz. 17.30 fosa i ruiny zamku toruńskiego
Impreza dotyczyć będzie wydarzeń jakie rozegrały się w Toruniu latem 
i jesienią 1410 roku, po bitwie pod Grunwaldem. Inscenizacja przedstawi 
dzieje Torunia w okresie tzw. wielkiej wojny (1409-1411), odsłoni znane 
i mniej znane fakty dotyczące stosunków polsko-krzyżackich z tamtych 
lat. Wstępem do głównych wydarzeń spektaklu będzie przemarsz wojsk 
polskich i krzyżackich przez ulicę Szeroką i Rynek Staromiejski. Na rynek 
wkroczą średniowieczne oddziały konne i piesze. Około godz. 17.30 pol-
scy i krzyżaccy rycerze wyruszą do fosy zamkowej, gdzie stoczą bitwę. Bój 
rozpocznie się od krótkiego starcia rycerstwa. Po pierwszych potyczkach 
nastąpi szarża wojsk konnych. W miarę upływu czasu starcia formacji 
pieszych i konnych przeistoczą się w generalną bitwę. Odwrót oddziałów 
polskich z fosy na zamek zakończy część drugą imprezy. W inscenizacji 
udział weźmie około 200  rycerzy. Wykorzystane zostaną efekty pirotech-
niczne. Pomysłodawcą, autorem scenariusza a zarazem koordynatorem 
projektu jest Piotr Pietrucki. Wstęp wolny

Festyn historyczny Wojsko Polskie na przestrzeni wieków
12.08. (niedziela), godz. 15.00-18.00
Upamiętniając  100 lecie Niepodległości Centrum Kultury Zamek Krzy-
żacki przygotował festyn historyczny, który rozpocznie się  paradą wojsk 
ulicami Starego Miasta, w fosie zachodniej odbędą się pokazy historycz-
ne, natomiast w fosie południowej Centrum Szkolenia i Artylerii wystawi 
sprzęt wojskowy. W godzinach 15:00 - 18:00 na terenie ruin zamku odbę-
dzie się  piknik wojskowy.
Koncert muzyki szantowej, 15.08. (środa), godz. 19.00
W ciągu kilku godzin zaprezentowane zostaną znane i lubiane piosenki, 
przeboje, najbardziej popularne ballady czy pieśni związane z tematyką 
marynistyczną. Na koncercie wystąpi wielu czołowych artystów sceny 
szantowej.  Zaśpiewają różne rodzaje szant: od szanty klasycznej po tzw. 
szantę babską. Publiczność zgromadzona na imprezie będzie mogła wy-
brać jedną z pieśni, którą na życzenie zaśpiewa wykonawca. Pomysłodaw-
cą koncertu jest Piotr Pietrucki. Bilet 10 zł (w tym niespodzianka - dodatek specjalny)



Zajęcia edukacyjne:
23.07.-4.08. Ale cyrk! warsztaty teatralno-cyrkowe dla dzieci. 
Artystyczne półkolonie dla dzieci w wieku 7-14 lat. Zajęcia prowadzą: Ja-
cek Banach, Tomasz Cebo, Mariusz Czajka, Agnieszka Dąbrowska, Damian 
Droszcz, Mieczysław Giedrojć, Magdalena Jasińska, Karolina Kaja Kant, 
Jacek Ruszkowski, Michał Składanowski, Mira Weręgowska, Adrian Wilk 
oraz Agnieszka Zakrzewska. Udział bezpłatny, zapisy na www.woak.torun.pl

DOMKULTURY!
Osiedlowy dom kultury na Bydgoskim Przedmieściu
ul. Sienkiewicza 11/3, www.dkbydgoskie.pl

Świetlica dla dzieci od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-15.30

Wydarzenia:
Bajkowanie, 1.07. (niedziela), godz. 18.00
Zapraszają Kalina i Patryk Zakroccy. Seans z bajkami kliszowymi z muzy-
ką na żywo. Córka i tata, imitując głosy postaci i tworząc na żywo ścieżkę 
dźwiękową, zilustrują a może opowiedzą na nowo stare historie zapisane 
na kliszy filmowej. Bajki są zrealizowane w formie serii slajdów a postacie 
i światy przedstawiane w rozmaitych technikach rysunku lub lalkowej.

Zakład Turystyki Alternatywnej zaprasza: 
Spacer Bydgoskie Nieznane – Wisła, port i Rybaki, 7.07. (sob.), godz. 12.00
Spacer po nieznanych zakątkach Bydgoskiego Przedmieścia oraz lekcja 
historii architektury XX w. w terenie. Będzie to wspólne zwiedzanie Bydgo-
skiego szlakiem Wisły, portu i Rybaków. Oprowadzać będą przedstawiciele 
Stowarzyszenia Bydgoskie Przedmieście - Marta i Paweł Kołacz. 
Start: ul. Chopina 12/18 (Przed Wydziałem Matematyki i Informatyki UMK).
Bestiariusze i zielniki, 7.07. (sobota), godz. 15.00
Warsztaty dla dzieci 6+ nawiązujące do gabinetów osobliwości - jednych 
z pierwszych przestrzeni wystawienniczych, które prezentowały obiekty, 
rekwizyty niecodzienne, niespotykane czy czasem po prostu egzotyczne. 
Gabinety zastąpimy gablotami, tworząc potwornie fantastyczne bestiariu-
sze lub zielniki roślin o magicznych łodygach czy leczniczych właściwo-
ściach. Stworzone przez nas gabloty trafią do specyficznego archiwum, 
które niczym najprawdziwsze Kunstkammern - udostępni swój osobliwy 
inwentarz zwiedzającym. Będziemy także inspirować się sztuką, poznamy 
koncepcję zielnika Aliny Szapocznikow, zielniki Durera czy Wyspiańskie-
go. Prowadzenie warsztatów: Katarzyna Jankowska
Biofilia: Myślenie o jeziorze, 17.07. (wtorek), godz. 19.00 
Warsztaty dla dorosłych luźno oparte na hipotezie wysuniętej przez Edwar-
da O. Wilsona - naukowca Uniwersytetu Harvarda. Wilson definiuje biofilię 
jako „potrzebę poczucia wspólnoty z innymi organizmami żywymi”. Przy-
rodę powinniśmy więc postrzegać jako czynnik leczniczy. Prowadzenie: 
Katarzyna Bukowska

Zielona Noc, czyli pożegnanie lata, 31.08. (piątek), godz. 17.00 
Domkultury! wraz z mieszkańcami, lokalnymi działaczami i sympatykami 
dzielnicy zapraszają na zieloną noc. W programie m.in: warsztaty, działa-
nia, dansing i poczęstunki.
Miejsce: Park na Bydgoskim (amfiteatr)

Na wszystkie zajęcia/działania wstęp nieodpłatny

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

Toruńskie Eliminacje do Mistrzostw Polski w grę Carcassonne
7.07. (sobota), godz. 11.00
Zaczniemy od nauki gry. Turniej rozpocznie się w południe. Car-
cassonne to strategiczna gra planszowa dla 2-4 graczy. W Car-
cassonne nie ma klasycznej planszy. Zamiast tego gracze kolejno 
losują i wykładają na stół kwadratowe karty (zwane kafelkami). 
Każda karta to fragment terenu - łąki, drogi, rzeki, miasta. Spryt-
ne zagranie może pozbawić rywala możliwości ukończenia 
ogromnego miasta lub pozwoli przejąć kontrolę nad wielką łąką. 
Zgłoszenia: m.pitulski@ksiaznica.torun.pl

Toruńskie Eliminacje do Mistrzostw Polski w grę Catan
21.07. (sobota), godz. 11.00
Zaczniemy od nauki gry. Turniej rozpocznie się godzinę później. 
Jesteście pierwszymi osadnikami, którzy przybyli na wyspę Ca-
tan. W pospiechu wznosicie osady i budujecie drogi. Okoliczne 
tereny zapewniają wam surowce niezbędne do rozwoju. Z czasem 
zaczyna kwitnąc handel, a osady zamieniają się w miasta. Jednak 
wkrótce na wyspie zaczyna brakować miejsca – wtedy rozpoczy-
na się walka. Zgłoszenia: m.pitulski@ksiaznica.torun.pl

Filia nr 1, ul. Jęczmienna 23, tel. 56 621-08-69
Gaijin na ulicy. Wystawa zdjęć, do 4.07.
Gaijin to po japońsku cudzoziemiec, obcokrajowiec, dosłownie 
– „człowiek z zewnątrz”. Tym określeniem Japończycy nazywają 
białych gości z Zachodu. W ubiegłym roku przez kilkanaście dni 
takim gaijinem z Polski był Wojciech Kalinowski, znany toruński 
trener sztuk walki, popularyzator kultury i historii Kraju Kwitną-
cej Wiśni. Kalinowski spędził w Japonii prawie dwa tygodnie i jak 
przyznaje była to wyprawa jego życia. W tym czasie odwiedził To-
kio, Kamakurę, Kioto, Narę, Hiroszimę i Miyajimę.  Z podróży do 
Japonii przywiózł kilkaset zdjęć. A fotografował prawie wszystko: 
ludzi, ulice, budynki i budowle, parki, świątynie… Dla Książnicy 
Kopernikańskiej wybrał 50 najciekawszych fotografii. 
Karolina Kaja Kant: Memorabilia, 27.07.-25.08.
Karolina Kaja Kant po raz pierwszy wystawi swoje prace w biblio-
tece. Artystka zajmuje się grafiką i fotografią, tworzy kolaże. Ukoń-
czyła Akademię Sztuk Pięknych oraz Warszawską Szkołę Filmową. 
Jest również absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, na którym 
studiowała Zarządzanie na rynku dzieł sztuki. Wykłada w Polsko-
-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.
W Toruniu zaprezentuje kolaże, w których połączyła szkice, ry-
sunki, malarstwo oraz gotowe motywy z gazet i Internetu. „Moja 
twórczość jest zwiewną myślą, połączeniem intrygujących mnie 
elementów i magii, która zakorzeniła się głęboko we mnie” – mówi 
Karolina Kaja Kant.

B

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

Warsztaty modelarskie, 2-3 i 9-10.07. godz. 13.30-16.30
Dla młodzieży w wieku 12-19 lat Cena: 5 zł za 1 zajęcia

Warsztaty plastyczne, 12-13.07.  godz. 10.00-13.00
Wiek uczestników 7-10 lat. Cena: 5 zł za 1 zajęcia

Warsztaty Tańca Towarzyskiego 
13, 14, 16.08., godz. 11.00-14.00 i 20-21.08., godz. 13.30-16.30
Wstęp wolny

Warsztaty Muzyczne, 7-10.08.
Warsztaty dla młodzieży z francuskimi muzykami z grupy Larsen. Trzy-
dniowe warsztaty zakończą się koncertem 11.08. na toruńskiej scenie. 
Szukamy młodych muzyków, którzy grają rock, muzykę alternatywną, 
pop. Udział bezpłatny. Więcej informacji na www. Zgłoszenia do 19.07.

Warsztaty teatralne, 27-31.08. godz.10.00-13.00 Dla dzieci od 7 roku życia

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

Piernikowe Miasteczko, ul. Podmurna 62/68

Radosne i Bezpieczne Wakacje 2018, 25.06-3.08. 
Zajęcia rekreacyjne, warsztaty dla dzieci, wyjścia, wycieczki. Oferta wakacyjna na 
www.domharcerza.torun.pl. Zapisy w placówce lub telefonicznie pod tel. 56 622-39-50 

Zajęcia wakacyjne, 25.06-31.08.
Zajęcia rekreacyjne, warsztaty dla dzieci, wyjścia, wycieczki. Oferta wakacyjna na www. 
Zapisy w placówce lub telefonicznie pod tel. 56 622-39-50

Global Village, 1.07. (niedziela), godz. 11.00
Wydarzenie współorganizowane z Komitetem Lokalnym AIESEC Toruń 
UMK – swoją kulturę zaprezentują studenci z Indii, Indonezji, Maroko, 
Turcji, Tunezji, Chin, Pakistanu, Meksyku, Kirgistanu, Egiptu, Azerbejża-
nu oraz Południowej Korei
Lato z Kidz Klub, 23-28.07.
Współorganizator: Toruńska Fundacja Rozwoju „Wszystko Jest Możli-
we”. Zabawy dla dzieci, przedstawienia, warsztaty dla dzieci, konkursy, 
pogadanka ze starszymi dziećmi na temat dopalaczy i środków psycho-
aktywnych

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

Warsztaty:
13-14.07. Warsztaty fotografii cyfrowej
Zajęcia prowadzi Stanisław Jasiński, cena 100 zł, zgłoszenia przyjmo-
wane są do 8 lipca, liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje 
kolejność zgłoszeń.
Wystawy:
Pokonkursowa wystawa fotograficzna Fotofikcje, do 31.08.
Ekspozycję tworzą fotografie nagrodzone i wyróżnione w XXVII Konfron-
tacjach Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie foto-
grafii. Wstęp wolny

Podczas wakacji w środy odwiedzimy podwórka na terenie miasta Toru-
nia. Będziemy działać wraz ze Stowarzyszeniem Dzieciom i Młodzieży 
Wędka im. Każdego Człowieka. Na dzieci czekają gry, zabawy i warsztaty 
plastyczne. Szczegółowe informacje na stronie internetowej Stowarzy-
szenia Wędka i Domu Muz.

Wędrująca ławeczka - plenerowe warsztaty rękodzieła
21.07. godz. 10.00 Poczta na Starym Rynku. Kapelusz dla Filutka, płasz-
cze dla żab
28.07. godz. 10.00 Zegar obok Emipiku. Szydełkowy witraż
25.08. godz. 10.00 Rynek Nowomiejski. Kolorowe drzewa
1.09. godz. 10.00 Kotwica na Bulwarze. Sieć
Wędrująca ławeczka jest projektem odwołującym się do tradycji ławek, 
które stawiano przed domem jako zaproszenie do spotkania, ale i wspól-
nego działania. Tegoroczna edycja projektu adresowana jest do miesz-
kańców toruńskiej starówki, a jej tematem przewodnim będzie street art. 
W czasie warsztatów plenerowych uczestnicy poznają podstawy szydeł-
kowania i stworzą dekoracje dla wybranych elementów architektonicz-
nych toruńskiej starówki. 
Wstęp wolny

18. Harmonica Bridge 2018
Festiwal harmonijki ustnej skierowany jest do miłośników różnych gatun-
ków muzycznych, w tym bluesa, muzyki folkowej, jazzowej i poważnej. 
Na przestrzeni lat na scenach festiwalu występowali wirtuozi harmonijki, 
m.in.: Steve Baker, Marc Breitfelder, Steven de Bruyn, Sebastien Char-
lier, Franz Chmel, Marcos Coll, Billy Gibson, Harmonicamento, Julian 
Jackson, Paul Lamb, Jean Jacques Milteau, Olivier Poumay, Joe Powers, 
Francois Spannenburg, Sławek Wierzcholski, Zygmunt Zgraja.
17.08. (piątek)
•  godz. 13.00 przy pomniku Kopernika - Jan Bledowski & Interncontinen-

tal Blues Project - Polska/USA/Canada/Germany - rock 
•  godz. 14.30 przy pomniku Kopernika -Boogie Boys PL & John Clifton 

Polska/USA - boogie
•  godz. 17.00 Dom Muz ul. Podmurna 1/3 Wystawa fotografii 
•  godz. 19.00 Dziedziniec Ratusza - Marcin Dyjak Trio (PL) jazz,  

Wiesław Prządka - akordeon (PL) Muzyka klasyczna i rozrywkowa  
(Koncert biletowany)

•  godz. 22.30 Klub Brando’s Music - Jam Session (wstęp wolny)
18.08. (sobota)
•  godz. 11.00-14.00 Konkurs Harmonijkowy - Dom Muz ul. Podmurna 1/3
•  godz. 14.00-15.30 Warsztaty Harmonijkowe John Clifton - Dom Muz  

ul. Podmurna 1/3
•  godz. 13.00 przy pomniku Kopernika - Harmonijkowy atak (PL) soul 
•  godz. 14.30 przy pomniku Kopernika - Jerry’s Fingers (PL) rockabilly 
•  godz. 19.00 Amfiteatr Muzeum Etnograficznego - Lorenzo Albai 

(Włochy) blues, Nocna Zmiana Bluesa & Maciej Afanasjew (PL) blues 
(Koncert biletowany)

•  godz. 22.30 Klub Brando’s Music - Jam Session (wstęp wolny)
19.08. (niedziela)
•  godz. 15.00 Scena na Wiśle - Paweł Bączkowski (PL) country
•  godz. 17.00 Dwór Artusa - Leonardo Triassi (Włochy) gypsy jazz  

(Koncert biletowany)
Rezerwacja i sprzedaż biletów oraz szczegółowe informacje w sekretariacie Domu Muz 
przy ul. Podmurnej 1/3, tel. 56 621-05-81, sekretariat@dommuz.pl



Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu 
w Kamienicy pod Gwiazdą, Rynek Staromiejski 35

 
Świat Orientu

Wystawy czasowe:
Koto – złota era miecza japońskiego, do grudnia

Bilety: 10 zł normalny; 7 zł ulgowy

Dom Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15/17

Nowa, interaktywna wystawa stała, łącząca elementy tradycyjne z multi-
medialnymi. Wśród atrakcji znajdziemy hologramy, projekcje rozgwież-
dżonego nieba, a także kino 4D. Zwiedzanie odbywa się w grupach mak-
symalnie 40-osobowych co 20 minut od godziny 10.00. Bilet jest ważny 
tylko na daną godzinę.
Opisy filmów:
Mikołaj Kopernik w Toruniu
Toruńskie dzieje Mikołaja Kopernika i jego rodziny. Ukazane zostaną 
miejsca, w których żył i uczył się młody astronom oraz losy jego najbliż-
szych.
Wszechświat
Zrealizowany z wielkim rozmachem film prezentujący obecny stan wie-
dzy na temat Wszechświata i jego historii, począwszy od Wielkiego Wy-
buchu, na ostatnich badaniach Alberta Einsteina kończąc.
Mikołaj Kopernik – poprzednicy i następcy
Historia badań kosmosu i wiedzy na temat astronomii z okresu przed 
i po przewrocie kopernikańskim. Zaprezentowane zostaną także sylwet-
ki słynnych badaczy kosmosu.

Repertuar kina 4D (do końca września):
10.20, 12.20, 14.20, 16.20 Mikołaj Kopernik w Toruniu
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 Wszechświat
11.40, 13.40, 15.40, 17.40 Mikołaj Kopernik – poprzednicy i następcy
Bilety:
interaktywna wystawa - normalny 13 zł, ulgowy 10 zł
1 film w technice 4D - normalny 15 zł, ulgowy 10 zł

Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów
ul. Łazienna 16

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

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

Wystawy czasowe: 
Przez lądy, morza, oceany… Podróże Tony’ego Halika, do 18.09.

Bilety: Sale ekspozycyjne 10 zł normalny; 7 zł ulgowy

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: 
•  Tadeusz Makowski. Malarz i jego modele. Obrazy, rysunki, grafiki,  

do 26.08. 
•  Wyspiański, do 26.08.

Ekspozycja jest zbudowana wokół kilku kluczowych dla artysty wątków: 
warsztatu (szkice i studia), człowieka (portrety przyjaciół i nieznajo-
mych), sacrum / natury (studia i szkice do dekoracji kościoła Franciszka-
nów w Krakowie), japonizmu – Widok z okna pracowni artysty na kopiec 
Kościuszki, Antyku (ilustracje do Iliady), nowoczesnej typografii – Typo-
graf, odnowiciel sztuki polskiej książki.

Wieża Ratuszowa
Ratusz Staromiejski w Toruniu – arcydzieło architektury europejskiej

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 

Kolejne spotkanie z cyklu poświęconego ludziom i dziejom Torunia. 
W programie: wykład  dr Alicji Saar-Kozłowskiej „Anna Wazówna i jej 
toruński grobowiec” oraz wręczenie Złotego Astrolabium Wyróżnienia 
Honorowego Towarzystwa Miłośników Torunia prof. dr hab. Januszowi 
Małłkowi.
Anna Wazówna (1568-1625), siostra króla Zygmunta III, luteranka, 
była wybitną kobietą swoich czasów. Zajmowała się botaniką, zioło-
lecznictwem, sama sporządzała lekarstwa, otaczała opieką medyczną 
poddanych oraz rodzinę królewską. Z rozkazu swego bratanka, króla  
Władyslawa IV Wazy,  została pochowana w Toruniu 16 lipca 1636 roku 
w obecnym kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, ówcze-
snym słynnym zborze ewangelickim. Ufundowany przez władcę oka-
zały pomnik grobowy królewny znajduje się w prezbiterium świątyni  
(ok. 1636). W tym roku minełą 450. rocznica urodzin Anny Wazówny.
Organizatorzy: Towarzystwo Miłośników Torunia, Parafia Ewangelicko-Augsburska, Książnica 
Kopernikańska. Miejsce: Kaplica ewangelicko-augsburska, ul. Strumykowa 8

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
ul. Szczytna 13

Wystawa: Grzegorz Gronkowski - Sztuka zrodzona z buntu przeciwko 
pseudointelektualnym klasom wyższym, do 20.07.
Autor o sobie mówi tak: „Wcześniej marynarz, teraz schizofrenik wyklu-
czony społecznie. Tworzę od 1,5 roku grafikę komputerową - pewien ab-
surd i groteska”.

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

Kopia w konserwacji rzeźby. Studium draperii – Kopie z detali - Witraże
do 31.08.
Wystawa konserwatorska prezentująca prace rzeźbiarskie studentów 
2-5 roku Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Ekspozycja obejmuje 
zadania zrealizowane w trakcie trwania studiów na kierunku konserwacji 
i restauracji dzieł sztuki na specjalizacji elementów i detali architekto-
nicznych.

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

Jestem – wystawa prac Moniki Szyplik
28.06 (czwartek), godz. 11.00, do 24.08
Zbiór prac o zróżnicowanej tematyce, które powstawały od 1997 roku. 
Najstarsze wykonane zostały pastelą suchą, pozostałe za pomocą farb 
akrylowych. Obrazy dzielą się na formy nowoczesne, płaszczyznowe, 
z zastosowaniem żywej kolorystyki oraz stonowane, inspirowane styli-
styką vintage. Pokazane są także formy o tematyce kobiecej, minimali-
styczne, dekorowane elementami biżuteryjnymi. Poza obrazami na wy-
stawie znajdują się przedmioty dekorowane sztuką decoupage.
Monika Szyplik jest samoukiem. Od zawsze przejawiała zainteresowania 
plastyczne, a od dwudziestu lat maluje. Obecnie zajmuje się też ręko-
dziełem. Jest słuchaczką Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu na profilu terapeuta zajęciowy.

Wystawę można oglądać w od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00

Filia nr 6, ul. Fałata 3
Najfutbolniejsze wakacje, 16-20.07.,  6-10.08. godz. 11.00
Propozycja dla dzieci z klas 1-4 (6-10 lat). Spotkania poprowadzi Oliwia 
Zyskowska, animator czasu wolnego. W programie: zajęcia plastyczne, 
zabawy ruchowe, lektura wybranych fragmentów książek z serii „Najfut-
bolniejsi” Roberta Santiago. Przy okazji porozmawiamy o trudnych tema-
tach: przyjaźni, marzeniach, współpracy, pomocy innym i motywacji. 
Zajęcia trwają 60 minut. Udział bezpłatny, 
zapisy: f-6@ksiaznica.torun.pl lub: 56 655-18-48

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

Wakacje Kreacje 3: Autor, Redaktor, Ilustrator, Rysownik
13-24.08., godz. 12.30-14.30
Czytamy i rysujemy komiksy, a potem tworzymy obrazkową gazetę.  
Do udziału w zajęciach zapraszamy dzieci w każdym wieku (młodsze 
z opiekunem). Spotkamy się 8 razy: 13 sierpnia - narada redakcyjna 
(ustalamy nazwę gazety oraz tematy); 14 sierpnia - poznajemy Kaczo-
ra Donalda; 16 sierpnia - poznajemy Kajka i Kokosza; 17 sierpnia - po-
znajemy Tytusa, Romka i A’Tomka; 20 sierpnia poznajemy Thorgala;  
21 sierpnia - poznajemy japońską mangę; 23 sierpnia - poznajemy Asterixa;  
24 sierpnia - podsumowanie redakcyjnej pracy. Z wybranych tematów 
złożymy i przygotujemy do druku komiksową gazetę.

Filia nr 16, ul. Raszei 1, tel. 56 610-67-59
Wakacyjne spotkania z Nelą w mediatece, 1-10.07., godz. 12.00
Wraz z Nelą zapraszamy w niezapomnianą podróż dookoła świata. Z nami 
odkryjecie miejsca, w których jeszcze nie byliście, spotkacie egzotyczne 
zwierzęta. Udział bezpłatny

Bilard indyjski w mediatece
4, 11, 18, 25.07.; 1, 15, 22, 29.08. (środy), godz. 17.00-19.00
Bilard indyjski (inaczej carrom) to połączenie bilardu, snookera i gry 
w kapsle. We współpracy z Toruńskim Klubem Carrom. Udział bezpłatny

Zagraj w boule w mediatece
6, 13, 20, 27.07.; 3, 17, 24, 31.08. (piątki), godz. 17.00
Gra w boule polega na rzucaniu metalowymi kulami  w kierunku małej 
drewnianej lub plastikowej kulki nazywanej po francusku cochonnet, 
czyli prosiaczek (w Polsce częściej używa się nazwy świnka). Cała rzecz 
sprowadza się do tego, żeby rzucić bule jak najbliżej świnki. 
Udział bezpłatny. Więcej informacji: 56 610 67 59.
Wtorkowe kreatywne spotkania dla rodzin z dziećmi 
17.07. (wtorek), godz. 17.00
W trakcie zajęć nauczymy Was między innymi, jak upiększać lniane torby, 
wykonamy ozdoby i biżuterię ze starych koszulek, a także pacynki z pola-
ru. Ozdobimy notesy i zrobimy pojemniki na kredki. Udział bezpłatny

Brydż w mediatece, 19.07. 2, 16 i 30.08. godz. 17.00
Klub brydżowy. Czekamy na osoby w różnym wieku. Początkujących 
nauczymy gry od podstaw, z profesjonalistami zagramy partyjkę. 
Udział bezpłatny

Inne: 
Wieczory Toruńskie: Anna Wazówna i jej toruński grobowiec
5.07. (czwartek), godz. 18.00



Imprezy:
Muzyczna podróż – koncert zespołów folklorystycznych z Turcji i Indii
6.07. (piątek), godz. 18.00
Amfiteatr/Sala widowiskowa. Bilet: normalny 7 zł, ulgowy 5 zł, rodzinny (2+2) 14 zł

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

Bajeczne czwartki
5, 12, 19, 26.07. (czwartki), godz. 12.00
2, 9, 16, 23, 30.08. (czwartki), godz. 12.00
Spotkania dla dzieci w wieku szkolnym wraz z opiekunami. Uczestnicy 
poznają bajki ludowe i biorą udział w działaniach twórczych nawiązują-
cych do ich treści. Bilet: 3 zł. Liczba miejsc ograniczona

Kociołek ze sztuką: 
10.07. (wtorek), godz. 11.00-13.00  tworzenie zabawek
Uczestnicy poznają dawne zabawy dzieci wiejskich. Wspólnie wykona-
my drobne dźwięczące zabawki własnej roboty. 
10.08. (piątek), godz. 11.00-13.00  zdobienie tkanin
Uczestnicy poznają niektóre motywy zaczerpnięte z ludowego zdob-
nictwa oraz dawne techniki zdobienia tkanin i inspirując się nimi ar-
tystycznie poeksperymentują. Wspólnie zaprojektujemy i wykonamy 
wzory na tkaninach. Można przynieść własne ubrania, plecak czy obu-
wie tekstylne do ozdobienia.
Warsztaty twórcze dla dzieci od 8 r.ż. Koszt udziału w jednym spotkaniu: 10 zł/2h.

Gdzie mój Jasieńko pszeniczkę sieje? 
24.07. (wtorek), godz. 12.00 
Na 75. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum z okazji wakacji zapra-
szamy seniorów wraz z wnukami w wieku szkolnym. Muzealniczki przy-
bliżą sekrety najpopularniejszego zboża świata. Danuta Derkowska 
zabierze nas w pszeniczną podróż przez epoki. Dowiemy się, dla kogo 
pszenica była codziennym pożywieniem, a dla kogo luksusem i jaką 
pszenicę jadł Chrystus. Czym jest bank ziarna i bank genów roślinnych? 
Te i inne opowieści będą snute przy muzealnych poletkach dawnych 
odmian pszenicy: samopszy, orkiszu i płaskurki. Nie zabraknie prze-
pisów kulinarnych z odtwarzanych obecnie i wprowadzanych na rynek 
konsumencki odmian. Dorota Kunicka zdradzi tajemnice starego wia-
traka i młynarskiej pracy, co uatrakcyjni wiatraczna scenka teatralna. 
W programie zabawy literackie, działania plastyczne i śpiewanie ludo-
wych piosenek. Całość poprowadzi Maria Pokrzywnicka. Bilet: 3 zł

Wyprawa do sąsiadów, Olendrów, 21.08. (wtorek), godz. 12.00
Na 76. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum z okazji wakacji zapra-
szamy seniorów wraz z wnukami w wieku szkolnym do Olenderskiego 
Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce. Poznamy 3 zagrody pod 
opieką przewodników muzealnych, którzy przybliżą nam, kim byli Olen-
drzy, jakiego byli wyznania, kiedy, skąd i dlaczego przybyli nad Wisłę, 
jak radzili sobie z powodziami, jakimi byli gospodarzami i sąsiadami 
dla naszych przodków, i dlaczego musieli porzucić swoje gospodar-
stwa. Prowadzenie: Maria Pokrzywnicka. Bilet: 3 zł
Dojazd do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce we własnym zakresie 
lub wspólnie autobusem: zbiórka o godz. 11.50 przy wejściu na Dworzec PKS (uczestnicy po-
krywają koszt biletu, ok. 5,5 zł w 1 stronę). Powrót po ok. 2,5 godz. 

Etnoigraszki: Na zielonej łące, 26.08. (niedziela), godz. 12.00
Kolejna z cyklu rodzinnych imprez umuzykalniających. Co to jest karafijoł? 
Z czego wije się wianki? Gdzie można napachać się ziela? Będziemy oglą-
dać, dotykać, wąchać i deptać po roślinach łąkowych. Dowiemy się, co to 
są zioła, które z nich parzą, a które można zaparzyć w razie bólu brzucha. 
Wspólnie pomuzykujemy i pobawimy się w dawne zabawy dziecięce. Warto 
zabrać odzież ochronną. Prowadzenie: Marta Domachowska. 
Brak ograniczeń wiekowych. Bilet: 10 zł os. dorosła, 5 zł dziecko, 25 zł rodzina (2+2). Przedsprzedaż 
biletów od 21.08. w kasie Muzeum.

Wakacje w Muzeum
Dla grup zorganizowanych:
Wakacyjne wyprawy w przeszłość  
Uczestnicy poznają różne aspekty życia mieszkańców dawnych wsi w regionach prezentowanych 
w Parku Etnograficznym, odkrywają elementy kultury ludowej poprzez działania twórcze. Bilet: 5 zł 
Jednorazowo grupa może liczyć 25 os. 

100 lat temu na wsi
Impreza edukacyjno-rekreacyjna. W programie m.in.: sypanie wzorów piaskiem, wycinanie firanek 
z papieru, próba gry na instrumentach ludowych, tradycyjne zabawy dzieci wiejskich, etc. Bilet: 15 
lub 20 zł (dostępna wersja z poczęstunkiem)
Grupa może liczyć powyżej 25 os.
Informacje i zapisy (z dwutygodniowym wyprzedzeniem): Dział Edukacji, tel. 56 622-89-43

Dla uczestników indywidualnych: Bajeczne czwartki, Kociołek ze sztuką (opis wyżej)

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

Wystawa stała: Minęło 100 lat... Kilka obrazów z życia gen. Elżbiety Zawackiej (1909-2009)
Czynne: pon-pt, godz. 9.00-14.00. Bilety: dzieci i młodzież - 5 zł, dorośli - 10 zł

MUZEUM UNIWERSYTECKIE
Collegium Maximum, plac Rapackiego 1

Skarby Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Najcenniejsze zbiory będące własnością UMK: od naczyń antycznych z VII i VI w. p.n.e, poprzez szkło 
rzymskie z I/III w., arabską i europejską ceramikę średniowiecza po malarstwo europejskie od XVI w.  
i dzieła kultur pozaeuropejskich z XVIII-XX w. Ekspozycja uzupełniona została o prace artystów dwu-
dziestowiecznych m.in. Jana Stanisławskiego, Tymona Niesiołowskiego, Bronisława Jamontta, Józe-
fa Czapskiego, Jana Lebensteina i Marka Żuławskiego.

Sala Rektorska
Prezentacja srebrnych insygniów JM Rektora UMK I galerii portretowej rektorów
Muzeum czynne: wtorek-piątek w godz. 10.00-16.00

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 Diece-
zjalnym 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 Wi-
słą”. Ciekawy jest również sam budynek. Na jego ścianach znajdują się odrestaurowane fragmenty 
gotyckiej i renesansowej polichromii. Atrakcją dla zwiedzających są także elementy dawnego wy-
stroju funkcjonalnego kamienicy, takie jak przeszklona winda umieszczona w gotyckim, okopconym 
przewodzie kominowym, zachowana gotycka umywalka czy bogato dekorowany drewniany strop.

Muzeum Toruńskiego Piernika, ul. Strumykowa 4

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

Wystawa czasowa:
Z serca fabryki… 11.08.–1.06.2019
Pierwsza z cyklu ekspozycja przedstawiająca losy fabryki pierników po 
przeniesieniu siedziby z ulicy Strumykowej (dzisiejsza siedziba Muzeum 
Toruńskiego Piernika) na ul. Żółkiewskiego. Ukazane zostaną jej losy ze 
szczególnym uwzględnieniem okresu od 1939 do 1951 roku, przez pry-
zmat zawirowań wojennych, zmiany właścicieli oraz nazwę samej fabryki. 
Wystawa o dziejach fabryki, pokazanych przez pryzmat miejsca, rozwoju 
i rozbudowy, asortymentu produkowanego w Fabryce, a także zniszczeń 
i strat spowodowanych II wojną światową. Krańcowa data - 1951 rok to 
moment przełomowy, kiedy Toruńska Fabryka Pierników i Cukrów otrzy-
muje nazwę: „Fabryka Pierników i Wyrobów Cukierniczych „Kopernik” 
w Toruniu i rozpoczyna się jej najnowsza historia, trwająca do dziś.

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:
Lato z archeologią
6.07. (piątek), godz. 11.00 Tajemnice pisma klinowego
Po poznaniu historii różnorodnych tabliczek glinianych z pismem klinowym i hieroglificznym oraz 
innymi sposobami zapisywania informacji w czasach prahistorycznych uczestnicy będą mogli 
wykonać własne tabliczki gliniane z zapisanymi tekstami wg alfabetu klinowego. Po wysuszeniu 
tabliczek uczestnicy warsztatów zabiorą je ze sobą.

13.07. (piątek), godz. 11.00 Wariacje z mozaiką
Czym jest mozaika, kiedy i z czego układano pierwsze oraz jaka jest jej historia – to krótka in-
formacja na początku warsztatów. Następnie przygotowanie własnego projektu i sprawdzenie się 
w precyzyjnym układaniu wymyślonej kompozycji.

20.07. (piątek), godz. 11.00 I ja potrafię namalować mamuta
Po krótkim wprowadzeniu na temat paleolitycznego malarstwa przedstawiającego najstarsze ma-
lowidła i ryty paleolityczne z mamutami uczestnicy samodzielnie będą mogli wykonać swój ma-
lunek nawiązujący treścią i kompozycją do najstarszych malowideł sprzed kilkunastu tysięcy lat.

27.07. (piątek), godz. 11.00 - Odrobina piękna na co dzień. Ozdoby 
w starożytności
Proponujemy samodzielne wykonywanie kopii biżuterii wytwarzanej w północnej Polsce przed nie-
malże dwoma tysiącami lat. Dostarczamy materiały i narzędzia pomocne w tworzeniu kopii oraz 
fotografie oryginalnych ozdób, na podstawie których można będzie wykonać własną biżuterię i za-
brać ją do domu. W trakcie warsztatów prowadzący przedstawi starożytne sposoby wytwarzania 
takich ozdób oraz opowie, kto je nosił i dlaczego.

3.08. (piątek), godz. 11.00 Miska misce nierówna – o tym jak dawniej 
„garnki” lepiono
Po krótkim wprowadzeniu na temat najstarszych technik lepienia naczyń i sposobach ich zdo-
bienia, uczestnicy samodzielnie będą mogli wykonać zaprojektowane przez siebie naczynie lub 
dowolny przedmiot.

10.08. (piątek), godz. 11.00 - Jak niegdyś domy budowano
Sumik, łątka, węgieł, zrąb – czyli jak niegdyś domy budowano - po krótkiej prezentacji różnych 
sposobów budowy domów drewnianych w pradziejach, uczestnicy będą mogli z przygotowanych 
elementów „zbudować” fragment domu w konstrukcji zrębowej, czy zaplanować i wybudować 
z klocków drewnianych,  dowolne budowle.

17.08. (piątek), godz. 11.00 Smoki
Smoki, gady i potwory. Jak wyglądały, czy były straszne? Podczas warsztatów uczestnicy będą 
mogli poznać kilka smoczych legend oraz wykonać z gliny własne przedstawienia niezwykłych 
stworów.

24.08. (piątek), godz. 11.00 Rzymskie wyliczanki
W czasie zajęć przybliżona zostanie historia rzymskich cyfr. Uczestnicy będą mogli sprawdzić zna-
jomość zasad zapisu oraz odczytu liczb w systemie rzymskim w formie gier i zabaw.
Miejsce: Dział Archeologii, ul. Św. Jakuba 20a 

Warsztaty dla dzieci w wieku od 6 lat. Zgłoszenia: Dział Archeologii, tel. 56 660-56-58 
lub da@muzeum.torun.pl lub przyjście na własne ryzyko bez zgłoszenia
Opłata: 7 zł (bilet należy zakupić w kasie któregokolwiek z oddziałów muzeum

Zielone wakacje
Wakacyjne propozycje działań edukacyjnych Muzeum Okręgowego w Toruniu obejmują zajęcia 
realizowane przy wystawach stałych i czasowych. Proponowane spotkania mają na celu zachęcić 
do aktywnego spędzenia wolnego czasu, łącząc w sobie elementy zabawy i edukacji. Propozycje  
skierowane są do uczniów spędzających wakacje w Toruniu, rodzin, grup zorganizowanych  
i indywidualnych gości.

Terminarz spotkań:
3, 17, 31.07., 14.08. (wtorek), godz. 11.00 Zielnik polskich kwiatów
Warsztat plastyczny przy wystawie „Wyspiański”, Ratusz Staromiejski

5, 19.07., 2.08. (czwartek), 21.08. (wtorek), godz.11.00 Odwiedziny 
w Domu Mikołaja Kopernika
Warsztat na nowej interaktywnej ekspozycji, Dom Mikołaja Kopernika

10.07. (wtorek), 26.07. (czwartek), 7.08. (wtorek), godz. 11.00, 23.08. 
(czwartek) Tajemniczy świat samurajów
Warsztaty papierowe origami przy wystawie „Koto – złota era miecza japońskiego”, Kamienica 
pod Gwiazdą

12.07., 9.08.(czwartek), 24.07. (wtorek), godz.11.00 Skarby 
podróżników
Warsztat o strojach i zwyczajach na różnych kontynentach, Muzeum Podróżników
Cena zajęć: 7 zł. Minimalna ilość uczestników: 8 osób. Zgłoszenia: Dział Edukacji, tel. 56 660-56-32  
lub 31 lub (56) 660-56-06. Istnieje możliwość ustalania terminów zajęć dla grup zorganizowa-
nych na analogicznych zasadach.

Ponadto:
Konkurs Wakacyjny przy wystawie „Wyspiański”

Nocne udostepnienie Wieży Ratuszowej
21.07. (sobota), 17.08. (piątek), godz. 18.00-22.00
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  

Święto Toruńskiego Piernika, 11.08. (sobota)
Szczegóły w dziale Inni organizatorzy

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

Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850-1950)
Salonik Prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej

Wystawa czasowa:
Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty. Fotografie Bolesławy 
i Edmunda Zdanowskich
Wystawa blisko 250 fotografii fotografików wileńskich, uczniów Jana Buł-
haka, których tematem prac było miasto, architektura, pejzaże, portrety. 
Na ekspozycji zobaczyć można zdjęcia reportażowe dotyczące wileńskich 
kiermaszów i jarmarków, organizowanych przy okazji świąt kościelnych 
– wszystkie wykonane w połowie lat 30. XX wieku.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela godz. 10.00-18.00, środa godz. 9.00-16.00
Parki Etnograficzne:
Park Etnograficzny w centrum Torunia (godziny otwarcia j.w.)
Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce
Godziny otwarcia: środa: 9.00-16.00, wtorek, czwartek-niedziela: 10.00-18.00
Bilety: www.etnomuzeum.pl/dla-zwiedzajacych. 
W każdą środę wstęp bezpłatny na ekspozycje stałe



W programie: Jean Sibelius – Impromptu (arr. K. Rahunen), melodia lu-
dowa/Jean Sibelius Carminalia (arr. A. Järvelä), Tuule tuuli leppeämmin 
(t. A.V. Koskimies, arr. A. Järvelä), Humoreske (arr. A. Järvelä), Ei saa 
murhein (t. J.L. Runeberg, arr. A. Järvelä), Ainolan Valssi, Arto Järvelä – 
Keväälle, Seriem – Suita na nyckelharpę, wiolonczelę i gitarę (świato-
wa premiera), melodia ludowa – Masurkka Eräjärveltä (arr. A. Järvelä), 
Franz Waxman – Katsumi Love Theme (z filmu Sayonara) (arr. G. Nestor), 
John Williams –  Theme from Schindler’s List (z filmu Lista Schindlera)  
(arr. G. Nestor), melodia ludowa – Den Bortkomne Sauen (z filmu Fargo) 
(arr. A. Järvelä), Tan Dun – Farewell (z filmu Crouching Tiger Hidden Dra-
gon) (arr. K. Rahunen), Arto Järvelä – Murhe 
Miejsce: Barka na Wiśle – Bulwar Filadelfijski. Wstęp wolny

Młode talenty – Paderewski Piano Academy
18.08. (sobota), godz. 20.00 
Soliści – pianiści – uczestnicy PPA, Jakub Chrenowicz – dyrygent, 
Toruńska Orkiestra Symfoniczna
W programie: najsłynniejsze koncerty fortepianowe, m.in. W.A. Mozart, 
F. Chopin, E. Grieg, S. Rachmaninow.
Miejsce: Dwór Artusa. Wstęp wolny – obowiązują wejściówki

W hołdzie polskiemu papieżowi, 19.08. (niedziela), godz. 20.00
Koncert z okazji 40.rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża
Anna Lasota – sopran, Jakub Oczkowski  – tenor, 
Piotr Żukowski  – fortepian
W programie m.in.: F.Chopin- Polonez A-dur,  G.Caccini  – Ave Maria,  
M. Lorenc – Ave Maria,  A.L. Webber – Pie Jesu, T. Albinoni – Adagio, Heri-
velto Martins – Ave Maria Non Morro, F. Schubert – Ave Maria, J. S. Bach 
– Prelude In C major (Ave Maria), Secret garden -Unoszę wzrok (You raise 
me up), Greene – Mary did you know(Mario czy ty wiesz), Maryjo Śliczna 
Pani, A. L Webber -Jak mam go Pokochac, J.S.Bach Preludium -chorałowe 
Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 645
Miejsce: Kościół Wniebowzięcia NMP. Wstęp wolny

Muzyczna modlitwa: Negro Spiritual, 31.08. (piątek), godz. 20.30
Prairie View A&M University Concert Chorale (USA, Teksas) – chór
W programie: Tradycyjny Negro – Spirituals oraz utwory wokalne kompo-
zytorów amerykańskich
Miejsce: Kościół Ducha Świętego. Wstęp wolny

Gershwin i amerykańskie nastroje
1.09. (sobota), godz. 20.00 
Dr Danny R. Kelley – fortepian, Leon P. Turner – baryton
W programie: A. Copland – Old American Songs, N. Rorem – Flight for  
Heaven, G. Gershwin – Rhapsody in Blue, H.T. Burleigh – Motherless 
Child, Evrytime I Feel The Spirit, Lil David Play On Your Harp
Miejsce: Ratusz Staromiejski. Biletowana

Porgy & Bess – historia miłości ponadczasowej
2.09. (niedziela), godz. 18.00
Finał Festiwalu – Koncert Marszałkowski
Jolie Rocke Brown – sopran, Audra Scott, sopran, Leon P. Turner – bass-
-baryton, David Lee Brewer –  tenor, Prairie View A&M University Concert 
Chorale (USA, Teksas) – chór, A.J. Taylor – dyrygent chóru, Mariusz Smo-
lij – dyrygent, Toruńska Orkiestra Symfoniczna
W programie: A. Hailstork – Four Spirituals, L. Bernstein – Tańce symfo-
niczne z West Side Story, G. Gershwin – Porgy & Bess (wersja koncertowa)  
Miejsce: CKK Jordanki. Bilety: 40 zł

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

W programie: K. Čiurlionis – Kwartet smyczkowy c-moll, J. Haydn – Kwar-
tet smyczkowy D-dur op. 64 nr 5, L. van Beethoven – Kwartet smyczkowy 
c-moll op.18 nr 4, D. Szostakowicz – Kwartet smyczkowy Es-dur nr 9
Miejsce: Sala MDK. Wstęp wolny – obowiązują wejściówki

Koncert dla dzieci z muzyką F. Chopina 
22.07. (niedziela), godz. 12.00
W programie: F. Chopin: Pieśń Życzenie op. 74 nr 1, Pieśń Śliczny chło-
piec op. 74 nr 8, Pieśń Wojak op. 74 nr 10, Etiuda E-dur op. 10 nr 3, Etiu-
da Ges-dur op. 25 nr 9, Polonez g-moll, Walc Des-dur op. 64 nr 1, Walc  
a-moll op. 34 nr 2, Polonez A-dur op. 40 nr 1
Miejsce: Barka na Wiśle. Wstęp wolny

Organy w kościele – koncert i prelekcja, 28.07. (sobota), godz. 10.00
Miejsce: Kościół WNMP. Wstęp wolny – obowiązują wejściówki

Perły muzyki polskiej, 28.07. (sobota), godz. 20.00
Wojciech Waleczek – fortepian
Acoustic Quartet
W programie: H. Wieniawski – Kujawiak, G. Bacewicz – Oberek, I. J. Pade-
rewski – Krakowiak Fantastyczny, M. K. Ogiński – Polonez „Pożegnanie 
Ojczyzny”, S. Moniuszko – Mazur z opery „Straszny Dwór”, F. Chopin – 
Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22, W. Kilar – Suita Muzyki 
Filmowej (Pan Tadeusz, Dziewiąte Wrota, Pianista, Ziemia Obiecana)
Miejsce: Ratusz Staromiejski. Bilety: 15 zł

Jest w orkiestrach dętych jakaś siła! 3.08. (piątek), godz. 19.00
Koncert Orkiestry Wojskowej z Bydgoszczy, mjr Dominik Sierzputowski 
– kapelmistrz
W programie: C. M. Schönberg, arr. W. Barker – Selections from Les Mi-
serables, arr. T. Mashima – Disney Festival, H. Mancini, arr. T. Mashima – 
Memories of Henry Mancini (Baby Elephant, The Pink Panther, Sunflower, 
Two for the Road, Moon River), arr. M. Brown – Moon River (Breakfast  
at Tiffany`s), H. Arlen, arr. B. Lowden – Over the Rainbow, C. Mangione, 
arr. N. Iwai – Children of Sanchez Miejsce: Barka na Wiśle. Wstęp wolny

Kino – Klasyka – Symfonika! 4.08. (sobota), godz. 20.00
Leonel Morales – fortepian, Mariusz Smolij – dyrygent, 
Toruńska Orkiestra Symfoniczna
W programie: J. Williams – Raiders March (z filmu Indiana Jones), L. van 
Beethoven – Symfonia No. 7, cz. 2 Allegretto, arr. C. Custer – „007” – Su-
ita muzyki z filmów z Jamesem Bondem, Mascagni – Intermezzo z opery 
Cavaleria Rusticana, Boughton/Barr/Bernstein – Suita „Wielkie Wester-
ny” (m.in. Silverado, Siedmiu Wspaniałych, Tańczący z Wilkami), S. Rach-
maninow – II Koncert fortepianowy c-moll op. 18
Miejsce: CKK Jordanki. Bilety: 30 zł

Projekcja filmowa, 10.08. (piątek), godz. 19.00
Prowadzenie – Magdalena Wichrowska. Film: Tylko kochankowie przeży-
ją – reż.  J. Jarmusch Miejsce: Hanza Cafe. Wstęp wolny – obowiązują wejściówki

Klasyka polskiej rozrywki, 11.08. (sobota)
Grohman Orchestra
W programie m.in.: Autobiografia, Chcemy być sobą, Czerwony jak cegła,  
Dmuchawce, latawce, wiatr,  Pierwszy siwy włos, Nie Poganiaj Mnie Bo 
Tracę Oddech, Kocham Cię kochanie moje, Niech żyje Bal, Wspomnienie, 
Sen o Warszawie, Piosenka jest dobra na wszystko, Cała Jesteś W Skow-
ronkach, Prześliczna Wiolonczelistka
Miejsce: CKK Jordanki. Bilety: 20 zł

Film, folk i ….. Sibelius, 18.08. (sobota), godz. 16.00
Duo Vitare & Arto Järvelä (Finlandia), Agnieszka Kotulska – Rahunen 
– wiolonczela, Kimmo Rahunen – gitara, Arto Järvelä – nyckelharpa, 
skrzypce folkowe, śpiew

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

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

Muzeum, w którym można samemu wykonać piernik: od zebrania składników, przez wyrabia-
nie ciasta, wykrawanie formy, po włożenie do pieca na 50 zdrowasiek.
Bilety: 12 zł – dzieci i młodzież ucząca się, 17 – dorośli
Czynne codziennie w godz. 10.00-18.00

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

Muzeum zabawek z XIX i pierwszych dekad XX wieku; oferujące nie tylko kolekcję lalek, mi-
siów, wózków, kolejek, samochodów, klocków, gier planszowych i innych zabawek, ale rów-
nież wystawę starych fotografii dokumentujących szczęśliwe dzieciństwo z minionych lat, pro-
jekcję starych bajek na dawnych projektorach oraz warsztaty artystyczne i literackie dla dzieci 
i młodzieży inspirowane prezentowaną kolekcją.
Muzeum czynne codziennie w godz. 10.00 -17.00

GWIEZDNE MUZEUM TORUŃ
Rynek Nowomiejski 13
tel. 691-461-314

Najobszerniejsza, unikatowa kolekcja eksponatów związanych 
z „Gwiezdnymi wojnami” w Polsce. 
Gościom oferujemy przygodę po całym uniwersum Star Wars. Dajemy możliwość obcowania 
ze światem z odległej galaktyki oraz spotkania najsłynniejszych bohaterów kosmicznej sagi tj. 
Lord Vader, Mistrz Yoda, R2-D2, C-3PO oraz wielu wielu innych. Odwiedzających czeka profe-
sjonalne oprowadzanie oraz możliwość wykonania niezapomnianych fotografii z naszymi eks-
ponatami oraz gadżetami. Zwiedzającym towarzyszy oryginalna, filmowa ścieżka dźwiękowa. 
Najmłodszym oferujemy warsztaty plastyczne i manualne. Organizujemy również wydarzenia 
okolicznościowe: urodziny, imieniny a także eventy dla miłośników Gwiezdnych Wojen.
Bilety: dzieci i osoby uczące się 5 zł, dorośli 10 zł
Czynne codziennie w godz. 11.00-19.00

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

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

Międzynarodowy Festiwal „Nova Muzyka i Architektura”

Młodzieńcze Interpretacje, 1.07. (niedziela), godz. 16.00
Orkiestra Kameralna N-harmonia
W programie: M. Karłowicz – Serenada op. 2 na orkiestrę smyczkową, 
P. Warlock – Capriol Suite, E. Grieg – Melodie nordyckie, W. A. Mozart – 
Divertimento D-dur KV 136
Miejsce: Barka na Wiśle – Bulwar Filadelfijski. Wstęp wolny

Projekcja filmowa, 6.07. (piątek), godz. 19.00
Prowadzenie: Magdalena Wichrowska. Film: 20 000 dni na Ziemi, 
reż. J. Pollard, I. Forsyth
Miejsce: Hanza Cafe. Wstęp wolny – obowiązują wejściówki

Symphonica – Rock Of Poland, 7.07. (sobota), godz. 20.00
Damian Ukeje, Martna Pawłowska, Ernest Staniaszek, Sylwia Lorens, 
Grzegorz Kupczyk – wokal, Mikołaj Blajda – bass, sekcja rytmiczna 
i smyczkowa
W programie m.in.: Skóra, Kocham Cię jak Irlandię, Nieprzemakalni, Pio-
senka młodych wioślarzy, Kocham wolność, I nikomu nie wolno… Nie py-
taj o Polskę,  Taniec pingwina,  Autobusy i Tramwaje, Misiowie puszyści.
Miejsce: CKK Jordanki. Bilety: 50 zł

Czar tanga … i nie tylko, 13.07. (piątek), godz. 19.00
Krzysztof Meisinger & Kwintet Smyczkowy Sinfonia Varsovia, w skła-
dzie: Anna Maria Staśkiewicz – skrzypce, Kamil Staniczek – skrzypce, 
Katarzyna Budnik-Gałązka – altówka, Marcel Markowski – wiolonczela, 
Michał Sobuś  – kontrabas
G.M. Rodríguez – La Cumparsita, Gardel – El dia que me quieras, E. Mor-
ricone – Cinema Paradiso Suite, Domeniconi – Koyounbaba, Albéniz – 
Asturias, A. Piazzolla – Bandoneon, Milonga del Angel, Libertango, Sole-
dad, Concierto para Quinteto Miejsce: Dwór Artusa. Bilety: 20 zł

Organy w kościele – koncert i prelekcja, 14.07. (sobota), godz. 10.00 
Miejsce: Kościół WNMP. Wstęp wolny – obowiązują wejściówki

Projekcja filmowa, 20.07. (piątek), godz. 19.00
Prowadzenie – Magdalena Wichrowska. Film: Control, reż. A. Corbijn
Miejsce: Hanza Cafe. Wstęp wolny – obowiązują wejściówki

Z Wiednia do Wilna, 20.07. (piątek), godz. 20.00
Mettis Quartet (Litwa), w składzie: Kostas Tumosa – skrzypce, Bernardas 
Petrauskas –  skrzypce, Karolis Rudokas – altówka, Rokas Vaitkevičius 
– wiolonczela

TTOS



Letnia Czytelnia na Bulwarze Sztuki
Codziennie w godzinach otwarcia Cafe pARTer (oprócz poniedziałków 
i niepogody)
Wszystkich, którzy lubią czytać na świeżym powietrzu, zapraszamy na 
Bulwar Sztuki CSW, gdzie będzie można skorzystać z leżaków i wypeł-
nionych książkami półek przy kawie lub soku.

Centrum Sztuki Filmowej
Wydarzenia:
Kino dla seniora
•  11.07. (środa), godz. 12.00 Jestem najlepsza. Ja, Tonya
•  8.08. (środa), godz. 12.00 Kochając Pabla, nienawidząc Escobara
Po seansach odbędą się dyskusje z kuratorami Kina Centrum. Bilety: 10 zł

Movie Mówi Project: debiutanci 
•  18.07. (środa), godz. 18.00 Bliskość, reż. Kantemir Bałagow
•  8.08. (środa), godz. 18.00 Paryż i dziewczyna, reż. Léonor Sérraille
Prawadzenie dr Magdalena Wichrowska. Bilety: 12/14 zł

Letnie retransmisje baletowe z Teatru Bolshoi
•  28.07. (sobota), godz. 20.00 Coppélia
•  25.08. (sobota), godz. 20.00 Romeo i Julia
Bilety: 20/25 zł

Kamera – Start IV, 14.07. (sobota), godz. 12.00
Warsztaty scenariuszowe dla początkujących. Prowadzenie: 
dr Radosław Osiński. Zgłoszenia: piotr.wasniewski@csw.torun.pl. Wstęp wolny

Warsztaty fotografii komórkowej, 21.07. (sobota), godz. 12.00
Zgłoszenia: piotr.wasniewski@csw.torun.pl. Wstęp wolny

Repertuar
Ava, reż. Léa Mysius, Francja, 2017
Ava spędza wakacje z matką nad Atlantykiem. Senną atmosferę niespodziewanie przerywa wia-
domość o tajemniczej chorobie, która, być może, jest wytworem jej fantazji. Czas, który pozostał 
do końca wakacji, postanawia uczynić niepowtarzalnym. Poznany na plaży tajemniczy chłopak 
staje się częścią nowego świata bohaterki, która odważnie podąży za swoimi pragnieniami.
Blanka, reż. Kohki Hasei, Japonia/Włochy/Filipiny, 2015
Blanka utrzymuje się z drobnych kradzieży na ulicach Manili i marzy o rodzinie. Nie dostrzega 
jednak, że ci, z którymi można zbudować namiastkę domu są tuż obok.
Człowiek, który zabił Don Kichota, reż. Terry Gilliam, Hiszpania/Portugalia/W. Brytania, 2018
Znudzony reżyser reklam zostaje wysłany na plan filmowy do Hiszpanii. Na skutek zaskakującego 
zbiegu wydarzeń trafia do małej wioski, gdzie jeden z mieszkańców żyje w przekonaniu, że jest… 
Don Kichotem. Obu bohaterów połączy wkrótce seria zwariowanych przygód.
Do zobaczenia w zaświatach, reż. Albert Dupontel, Francja, 2017
Listopad 1918 roku, koniec I wojny światowej. Kilka dni przed zawieszeniem broni Edward Péri-
court, niegdyś wzięty artysta, ratuje życie skromnemu urzędnikowi – Albertowi Maillardowi. 
Wcześniej mężczyźni nie mieli ze sobą nic wspólnego, jednak wojna i absurdalny rozkaz porucz-
nika Pradelle splatają ich losy.
Isabelle i mężczyźni, reż. Claire Denis, Francja, 2017
Isabelle mieszka w Paryżu. Jest rozwiedzioną, samotną matką. Jako kobieta dojrzała wie czego 
chce i wie, co może sama dać. Po latach rozczarowujących relacji po raz kolejny próbuje znaleźć 
miłość. Spotyka na swej drodze nowego mężczyznę, przy którym przeżywa skrajne emocje: od 
radości i nadziei po zagubienie i smutek.
Lato, reż. Kiriłł Sieriebriennikow, Rosja, 2018
Lato 1981. Leningrad żyje rockiem ze szmuglowanych z Zachodu płyt Davida Bowiego, Blondie, 
Lou Reeda czy Sex Pistols. Mike jest gwiazdą undergroundowej sceny muzycznej i królem klubu 
rockowego, gdzie młodzież ma przykazane słuchać koncertów na siedząco i w ciszy. Poszaleć 
można jedynie za zamkniętymi drzwiami mieszkania, podczas prywatnych występów. Wiktor 
dopiero zaczyna, ma za to talent, przyciągającą wzrok urodę i pisze świetne teksty. Tych dwóch 
połączy nie tylko miłość do muzyki, ale i do Nataszy, mądrej i pięknej żony Mike’a.
Jak rozmawiać z dziewczynami na prywatkach, reż. John Cameron Mitchell, USA, 2017
Obcy, okrążając galaktykę, oddala się od swojej grupy i spotyka dwóch młodych mieszkańców 
najbardziej niebezpiecznego miejsca we wszechświecie: dzielnicy Croydon w Londynie.
McQueen, reż. Ian Bonhôte, Wielka Brytania, 2018
Wizjoner. Buntownik. Geniusz. Aleksander McQueen. Przyszedł znikąd i na zawsze odmienił 
świat mody. Zwykły chłopak z biednej dzielnicy Londynu stworzył wartą miliony dolarów, luksu-
sową markę. Stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych ikon sztuki współczesnej.

Zajęcia dla dzieci w wieku 2-6 lat wraz z opiekunami.
3-4.07., 10-11.07., 17-18.07., 24-25.07., 31.07-1.08., 7-8.08., 14.08., 
21-22.08., 28-29.08.
Wstęp: 10 zł/os., zapisy: zmysloteka@csw.torun.pl lub 56 610 97 18.

Wydarzenia dla seniorów:
Kino dla Seniora
•  11.07. (środa), godz. 12.00 Jestem najlepsza. Ja, Tonya
•  8.08. (środa), godz. 12.00 Kochając Pabla, nienawidząc Escobara 
Po seansach dyskusja z kuratorami Kina Centrum. Bilety: 10 zł

Centrum Literatury
Letnie Spacery Tematyczne:
8.07., 12.08. (niedziela), godz. 12.00 Słoneczniki, czyli toruńskie 
zegary słoneczne
Ohistorii zegarów słonecznych, zasadzie ich funkcjonowania i roli zega-
rów słonecznych w rozwoju cywilizacji. W trakcie spaceru opowie o le-
gendach związanych z zegarami i wyjaśni zasady funkcjonowania takich 
zegarów jak: zegar miejski na Bramie Chełmińskiej, miejski zegar sło-
neczny, zegar na kamienicy na ul. św. Katarzyny, zegar sgraffito wzoro-
wany na niezachowanym zegarze z Zamku Królewskiego w Warszawie, 
zegar Gnomon I. Wyjaśni też pojęcie analemmy, równania czasu, wymiar 
gnomoniczny i artystyczny zegara itd. Prowadzenie: Krzysztof Przegiętka
14.07. (sobota), godz. 12.00 Bogactwo i rozwój
Okres międzywojenny to w Toruniu rozwój przestrzenny, naukowy ale 
także gospodarczy, a w trakcie tego spaceru poznamy wybitnych przed-
siębiorców toruńskich: Roberta Tilka, Pawła Cierpiałkowskiego, Teodora 
Sponagela, którzy hołdowali zasadzie, że bogactwo wiąże się z odpowie-
dzialnością i obowiązkiem dzielenia się i pracy dla innych. Spacer prowa-
dzić będzie szlakiem fabryk i sklepów, których właścicieli prezentujemy 
podczas wykładu. Prowadzenie: Katarzyna Kluczwajd
21.07. (sob.), godz. 12.00, 15.08. (środa), godz. 12.00 Ulica Napoleona
Wojska Wielkiej Armii napoleońskiej pojawiły się pod Toruniem na lewym 
brzegu Wisły w końcu listopada 1806 r., a więc wkrótce po klęsce Prus 
pod Jeną i Auerstädt, jednak dopiero 6 grudnia wkroczyły do opuszczo-
nego przez armię pruską Torunia, przy niemałej pomocy Polaków – fli-
saków. Okres napoleoński, mimo iż Torunianie uczcili wielkiego wodza 
nazwaniem jego imieniem głównej ulicy miasta, wcale nie był szczęśliwy. 
Toruń, który razem z Gdańskiem zawdzięczał Napoleonowi przyłączenie 
do Księstwa Warszawskiego, tak naprawdę został w tym okresie zruj-
nowany. Spacer, podczas którego przedstawiony zostanie wielki wódz, 
ale przede wszystkim jego marszałkowie, którzy stacjonowali w Toruniu, 
prowadził będzie śladami jego kilkudniowego pobytu w naszym mieście.
Prowadzenie: Adam Paczuski
28.07., 25.08. (sobota), godz. 12.00 Noc okupacji
W czasie II wojny światowej toruńskie budynki zmieniły swoją funkcję, 
a ludność musiała podporządkować się nowej władzy. Spacer po oku-
pacyjnym Toruniu będzie okazją do poznania siedzib instytucji hitlerow-
skich, siedziby Gestapo, więzienia itd., a także postaci, które odegrały 
ważną rolę w tamtym okresie. Prowadzenie: Marcin Orłowski
4.08. (sobota), godz. 12.00 Reise nach Thorn: Deutsche Heima
Miasto z lat 10. XX w. widziane oczyma niemieckiego torunianina: rozwój 
urbanistyczny, miejsca i ludzie, kultura i życie codzienne, germanizacja, 
walka społeczności polskiej o tożsamość, o przetrwanie kultury i języka. 
Spacer zaczynamy jak zwykle w CSW. Prowadzenie: Katarzyna Kluczwajd
Bilet na jeden spacer: 1 zł. Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl, bilet na spacer: 1 zł

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „ ZNAKI CZASU” 
Wały gen. Sikorskiego 13, tel. 56 610-97-18
www.csw.torun.pl

I po co nam wolność?, do 5.08.
Wystawa zbiorowa zorganizowana z okazji setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Będzie próbą przyjrzenia się różnym po-
stawom artystycznym oscylującym wokół szeroko rozumianej wolności.  
Punktem wyjścia wystawy są cztery osobowości twórcze XX wieku:  
Witkacy, Władysław Hasior, Jerzy Bereś i Tadeusz Kantor.
9. PLASTER – Międzynarodowy Festiwal Grafiki Projektowej
Wystawy festiwalu:
•  ID ICE - współczesna grafika projektowa w Islandii, do 26.08.
•  I’m not the island - plenerowa wystawa tematyczna konfrontująca po-

stawy polskich i islandzkich grafików odnoszących się do tytułowej 
sentencji (bulwar CSW), do 26.08.

•  Wystawa związana z typografią i ilustracją – Ninna Thorarinsdottir - 
ilustracja, Gabríel Markan, Björn Loki Björnsson and Elsa Jónsdóttir - 
typografia; do 31.08.

Iwona Chmielewska - Rzeczy wiście, do 29.07.
Kilkadziesiąt oryginalnych, wykonanych ręcznie prac (łączących m.in. ry-
sunek, grafikę, tkaninę czy też przedmioty codziennego użytku), nie jest 
typową przekrojową prezentacją dorobku artystycznego. To propozycja in-
nego spojrzenia na prace artystki, koncentrująca się na złożoności relacji 
pomiędzy autorem, obrazem a widzem. To także pytanie o status i rangę 
obrazów z książek obrazowych i siłę ich wizualnego oddziaływania.
Zdzisław Sosnowski - Mój czas, do 30.09.
Wystawa „Mój czas” jest drugą ekspozycją prezentującą polskich arty-
stów tworzących poza granicami kraju. Zdzisław Sosnowski jest twórcą 
intermedialnym, zajmującym się wieloma dziedzinami sztuki: od malar-
stwa i fotografii, przez film, na muzyce i grafice komputerowej kończąc. 
W 1982 roku wyjechał do Francji, gdzie obecnie mieszka i pracuje.
Agnieszka Fiejka - Droga mleczna, Remigiusz Koniecko - Anatomia 
miasta, do 22.07.
Wystawa fotografii laureatów Nagrody Dyrektora konkursu „Wystaw się 
w CSW 2017”. „Droga Mleczna” Agnieszki Fiejki to refleksja na temat ról 
kobiety uwarunkowanych społecznie oraz osobista konfrontacja z tymi rola-
mi. Z kolei „Anatomia miasta” to ukłon dla architektury jako elementu moc-
no związanego z naszym życiem. Odczuwanie architektury, odnajdywanie 
ukrytego w niej wymiaru stanowi dla artysty główne źródło inspiracji.
Eimutis Markūnas - Wiatr czasu, 17.08. (piątek), godz. 19.00, do 7.10.
Najbardziej ekscytujące instalacje, malarstwo grafitowe, rysunki i wideo 
artysty z ostatnich 14 lat jego działalności. Jego prace często zgłębia-
ją nastrój egzystencjalnego wygnania, który otacza artystę. Nastrój nie 
jest przypadkowy: „Nie jestem impresjonistą, który reagowałby na różne 
oświecenia przez słońce czy coś podobnego” – mówi artysta.
Marek Czarnecki, Jadwiga Elżbieta Czarnecka - Kształt wody. 
Kujawsko-Pomorskie panoramy Wisły
21.08. (wtorek), godz. 18.00, do 16.09.

SGALERIE
202 kilometry rzeki, 35 dni zdjęciowych, ponad 30 godzin lotów po-
wietrznych z dronem. Artyści Marek i Jadwiga Elżbieta Czarneccy kilku-
krotnie przemierzyli samochodem i pieszo tereny wzdłuż Wisły, wyko-
nując setki zdjęć panoramicznych przyrody i architektury miast nad nią 
leżących. Efekt? Woda, powietrze, ziemia – energie żywiołów i piękno 
przyrody uchwycone w cyklu 30 fotografii panoramicznych.
Dzieciństwo - Childhood, 31.08. (piątek), godz. 19.00, do 14.10.
Wybór współczesnych fotografii i wideo autorstwa grupy międzynaro-
dowych artystów skupionych na temacie dzieciństwa. Wizerunki dzieci 
są pozornie urocze, gdy jednak przyjrzymy się im bliżej, dostrzegamy 
w nich pewne osobliwe cechy, z których wyłania się niepokojący obraz 
przyszłości człowieka. Współczesne podejście do najmłodszego pokole-
nia przyniesie w przyszłości oczywiste konsekwencje moralne, społecz-
ne i polityczne.

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:
Oprowadzanie z przewodnikiem po wystawach
5.07. (czwartek), godz. 16.30
Zbiórka przy recepcji. Wstęp: 1 zł, bez zapisów

Terytoria. III edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuk 
Performatywnych i Przestrzennych
Tematem tegorocznej edycji festiwalu będzie wolność. 
6.07. (piątek)
godz. 18.00–18.30 Wacław Kuczma
godz. 18.30–19.30 Marija Griniuk (Litwa)
godz. 19.30–20.00 Mikołaj Makiłła
7.07. (sobota)
godz. 16.00–17.00 Roland Bal (Holandia)
godz. 17.00–18.00 Marte Edvarda (Norwegia)
godz. 18.00–19.00 Kolektyw Paraperformance (Dominika Borkowska 
i Kamila Wolszczak)
8.07. (niedziela)
godz. 12.30–13.00 Dawid Paweł Lewandowski
godz. 13.00–14.00 Zidrija Janusaite (Litwa)
godz. 14.00–15.00 Grupa Teatru Tańca
Miejsce: Bulwar Filadelfijski

Oprowadzanie z przewodnikiem po wystawach
2.08. (czwartek), godz. 16.30 Zbiórka przy recepcji. Wstęp: 1 zł, bez zapisów

Wydarzenia dla dzieci:
Działania do wystawy Iwony Chmielewskiej „Rzeczy wiście”
3-29.07., w godzinach otwarcia CSW
Przestrzeń przed wystawą na I piętrze. Wstęp: 1 zł

Działania do wystawy Remigiusza Koniecko „Anatomia miasta”
10-22.07., w godzinach otwarcia CSW
Przestrzeń wystawy – Labsen. Wstęp: 1 zł

Wakacyjna Zmysłoteka
grupa I – wtorki, godz. 16.30–17.30, grupa II – środy, godz. 16.30–
17.30



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

Chronione branże obszaru staromiejskiego Torunia w obiektywie 
artystów fotografików, do 14.07.
Artyści zadali pytanie: Czy zanikające branże i zawody mogą być pomy-
słem na przyszłość? Dokumentacja różnych rodzajów wytwórczości zawo-
dów artystycznych i rzemieślniczych jest elementem historii miasta, której 
wartość będzie wzrastała wraz z upływem lat. Stworzenia portretów tych 
zawodów podjęli się toruńscy artyści fotograficy w ramach projektu, który 
ma ukazać i rozpropagować te branże wśród mieszkańców Grodu Koper-
nika, zachęcić ich do korzystania z usług oferowanych przez ludzi tych 
zawodów. Projekt ma również na celu uzmysłowienie odbiorcy jak ważna 
jest wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie bez względu na prze-
miany jakie zachodzą w obszarach aglomeracji miejskich. Zaproszono 28 
zakładów rzemieślniczych różnych branż, mieszczących się w granicach 
obszaru staromiejskiego Torunia, w których to zakładach zostały wykona-
ne sesje zdjęciowe. Autorami zdjęć są artyści fotograficy członkowie Okrę-
gu Kujawsko-Pomorskiego Związku Polskich Artystów Fotografików.

Galeria czynna od środy do piątku w godz. 12.00-18.00, w soboty w godz. 12.00-16.00

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

Wystawa prac uczestników popołudniowych zajęć plastycznych w roku 
szkolnym 2017/2018
do 31.07. Rynek Nowomiejski, do 28.07. Filia na Kościuszki 41/47
Wystawa jest podsumowaniem kolejnego roku działalności funkcjonują-
cych w galerii pracowni dydaktycznych. W stałych popołudniowych zaję-
ciach plastycznych brało udział 376 osób w wieku od 5 do 18 lat. To ich 
rysunki, grafiki, prace malarskie, obiekty przestrzenne, a nawet animacje 
filmowe zaprezentowane zostaną w obu siedzibach Galerii.
KOPERNIKart-project, 3.08-11.09.
Autorami są mieszkający na Białorusi polscy artyści Aleksander Bołdanow, 
Swiatosław Kałacz, Gieorgij Lapkin „Manussa” i Olga Szczerbińska jest 
próbą łączenia różnych gatunków sztuki wizualnej – to synteza rozmaitych 
materiałów i sposób interakcji z widzem. Autorzy w prostych formach sta-
rają się znaleźć analogię, utrwalić niektóre procesy „bliskich” i „dalekich” 
zjawisk przyrody. Inspiracją dla projektu było wydanie 475 lat temu dzieło 
Mikołaja Kopernika „O obrotach sfer niebieskich”. Współorganizator: 
Kujawsko-Pomorski Odział Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

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

Filia przy ul Kościuszki 41/47
 A może nad morze?, 7.08-4.09.
Prezentacja dziecięcych prac plastycznych poświęconych letniemu wypo-
czynkowi nad morzem. Swoje kompozycje malarskie, rysunkowe i graficz-
ne zaprezentują młodzi twórcy z ponad dwudziestu krajów, między innymi 
Korei, Sri lanki, Indii, Turcji, Portugalii i Grecji. Wszystkie prace pochodzą 
ze zbiorów własnych Galerii.

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

Wakacje w Galerii:
Zajęcia plastyczne przy Rynku Nowomiejskim 17
• 3.07. (wtorek) Dinozaury - obiekty
• 10.07. (wtorek) Zęby - kalkografia
• 17.07. (wtorek) Okularnicy - sgraffito
• 24.07. (wtorek) Kwiatowe parasole - obiekty
• 31.07. (wtorek) Wyprasowane, dorysowane – obiekty
• 2.08. (czwartek) Owocowy kolaż – kolaż z użyciem folii
• 9.08. (czwartek) Czarno-białe insekty – rysunek i wyklejanka
• 16.08. (czwartek) Podchmurne ptaki - obiekty
• 23.08. (czwartek) Włochate nosorożce z lodowca - obiekty
• 30.08. (czwartek) Eko-dom – forma przestrzenna
Koszt zajęć: 7 zł od osoby, zapisy: 56 622-75-34

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

Tu trwa Obecność, do 30.09
Kuratorzy: Anna Szary, Mirosław Kocoł. Wystawa prezentuje prace pod-
opiecznych Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych 
w Toruniu, podejmujące tematykę religijną i patriotyczną. W tytule zacy-
towane zostały słowa z wiersza ks. Janusza Pasierba. Wystawa z okazji 
100-lecia niepodległości Polski.

Galeria czynna codziennie oprócz niedziel 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

Aleksandrale. Kolekcja Primary Colours, do 4.07
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Toruniu zaprasza na 
wystawę prac toruńskich malarzy. Będzie można podziwiać pracę blisko 
80 twórców, którzy swoje wizje zawarli w niewielkich pracach o wymia-
rach 20 na 20 cm. 
 
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 wykorzy-
stuje bilbordy, by „reklamować” wolne myślenie wśród szerokich rzesz społeczeństwa.

GALERIA AUTORSKA WOJCIECHA KOZIOŁA I JOANNY 
DĄBKIEWICZ-LUŚCIŃSKIEJ - MALARSTWO I WITRAŻ
ul. Rabiańska 24, tel. 507-195-703, 728-865-758

W galerii znajdują się obrazy, witraże współczesnych twórców oraz unikatowa sztuka użytkowa. 
Cyklicznie odbywają się wystawy artystów z różnych zakątków Europy.

Na głęboką wodę, reż. James Marsh, Wielka Brytania, 2018
Claire i Donald to szczęśliwe i zakochane w sobie małżeństwo z trójką dzieci. Gdy rodzinny biznes 
plajtuje, Donald decyduje się na ryzykowny krok, by zapewnić byt rodzinie. Pomysłowy wynalazca, 
weekendowy żeglarz postanawia wziąć udział w żeglarskim wyścigu dookoła świata.
Na plaży Chesil, reż. Dominic Cooke, Wielka Brytania, 2017
Florence i Edward wyruszają w romantyczną podróż poślubną. Ich wspólna przyszłość zależy od 
jednej nocy, po której nic nie będzie już takie samo.
Nieposłuszne, reż. Sebastián Lelio, Irlandia/USA/Wielka Brytania
Ronit mieszka w Nowym Jorku, jest wziętą fotografką i obraca się w artystycznych kręgach. Nagła 
wieść o śmierci ojca sprowadza ją do rodzinnego Londynu i ortodoksyjnej, żydowskiej społeczno-
ści, która kiedyś była jej domem, ale z której jako nastolatka została wygnana z powodu niemoral-
nego zachowania. Ronit spotyka na miejscu swoją pierwszą miłość.
Neapol spowity tajemnicą, reż. Ferzan Özpetek, Włochy, 2017
W słonecznym Neapolu lekarka patolożka Adriana bierze udział w okultystycznej ceremonii, pod-
czas której poznaje fascynującego Andreę. Bohaterowie spędzają ze sobą upojny wieczór w miesz-
kaniu kobiety. Ich historii daleko będzie jednak do typowej love story.
Obietnica poranka, reż. Eric Barbier, Francja, 2017
Oparty na autobiograficznej powieści Romaina Gary’ego, film opowiada o wszechmogącej miło-
ści macierzyńskiej, która buduje wokół dziecka iluzję wspaniałego świata. Dzięki tej niezwykłej 
i szalonej matce, życie głównego bohatera pełne jest zwrotów akcji, namiętności i tajemnic. Nie-
samowite przygody, jakich Romain doświadcza, pozwalają mu stać się jednym z czołowych po-
wieściopisarzy XX wieku. Ale bezgraniczna miłość będzie również jego ciężarem przez całe życie.

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

Bettina Bereś - Wyprałam, do 8.07. 
Nathalie Daoust - Korean Dreams, do 8.07. 
Paulina Stasik - Krokodyle łzy, do 8.07. 

Marta Frej - Żeńska końcówka, 13.07. (piątek), godz. 18.00, do 2.09.
Rysowniczka i ilustratorka wypracowała rozpoznawalny, wyrazisty styl. 
Kojarzona jest przede wszystkim jako autorka memów rozpowszechniają-
cych się za pośrednictwem internetu. Jej twórczość traktować jednak na-
leży jako przejaw sztuki współczesnej, która coraz częściej posługuje się 
formami wypowiedzi charakterystycznymi dla mediów cyfrowych. Udało 
jej się także uczynić z memu oręż w walce z głupotą i ignorancją. Frej jest 
wyczulona na to, jakie bolączki trawią polskie społeczeństwo, dlatego 
analizuje tematy ogniskujące zainteresowanie opinii publicznej. Dotyka 
także osobistych problemów współczesnego człowieka, a także snuje re-
fleksję egzystencjalną, odwołując się do poczucia zagubienia jednostki 
w społeczeństwie czy szeroko pojętej inności. 
Marta Frej – malarka, ilustratorka, animatorka kulturalna. Absolwentka 
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (dyplom 2004). W latach 2005-2009 
asystentka w pracowni rysunku i malarstwa prof. M. Czajkowskiego. Pre-
zeska Fundacji Kulturoholizm, mama Maćka, współzałożycielka Klubu 
Krytyki Politycznej w Częstochowie. Laureatka nagrody Okulary Równości 
2015 przyznawanej przez Fundację im. Izabeli Jarugi-Nowackiej. Współ-
autorka (z Agnieszką Graff) książki „Memy i Graffy”. Laureatka nagrody 
Olśnienia Onetu 2017 w kategorii sztuka.
Beata Szczepaniak – Ciężar rzeźby, 13.07. (pt), godz. 18.00, do 2.09.
Beata Szczepaniak tworzy zupełnie nową rzeczywistość. Jej prace rozsy-
pują się pod naszymi stopami, wysiąkają ze ścian i kątów pomieszcze-
nia. Niektóre łamią prawa fizyki, podczas gdy inne usilnie starają się 
ich trzymać. Masywne bryły zwisają z sufitu i nawet delikatny gest dło-
ni wystarczy, aby wprowadzić obiekt w ruch. Ciężar, który utożsamiany 
jest z materiałem, w którym została wykonana praca, może stanowić 
zagrożenie dla naszego ciała. Stąd biorą się ambiwalentne odczucia,  

które rodzą się w widzu w kontakcie z tymi dziełami. O dotykalnym cha-
rakterze tych przedmiotów świadczy prezentowany na wystawie cykl fo-
tograficzny „O rzeźbie”. Artystka stara się skrócić dystans między pracą 
a widzem. 
Beata Szczepaniak – urodzona w 1988 w Zduńskiej Woli. W latach 2009–
2014 studiowała na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwer-
sytetu Artystycznego w Poznaniu, gdzie w 2016 roku rozpoczęła studia 
doktoranckie.
Martyna Kielesińska - Z zewnątrz wszystko wygląda trochę inaczej
13.07. (piątek), godz. 18.00, do 2.09.
Przedpotopowe reklamy, trącące myszką kreskówki i animacje, fragmenty 
niegdyś popularnych filmów, amatorskie nagrania wykonane kamerą VHS… 
Martyna Kielesińska bazuje na materiałach z bliższej lub dalszej przeszło-
ści. Jej dotychczasowa twórczość każe sytuować ją w gronie artystów za-
infekowanych chorobą nostalgii i tęsknotą za tym, co minione. Materiały 
wizualne i dźwiękowe (bo sfera audio także odgrywa w jej pracach istotną 
rolę) są przez Kielesińską swobodnie, ale w przemyślany sposób miksowa-
ne, i w efekcie składają się na pstry, żywy, tętniący podskórną energią kolaż 
form zalewających oczy i przenikających do podświadomości. 
Martyna Kielesińska – urodzona w 1991 roku w Kielcach. Mieszka i pra-
cuje w Krakowie. Absolwentka Wydziału Malarstwa krakowskiej Akade-
mii Sztuk Pięknych (dyplom w pracowni Grzegorza Sztwiertni). W latach 
2015-2016 studiowała na Berlińskim Uniwersytecie Sztuki w klasie Hito 
Steyerl. W latach 2014–2015 (semestr zimowy) studiowała na Wydziale 
Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (program MOST). Lau-
reatka Twórczego Stypendium Miasta Krakowa. W swojej praktyce twór-
czej zajmuje się wideo i instalacją.

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

Oprowadzania po wystawach, 22.07. (niedziela), godz. 12.00
Wstęp wolny

GALERIA ZPAP, ul. Ducha św. 8

Edgar Jerzy Pill - Mapy Kolorów, 5.07. (czw.), godz. 18.00, do 18.07.
Autor pochodzi z rodziny artystycznej. Jest konserwatorem z wykształce-
nia na Wydziale Sztuk Pięknych oraz bardzo aktywnie uczestniczy w życiu 
artystycznym toruńskiego środowiska. Od 25 lat uprawia malarstwo abs-
trakcyjne dużej energii i skondensowanego, mozaistycznego decorum. 
„W swoich pracach Edgar przetwarza otaczającą go rzeczywistość. Kolory 
są dla niego swego rodzaju kluczem percepcji i zarazem linią balansu po-
między różnymi aspektami otaczającego świata. Jego obrazy to świado-
me zapiski rzeczywistości, jedno płótno może powstawać kilka miesięcy, 
bo ma w sobie jeszcze niedopowiedzenia. Barwa jest dla Pilla twórczym 
alfabetem, sztuka zaś społecznym mistycyzmem inspirującym do czyta-
nia świata na nowo” - pisze Marta Ożóg-Orzegowska.
Adam Siałkowski - Magia, 21.07. (sobota), godz. 19.00, do 12.08. 
Prace pochodzące ze zbiorów autora oraz kolekcji prywatnych. Domino-
wać będą prace samego autora o nieprzeciętnej i wyrafinowanej urodzie. 
Bliskie design art. Z aspiracją glamour. To co przedstawione jest w sztuce 
Adama Siałkowskiego jest zagadkowe, tajemnicze i magiczne. 
Wstęp wolny. Galeria czynna codziennie w godz. 10.00-16.00



PK

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

Mój kumpel Niko (familijny)
Seans opowiada o przygodach młodego Mikołaja Kopernika z okresu jego dzieciństwa 
i młodości i w Toruniu. W naszej opowieści to zadziorny rozrabiaka z bystrym spojrzeniem. 
Już od pierwszej minuty spotkania z nim można śmiało orzec, że wygląda na takiego, któ-
ry dokona przewrotu w Kosmosie! Jak zatem prezentuje się młody Mikołaj  i skąd to imię 
w tytule? Czy urodził się w Domu Towarowym? Jak radził sobie w szkole, czy był grzecznym 
uczniem, a może zasypiał na lekcjach? Gdzie lubił spędzać czas i dlaczego zafascynował 
się astronomią? Spójrzmy wraz z nim na nocne niebo i tysiące gwiazd...

Lato pod gwiazdami 
Podczas tego seansu odbędziemy wspólna podróż wśród gwiazd i konstelacji. Pozna-
my mitycznych greckich bohaterów i przerażające stwory. Wyruszymy też na spotkanie 
gwiazd, których nigdy z Polski nie dostrzeżemy – zobaczymy Krzyż Południa i Obłoki Ma-
gellana. Spotkamy się z obcymi słońcami, poznamy odległe mgławice, ujrzymy jak żyją 
i umierają gwiazdy, jak rodzą się nowe planety. A wszystko to opisane w sposób przystęp-
ny i zrozumiały. Tegoroczna wersja seansu zawiera nowe animacje i ścieżkę dźwiękową.

Pozostałe seanse: dla dzieci „Astropies Łajka”, „Cudowna podróż”, a także popularno-
naukowe „Makrokosmos”, „Meteoplanet”, „W poszukiwaniu życia”, „Ziemia – planeta 
Kopernika”
Godziny projekcji: w poniedziałek: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00; od wtorku do piątku: 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00; w soboty: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00; w niedziele: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.
Bilety: grupowy szkolny 10 zł, ulgowy 12 zł;  normalny 14 zł, rodzinny 30 zł (3 os.) / 40 zł 
(4 os.) - max. 2 os. dorosłe, z wersją w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim lub 
rosyjskim: 17 zł / 19 zł, w weekendy i święta dla wszystkich bilet ulgowy

multimedialna wystawa interaktywna Baza MARS#17
Interaktywna przestrzeń zaaranżowana w formie bazy kosmicznej, gdzie odwiedzający 
niczym członkowie załogi będą mieli do wykonania określone czynności, niezbędne do 
tego, by przeżyć poza Ziemią i wykonać powierzone im zadania. Ich misją będzie nie tylko 
monitorowanie stanu Bazy, ale także usuwanie drobnych awarii, badanie próbek gruntu 
„Czerwonej Planety” czy właściwe gospodarowanie energią. Baza MARS#17 to nowocze-
sna i multimedialna przestrzeń, która nie tylko uczy, inspiruje, rozwija umiejętności i po-
budza kreatywność, ale też zapewnia dobrą zabawę!

Godziny wejść: w poniedziałek: 11.15, 12.15, 13.15, 14.15; od wtorku do piątku: 11.15, 
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15; w soboty wejścia o godz. 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 
15.15, 16.15, 17.15;  w niedziele wejścia o godz. 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15. Bilety: grupowy szkolny 8 zł, ulgowy 10 zł;  normalny 12 zł, rodzinny 24 zł (3 os.) / 
32 zł (4 os.) - max. 2 os. dorosłe, 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 w ła-
twy sposób będzie można obserwować i przekonać się, dlaczego mamy cztery pory roku, 
a po dniu następuje noc. Interaktywne stanowiska poprzez samodzielne eksperymenty 
wyjaśniają m.in. pole magnetyczne, płyty litosferyczne i trzęsienia Ziemi, efekt Coriolisa, 
cyklon, lepkość cieczy, spłaszczenie planet, zorze polarne, a także start rakiety, konwek-
cję, czy źródła energii odnawialnej. Są tu też 2 stanowiska z kolekcją skał i minerałów. 
W czterech narożnikach wystawy przygotowano plastyczne instalacje pokazujące, jak na 
przestrzeni dziejów zmieniała się nasza planeta. Odwiedzający znajdą tam wybuchają-
cy wulkan, będący kolebką życia ocean, monumentalny lodowiec, czy wreszcie makietę  
cywilizacji człowieka. 

Godziny wejść: w poniedziałek: godz. 11.00, 12.00, 13.00, 14.00; od wtorku do piątku: 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00; w soboty wejścia o godz. 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00;  w niedziele wejścia o godz. 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00. Bilety: grupowy szkolny 6 zł, ulgowy 8 zł;  normalny 10 zł, rodzinny 18 zł 
(3 os.) / 24 zł (4 os.) - max. 2 os. dorosłe, w weekendy i święta dla wszystkich bilet ulgowy

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

Trap Tribute, 6.07. (piątek)
Palmiarnia Tropikkkal Disko, 7.07. (sobota)
Rap przelotka na Piatek 13-stego, 13.07. (piątek)
Winda do nieba / Vogule Poland, 14.07. (sobota)
Kalejdoskop!, 20.07. (piątek)
Level 13, 21.07. (sobota)
Nie jestem na Audio bo tancze w NRD!, 27.07. (piątek) 
Letni Sylwester NRD, 28.07. (sobota)
Residents NRD!, 3.08. (piątek)
Hałas!, 4.08. (sobota)
Piechotą do lata - Tribute to Beata Kozidrak - only polish hits, 10.08. 
(piątek)
Musztarda Master Jam #14, 11.08. (sobota)
Palmiarnia - Tropikkkal Disko!, 14.08. (wtorek)
Koncert: Sworn Enemy (USA), 15.08. (środa)
Festiwal NADA, 17-18.08. (piątek-sobota)
Deep Woods, 25.08. (piątek)
Urban Dance Meeting, 26.08. (sobota)

KLUB KONIEC ŚWIATA
ul. Podmurna 4/6

Cocaine Piss, 11.07. (środa), godz. 19.30
Noise, garage, punk, crust. Perełka belgijskiej sceny alternatywnej pro-
mować będzie wydaną w 2017 roku EPkę „Pinacolalove”.
Organizator: Piranha Tourbooking

The Arson Project, Hexis + support TBA
6.08. (poniedziałek), godz. 19.30
Hardcore, grind, powerviolence / Szwecja. Wieczór z muzyką ekstremal-
ną. W ramach europejskiej trasy do Torunia zawitają dwie koncertowe 
maszyny - szwedzka ekstraklasa hc/grindu The Arson Project, oraz znani 
i lubiani w naszym mieście duńczycy z Hexis.
Organizator: Piranha Tourbooking

DWA ŚWIATY
ul. Ducha Św. 10/12

Authority Zero (USA) + support TBA
23.07. (poniedziałek), godz. 20.00
Klasyka amerykańskiego melo punka. Założone w 1994 roku Authority 
Zero łączy punk rocka z chwytliwymi melodiami i elementami ska. Zespół 
przyjedzie z nową płytą „Broadcasting To The Nations”. Authority Zero 
mają na koncie 6 albumów, w tym fenomenalne „Stories of Survival”. 
Organizator: Piranha Tourbooking

KLUBY

T

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

Scena Na Zapleczu
W co się bawić, reż. Grzegorz Wiśniewski
5-7.07 (czwartek-niedziela), godz. 19.00
Akcja spektaklu toczy się podczas 
wieczorku zapoznawczego w nowo 
otwartym uzdrowisku. Nie jest to 
kolejny zwykły obiekt rekreacyjny, 
ale… uzdrowisko dusz, w którym 
podstawowym środkiem terapeu-
tycznym są piosenki Wojciecha 
Młynarskiego. 
Bilety:  normalny 55 zł, ulgowy 45 zł

Foyer
9xJohn L., reż. Anna Magalska
1.07. (niedziela), godz. 19.00 (English subtitles) 
Autorski scenariusz i nowe aranżacje znanych piosenek Johna Lennona 
i The Beatles. Spektakl, będący konsekwencją czterdziestoletniej fa-
scynacji jest dziewięciokrotną próbą odpowiedzi na pytanie o fenomen 
Lennona. 
Bilety: normalny 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny – 20 zł

Wejściówka
Loża Kopernika – kabaret literacki. Program  3: Kuracja Horzycy
6.07. (piątek), godz. 21.15  
Wszyscy jesteśmy chorzy. Czekamy w długich kolejkach do lekarza, roz-
mawiamy o naszych przypadłościach, a może i diagnozujemy się za po-
mocą doktora Google? Możemy narzekać, ale ocali nas śmiech i dystans! 
Państwa dobrym samopoczuciem zajmą się doskonali lekarze. Co bę-
dzie ich receptą na zdrowie? Brawurowo wykonane piosenki, zaskaku-
jące utwory współczesne, teksty Hanocha Levina – dramatopisarza do-
skonale znanego toruńskiej publiczności. Przy fortepianie Igor Nowicki.   
Bilety: 50 zł

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

Przypadki doktora Bonifacego Trąbki
1.07. (niedziela), godz. 12.00, 14.00
3.07. (wtorek), godz. 10.00
5.07. (czwartek), godz. 10.00
19.08. (niedziela), godz. 12.00, 14.00
21.07. (wtorek), godz. 10.00
23.07. (czwartek), godz. 10.00

TEATRY
Literkowo
8.07. (niedziela), godz. 12.00, 14.00 
10-11.07. (wtorek-środa), godz. 10.00

Legendy toruńskie 
12-13.07. (czwartek-piątek), godz. 10.00
14.07. (sobota), godz. 12.00

Przytulaki, 26.08. (niedziela), godz. 12.00, 14.00

Bilety: 22 zł, ulgowy 18 zł, w weekendy brak biletów ulgowych

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

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

Jacek i Placek na tropie księżyca
12.07. (czwartek), godz. 9.00 i 11.30
13.07. (piątek), godz. 9.00
Spektakl muzyczny
Bilety: 20 zł dziecko, 22 zł dorosły

Najlepsze przyjaciółki 
13-14.07. (piątek-sobota), godz. 19.00
Komedia muzyczna
Bilety: 35 zł normalny, 30 zł ulgowy

Na dużym ekranie, czyli Kino w Teatrze
19.07., 23.08. (czwartek), godz. 19.00 
Wojciech Karolak. 60 lat na scenie, 25.07. (środa), godz. 19.00 
Wystąpią polscy jazzmani – 
Adam Czerwiński, Wojciech 
Karolak oraz Marcin Wądo-
łowski. Głównym bohaterem 
wydarzenia będzie Wojciech 
Karolak – utytułowany polski 
muzyk jazzowy, pianista, kom-
pozytor. Podczas koncertu 
Wojciech Karolak, obchodzą-
cy w tym roku 60-lecie pracy 
twórczej, wykona kompozycje 
napisane we współpracy z Adamem Czerwińskim, oraz standardy jazzo-
we. Co ważne – koncert ten promuje ich wspólną płytę In the sentimental 
mood, która premierę miała 30 maja.
Bilety: 40 zł normalny, 35 zł ulgowy

Gatunek żeński, 9-10.08. (czwartek-piątek), godz. 19.00 
Komedia
Bilety: 35 zł normalny, 30 zł ulgowy

Akompaniator, 31.08.-1.09. (piątek-sobota), godz. 19.00 
Wykonawcy: Edyta Olszówka, Piotr Polk
Bilety: 60 zł normalny, 55 zł ulgowy, 50 zł grupowy



Rodziny się nie wybiera, premiera: 3.08.
komedia Francja 2018
reżyseria: Dany Boon, występują: Dany Boon, Line Renaud

Odnajdę cię, premiera: 3.08.
sensacyjny, thriller Polska 2018
reżyseria: Beata Dzianowicz, występują: Ewa Kaim, Dariusz Chojnacki

Mission: Impossible - Fallout, premiera: 10.08.
sensacyjny, USA 2018
reżyseria: Christopher McQuarrie, występują: Tom Cruise, Henry Cavill

Człowiek, który zabił Don Kichota, premiera: 10.08.
przygodowy, sci-fi, Hiszpania, Portugalia, Wielka Brytania 2018
reżyseria: Terry Gilliam, występują: Adam Driver, Olga Kurylenko

Jak rozmawiać z dziewczynami na prywatkach, premiera: 10.08.
komedia rom,.sci-fi, USA 2017
reżyseria: Léa Mysius, występują: Elle Fanning, Alex Sharp

Młodzi Tytani: Akcja! Film, premiera: 10.08.
animacja, komedia, USA 2018
reżyseria: Aaron Horvath, Peter Rida Michail, występują: Will Arnett, Kristen Bell

Patryk, premiera: 10.08.
familijny, Wielka Brytania 2017
reżyseria: Mandie Fletcher, występują: Beattie Edmondson, Ed Skrein

Krzysiu, gdzie jesteś? premiera: 17.08.
familijny, USA 2018
reżyseria: Marc Forster, występują: Ewan McGregor, Hayley Atwell
Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie! Gdy mały Krzyś dorósł i znalazł się na życiowym za-
kręcie, jego wierni towarzysze dzieciństwa - Kubuś, Prosiaczek, Kłapouchy i Tygrysek – wyruszają 
ze Stuwiekowego lasu do Londynu, by przypomnieć mu magię dzieciństwa.

303. Bitwa o Anglię, premiera: 17.08.
dramat, wojenny, Polska, Wielka Brytania 2018
reżyseria: David Blair, występują: Milo Gibson, Marcin Dorociński

Bajecznie bogaci Azjaci, premiera: 17.08.
komedia, USA 2018
reżyseria: Jon M. Chu, występują: Constance Wu, Henry Golding

Rozpruci na śmierć, premiera: 17.08.
komedia kryminalna, USA 2018
reżyseria: Brian Henson, występują: Melissa McCarthy, Maya Rudolph

Niesamowita historia Wielkiej Gruszki, premiera: 17.08.
animacja, familijny, Dania 2017
reżyseria: Amalie Næsby Fick, Jørgen Lerdam, Philip Einstein Lipski 

Samson, premiera: 17.08.
dramat, akcja RPA USA 2018
reżyseria: Bruce MacDonald, występują: Jackson Rathbone, Billy Zane

Bez litości 2, premiera: 24.08.
thriller, akcja, USA 2018
reżyseria: Antoine Fuqua, występują: Denzel Washington, Pedro Pascal

The Meg, premiera: 24.08.
akcja, sci-fi USA 2018
reżyseria: Jon Turteltaub, występują: Jason Statham, Bingbing Li

Mroczne umysły, premiera: 24.08.
thriller, sci-fi, USA 2018
reżyseria: Jennifer Yuh Nelson, występują: Amandla Stenberg, Mandy Moore

Dywizjon 303, premiera: 31.08.
wojenny Polska, Wielka Brytania 2018
reżyseria: Wiesław Saniewski, Denis Delić, występują: Maciej Zakościelny, Piotr Adamczyk

Szpieg, który mnie rzucił, premiera: 31.08.
komedia, akcja, USA 2018
reżyseria: Susanna Fogel, występują: Mila Kunis, Kate McKinnon 

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

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

41 dni nadziei, premiera: 6.07.
dramat, USA 2018
reżyseria: Baltasar Kormákur, występują: Shailene Woodley, Sam Claflin

Berek, premiera: 6.07.
komedia, USA 2018
reżyseria: Jeff Tomsic, występują: Ed Helms, Jake Johnson

Iniemamocni 2, premiera: 13.07.
animacja, przygodowy, USA 2018
reżyseria: Brad Bird, występują: Holly Hunter, Samuel L. Jackson

Drapacz chmur, premiera: 13.07.
akcja, USA 2018
reżyseria: Rawson Marshall Thurber, występują: Dwayne Johnson, Neve Campbell

Na plaży Chesil, premiera: 13.07.
dramat, USA 2017
reżyseria: Dominic Cooke, występują: Saoirse Ronan, Billy Howle

Czego życzy sobie kobieta, premiera: 13.07.
dramat, komedia USA 2017
reżyseria: Susan Walter, występują: Sharon Stone, Tony Goldwyn

Sicario 2: Soldado, premiera: 20.07.
dramat, akcja USA, Włochy 2018
reżyseria: Stefano Sollima
występują: Benicio del Toro, Josh Brolin

Obietnica poranka, premiera: 20.07.
biograficzny, dramat, Francja 2017
reżyseria: Eric Barbier, występują: Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg

Niezwykła podróż fakira, który utknął w szafie, premiera: 20.07.
dramat, Francja USA 2018
reżyseria: Ken Scott, występują: Dhanush, Bérénice Bejo

Sztuka kłamania, premiera: 20.07.
historyczny, komedia, Francja 2018
reżyseria: Laurent Tirard, występują: Jean Dujardin, Mélanie Laurent

Co w trawie piszczy, premiera: 20.07.
animacja, komedia, przygodowy, Francja, Luksemburg 2017
reżyseria: Antoon Krings, Arnaud Bouron, występują: Kev Adams, Virginie Efira

Mamma Mia: Here We Go Again! premiera: 27.07.
musical USA 2018
reżyseria: Ol Parker, występują: Meryl Streep, Amanda Seyfried, Lily James

Niepoczytalna, premiera: 27.07.
thriller USA 2018
reżyseria: Steven Soderbergh, występują: Claire Foy, Joshua Leonard 

Książę Czaruś, premiera: 27.07.
animacja, komedia, musical Kanada, USA 2018
reżyseria: Ross Venokur, występują: Demi Lovato, Wilmer Valderrama 

Strzelaj i wiej, premiera: 27.07.
akcja Wielka Brytania 2017
reżyseria: Simon West, występują: Antonio Banderas, Olga Kurylenko

Moja żyrafa, premiera: 27.07.
familijny, Belgia, Holandia, Niemcy 2017
reżyseria: Barbara Bredero, występują: Liam de Vries, Martijn Fischer 

Ant-Man i Osa, premiera: 3.08.
akcja, sci-fi USA, Wielka Brytania 2018
reżyseria: Peyton Reed, występują: Paul Rudd, Evangeline Lilly

Nieposłuszne, premiera: 3.08.
melodramat, Irlandia, USA, Wielka Brytania 2018
reżyseria: Sebastián Lelio, występują: Rachel McAdams, Rachel Weisz

KKINA I 1.09. (sobota) Księga Dżungli – Teatr Baj Pomorski, Polska
Teatr na poduchach, spektakl skierowany do najmłodszych widzów. Kla-
syczne opowiadania ze zbioru Księga Dżungli R. Kiplinga ułożone zostały 
w wartką historię chłopca wychowanego  w lesie przez wilki. W spekta-
klu krok po kroku przedzieramy się przez najgłębsze zakątki tropikalnej 
puszczy, poznając panujące w niej prawa, zwyczaje, tajemnice i sekrety. 
Jak się okazało, reguły panujące w świecie zwierząt niewiele różnią się od 
tych, które tworzą ludzie... Miejsce: fosa zamkowa

2.09. (niedziela) Józef i Maria – Teresa Stępień-Nowicka, Polska
Zbliża się Wigilia. Dwoje obcych ludzi, sprzątaczka i stróż nocny, spoty-
ka się w pustym centrum handlowym zamkniętym na czas Bożego Naro-
dzenia. O czym rozmawiają? Co ich w życiu rozczarowało, co okazało się 
złudną nadzieją? „Józef i Maria” Petera Turriniego to poruszająca opo-
wieść o samotności oraz gorzki wyrzut wobec kapitalistycznego świata, 
w którym nie dla wszystkich znajdzie się miejsce. Miejsce: fosa zamkowa

15.09. (sobota) Kobieta też człowiek – Grupa Kabaretowa Seniora, 
Polska
Przedstawienie w zabawny sposób pokaże relacje męsko damskie i sta-
rania kobiet o zdobycie praw wyborczych, co miało miejsce w 1918 roku. 
Do scenariusza wykorzystano teksty znanych pisarzy takich jak: Gustaw 
Flaubert, Jane Austen, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Alice Munro, Stani-
sław Mrożek, Maria Rodziewiczówna, Margaret Atwood, Helen Filding, 
Simone de Beauvoir, Lucy Maud Mongomery, Charlot Bronte, Margaret 
Mitchell. Teksty  będą wzmocnione muzyką i ruchem grupy seniorów. 
Artyści chcą na chwilę zatrzymać przechodniów by ich zabawić i jedno-
cześnie zmusić do refleksji nad zmieniająca się ciągle rolą kobiety w spo-
łeczeństwie.
16.09. (niedziela) Szczęście - Warsztaty terapii zajęciowej „Bratanki” 
Fundacji im. Brata Alberta w Toruniu, Polska
Czym jest szczęście, jak je osiągnąć, gdzie szukać? Na te pytania odpo-
wiada historia pewnej królewskiej rodziny, w której rozkapryszona kró-
lewna nie zaznawszy nigdy nieszczęścia nie potrafi dostrzec w swoim 
życiu szczęścia. 
Wstęp wolny

IX Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej
www.piosenkafilmowa.pl
19.07. (czwartek), godz. 19.00 Teatr Rampa: Jesus Christ Superstar
Występ warszawskiego Teatru Rampa, który zaprezentuje musical Andrew 
Lloyda Webbera i Tima Rice’a w inscenizacji Jakuba Wociala & Santiago 
Bello (choreografia). To niezwykła i rewolucyjna wersja Ewangelii w formie 
rockowej opowieści, w której postać Chrystusa została wykreowana na 
pierwszego w dziejach idola. Ta zjawiskowa rock opera wykonana zosta-
nie w niezwykle poruszający, a zarazem nowoczesny sposób. W obsadzie 
zobaczymy m.in. Jakuba Wociala w roli Jezusa, Sebastiana Machalskiego 
w roli Judasza czy Natalię Piotrowską w roli Marii Magdaleny.
Bilety: 80/60 zł do nabycia: Bilety24 oraz w kasie CKK Jordanki
20.07. (piątek)
godz. 14.00-19.00 Przegląd Konkursowy
W Sali Kameralnej zaprezentują się młodzi wokaliści, aktorzy, studenci 
szkół artystycznych, uczestnicy konkursów telewizyjnych poświęconych 
piosence, a także laureaci ogólnopolskich przeglądów piosenki. Oceniać 
ich będzie jury pod przewodnictwem Krzesimira Dębskiego.
Wstęp wolny

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

Festiwal Teatrów Ulicznych, www.festiwalteatrowulicznych.pl 
30.06.-01.07. (sobota-niedziela), godz. 21.30 Telephone love party – 
Fundacja CircArt, Polska
„Od wielu lat próbujemy oswoić kanały komunikacji pośredniej – telefon 
komórkowy, internet. W wirtualnej rzeczywistości bardzo łatwo jest się za-
gubić. Na to nakłada się problem kontaktów międzyludzkich – zdarza się, 
że oczarowani możliwościami trzecich mediów  zatracamy poczucie rze-
czywistości  zaczynamy wierzyć w wirtualną rzeczywistość, zastępuje ona  
prawdziwe relacje międzyludzkie.” Klaunada Telephone love party jest 
impresją na temat wyżej opisanej sytuacji. Pięciu bohaterów: Al, Aldon, 
Raf, Domin i Woco poszukują miłości, upragnionej Dulcynei. W serii zda-
rzeń połączonych ogólną ideą poszukiwania jedynej miłości, bohaterowie 
razem z widzami przeżyją zabawne, ale zmuszające do refleksji sytuacje. 
Interakcje między aktorami, a widownią będą oparte na życzliwości, po-
czuciu humoru, budowaniu pozytywnej atmosfery. Toruńska publiczność, 
będzie miała okazję uczestniczyć w premierowym spektaklu Fundacji  
CircArt. Miejsce: Rynek Staromiejski

14.07. (sobota), godz. 21.30, 15.07. (niedziela), godz. 22.00 Cafe 
EurØpa – Ondadurto Teatro, Włochy
Od zawsze ludzie są ciekawi świata, wyjeżdżają, migrują, z tego względu 
często są obcy dla innych, a nawet dla siebie. Ondadurto Teatro opowiada 
o starej kawiarni o nazwie Cafe EurØpa, w której spotykają się zarówno 
miejscowi jak i nowo przybyli ludzie. Spektakl włoskiej grupy jest grote-
skową opowieścią, alegorią współczesnego społeczeństwa,  ironicznym 
spojrzeniem, które daje widzom interesującą perspektywę na temat dzi-
siejszych czasów, przepełnionych tak bardzo kpiną i hipokryzją.
Widowisko, bardzo przejmujące, efektowne i skłaniające do refleksji.
Miejsce: parking przed halą Arena Toruń

10-11.08. (piątek-sobota) Moonsters – Mr Pejo’s Wandering Dolls, Rosja
Grupa teatralna, która w swojej pracy nawiązuje do tradycji kulturalnej 
karnawału z wykorzystaniem masek, elementów groteski i klaunady. Ich 
spektakle mają charakter interaktywny. Widzowie mogą wziąć w nich 
czynny udział lub pozostać w roli obserwatorów. Moonsters to liryczne 
i zabawne przedstawienie wykonywane przez aktorów w maskach, pełne 
odniesień do dzieciństwa, kiedy to pod kołdrą pojawić się mogła kraina 
sennych marzeń, otwierając nową przestrzeń dla gry wyobraźni. Na ulicy 
pojawia się grupa stworów z innej planety, przynosząc ze sobą swój spe-
cjalny „porządek snu”. Spacerują, poszukując spadających gwiazd oraz 
próbując poznać miasto i jego mieszkańców, sprawiają, że publiczność 
zapada w sen i przenosi się do świata marzeń. Miejsce: starówka

19.08. (niedziela) [Dream!] – Belle Etage
Austria, Belle Etage to duet dwóch akrobatek z Austrii. Będzie to opowieść 
jak marzenie, milczące przeciwieństwo głośnej i energicznej atmosfery 
festiwalowej. Artystki wprowadzą publiczność w inspirującą przestrzeń, 
w której można odpocząć i się zrelaksować. Miejsce: starówka

ITAK



ILaserowa Symfonia na dziedzińcu ratusza, przy pomocy światła, dźwię-
ku, mappingu i projekcji będzie zmieniać się pod wpływem publiczności.
6. Pod balkonem Krzywej Wieży powstanie praca rosyjskiej artystki Mari-
ny Demchenko. Projekt Coloration of Torun powstanie tuż przed festiwa-
lem. Artystka przy pomocy farb fluorescencyjnych stworzy pracę inspiro-
waną miastem, jego historią i obecnym wyglądem.
7. Mapping autorstwa Łukasza Koseli prezentowany na budynku Colle-
gium Maximum, do którego Toruńska Orkiestra Symfoniczna przygotuje 
oprawę muzyczną. Każdego wieczoru festiwalu 40 muzyków zagra na 
żywo na scenie zbudowanej pod Collegium.
8. Laserman Show przygotowany przez Flow Visual Shows. Planowany na 
riunach podominikańskich projekt będzie pokazem tanecznym z dodat-
kowymi, świetlnymi efektami. Pokaz manipulacji laserami to połączenie 
tańca, energetycznej muzyki oraz technologii.
9. Studenci toruńskiego Wydziału Sztuk Pięknych UMK, Olga Grybowicz 
i Kasper Hein przygotują instalację pod nazwą Dobra Wróżba. Instalacja 
jest próbą zilustrowania pozytywnej energii przesyłanej za pośrednic-
twem deszczu poprzez zamontowanie świecących kul nad głowami wi-
dzów na ulicy Pod Krzywą Wieżą.
10. Wioska nad rzeką autorstwa Joanny Fujarskiej. W Dolinie Marzeń po-
jawią się duszki. Odbiorca będzie mógł przystanąć na chwilę, by popa-
trzeć na ich spokojny tryb życia, posłuchać ich cichych rozmów, przyjrzeć 
się ciepłemu światłu bijącemu z ich niewielkich ziemianek, odetchnąć.
11. Piotr Majewski, popularyzator i miłośnik astronomii przygotował pro-
jekt Odyseja Marsjańska ze względu na niepowtarzalną możliwość obser-
wacji planety Mars właśnie w 2018 roku. Instalacja będzie projekcją Marsa 
na balonie o średnicy ok.6 m, a także będzie umożliwiać obserwację pla-
nety przez rozstawione za balonem, w parku za Doliną Marzeń teleskopy.
12. Swoje umiejętności zaprezentują także toruńscy DJ:  DJ PAC1, DJ 
Funktion, DVJ Rocco, którzy przygotowali projekt Afterhours będący połą-
czeniem muzyki granej na żywo i wizualizacji wyświetlanych na budynku 
Urzędu Marszałkowskiego.
13. W parku, za pomnikiem Józefa Piłsudskiego zaprezentowane zosta-
nie Akwarium grupy Water Concept, gdzie za pomocą zbudowanej kon-
strukcji poprzez projekcję artyści pokażą akwarium nadnaturalnych roz-
miarów i życie podwodne.
14. Anna Galas przygotowała propozycję pod nazwą Dzika natura – moty-
le, jako symbol wolności i piękna dzikiej natury rozlatują się na wszystkie 
strony przestrzeni wyłaniając się z rozświetlonego pęknięcia w ziemi.
15. Na terenie zielonym przed przystanią Toruń pokazany zostanie pro-
jekt Głębia energii stworzony przez Art4Media. To konstrukcja, do wnę-
trza której wejdą widzowie aby zobaczyć złudzenie, wykorzystujące za-
mkniętą ekranami diodowymi przestrzeń. Futurystyczna kapsuła pokona 
kolejne warstwy płaszcza ziemi aż do jądra ziemi. 
16. Grupa GlobeData przygotowała interaktywną grę w formie aplikacji 
multimedialnej pod nazwą Zbierz Drużynę – Duchy Światła. Wirtualna gra 
miejska polegająca na gromadzeniu punktów poprzez łapanie duchów 
światła wciągnie uczestników w wędrówkę pomiędzy wszystkimi instala-
cjami, a organizatorom pozwoli na ułożenie trasy dla graczy, którzy kie-
rowani treścią gry będą poruszać się zgodnie z przyjętymi założeniami. 
W przypadku gdy gra przyciągnie wielu uczestników da ona możliwość 
rozproszenia większych skupisk poprzez skierowanie grających w inne 
miejsce na starym mieście. 

godz. 20.30 Recital Izabeli Szafrańskiej
Niezwykła wokalistka, liderka zespołu El Saffron, który znalazł się w fina-
le „Must Be The Music”. Recital będzie popisem osobowości scenicznej, 
obdarzonej wyjątkową barwą głosu, która łączy w sobie dojrzałość z deli-
katną szlachetnością.
21.07. (sobota), godz. 20.00 Koncert Galowy
Usłyszymy piosenki filmowe i musicalowe w wykonaniu wyróżniających 
się talentem wokalnym aktorów polskiej sceny teatralnej i filmowej.  W roli 
prowadzących zaprezentują się Kacper Kuszewski, znany aktor serialowy, 
były wokalista zespołu Leszcze, a obecnie juror w programie „Twoja twarz 
brzmi znajomo” oraz Magdalena Grąziowska, aktorka Teatru im. S. Żerom-
skiego w Kielcach, wcześniej związana ze scenami krakowskimi: Bagate-
lą, Narodowym Teatrem Starym im. H. Modrzejewskiej oraz Teatrem No-
wym, odtwórczyni jednej z głównych ról w komedii Juliusza Machulskiego 
„Ambassada”. Na koncercie usłyszymy również Agatę Bykowską, czołową 
aktorkę Teatru Wybrzeże w Gdańsku, aktualnie w obsadzie serialu „Koro-
na Królów”, Karolinę Micor utalentowaną laureatkę jednej ogólnopolskich 
poprzednich edycji festiwalu, Emose Uhunmwangho, obdarzoną nie-
zwykłym głosem aktorkę Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu oraz 
Michalinę Łabacz, jedną z najbardziej utalentowanych aktorek młodego 
pokolenia, która na ekranie zadebiutowała główną rolą w filmie Wojciecha 
Smarzowskiego „Wołyń”.  Podczas Gali nie tylko zaśpiewa ale i zatańczy 
popularna para aktorów warszawskich Emilia Komarnicka-Klynstra oraz 
Radbad Klynstra-Komarnicki i Jakub Wocial ceniony aktor musicalowy, 
wybitny wokalista, skuteczny producent oraz obiecujący reżyser, na co 
dzień szef sceny muzycznej Teatru Rampa. Nie zabraknie też laureatów te-
gorocznego Przeglądu Konkursowego. Wykonawcom towarzyszyć będzie 
Łódzka Orkiestra Smyczkowa Primuz kierowana przez profesora Łukasza 
Błaszczyka pod dyrekcją Krzesimira Dębskiego oraz zespół instrumental-
ny Piotra Dąbrowskiego.
Bilety: 40 zł do nabycia: Bilety24 oraz w kasie CKK Jordanki. Miejsce: CKK Jordanki

10. Bella Skyway Festival 2018, 21-26.08. (wt-pt), godz. 20.30-24.00
Hasło przewodnie: Energia. W ramach festiwalu zaprezentowanych zosta-
nie kilkanaście instalacji:
1. Największą instalacją tegorocznej edycji będzie składająca się w cało-
ści z płonących elementów instalacja francuskiej grupy Carabosse: Instal-
lation de feu. Zostanie zlokalizowana wokół Zamku Krzyżackiego i w Fosie 
Zamkowej. Projekt składa się z ponad 600 elementów: w tym huśtawek, 
fontann, ruchomych spiral, kul z ogniem, postaci poruszanych ogniem. 
Podczas każdego wieczoru w scenerię wkomponowanych zostanie dwóch 
muzyków grających na żywo.
2. Instalacja autorstwa Stéphane Masson z Francji pod nazwą Supercube.
Zbudowana ze słoików, które służą jako małe ekrany do wyświetlania róż-
nego rodzaju projekcji. Miejsce: plac przed CKK Jordanki.
3. W ogrodzie Teatru Baj Pomorski swoją pracę pokaże artysta z Finlandii: 
Alexander Reichstein, jego Metamorphoses (Metamorfozy) są skierowane 
do młodszej publiczności. Instalacja składa sie z 30 elementów nawiązu-
jących do przeobrażenia insektów. Wykonane z cienkiego drutu, święcące 
w świetle UV stwory rozmieszczone będą na drzewach ogrodu.
4. Artysta tworzący pod pseudonimem BP Loh z Singapuru zaprezentuje 
Milk Bottle Cows. To duże i małe krowy zbudowane z butelek po mleku. 
Miejsce: teren zielony na Skwerze Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej.
5. Włoska grupa Areaodeon przygotowała interaktywną instalację z uży-
ciem laserów dodatkowo podkreślając architekturę miejsca prezentacji. 

S.O.S. MUSIC, www.songofsongs.pl

Song of Songs Festival, 13-14.07. (piątek-sobota)
Jeden z największych festiwali muzyki chrześcijańskiej w Europie, po ze-
szłorocznym, udanym powrocie ponownie zawita do Torunia. W tym roku 
wystąpią: Armia, Mietek Szcześniak, Arka Noego, Mate.O / Tu, Złe Psy, 
Niemagotu, Lidia Pospieszalska, Joshua Aaron, Małe TGD, Deus Meus, 
New Life’m, Ikos. Idea i cel organizowania imprezy wynika z przekonania, 
że w niespokojnej Europie można i trzeba szukać obszarów, w których 
młodzi ludzie znajdą wspólną płaszczyznę z innymi, podobnie czującymi 
i myślącymi. Najlepszą formą takiego kontaktu jest muzyka, w szczegól-
ności ta inspirowana chrześcijańską tradycją i prawdą płynącą z Ewan-
gelii. Jest ona jednocześnie drogą do pokonywania uprzedzeń, wrogości 
i obojętności wobec innych ludzi, czy innych wyznań religijnych. 
Miejsce: scena plenerowa CKK Jordanki. Wstęp wolny

KUJAWSKO-DOBRZYŃSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
ul. Szkolna 2, Dobrzyń nad Wisłą, www.festiwalwisly.pl

2. Festiwal Wisły, 12-15.08. (niedziela-środa)
Festiwal Wisły to okazja do spotkania z tą magiczną rzeką, z tradycją nad-
rzeczną, z ludźmi, którzy rekonstruują dawne drewniane jednostki - więk-
sze szkuty, galary i baty, którymi kiedyś spławiano Wisłą towary, a tak-
że mniejsze łodzie służące głównie do połowu ryb, czyli zwinne lejtaki 
i miejscowe nieszawki. Pojawią się goście zagraniczni - z Francji i Litwy. 
Trasa wieść będzie z Włocławka (12.08.), przez Ciechocinek i Osiek nad 
Wisłą (13.08.) do Torunia. Publiczność będzie miała wstęp na jednostki, 
a ich właściciele oferować będą rejsy po Wiśle okraszone opowieściami 
o życiu na wodzie. Wzdłuż bulwaru rozstawią się liczne stoiska targów 
kulinarnych Nadwiślańskie Smaki oferujące regionalne produkty. W To-
runiu odbędą się też obchody 50-lecia floty Jameryka w Polsce. W pla-
nach są również koncerty i inne atrakcje.

FUNDACJA CZARNY KARZEŁ
www.facebook.com/okonigdyniespi

5. Festiwal artystyczny „Oko nigdy nie śpi” - wydarzenia w Toruniu 
3.07. (wtorek)
Festiwal łączący w sobie film, muzykę, sztukę współczesną, literaturę, 
filozofię, a nawet… operę. Od pięciu lat, co roku, zaproszone na festi-
wal ważne postaci świata sztuki i nauki, przyjmują temat wiodący, wo-
kół którego osnute są wszystkie wydarzenia. W tym roku jest nim „Twarz 
i maska”, a twórcą festiwalowej idei jest filozof prof. Zbigniew Mikołejko.
•  godz. 18.30 Dadaistyczny poker czyli transgraniczna dyskusja panelowa
Zaproszeni do dyskusji: Anda Rottenberg, Agnieszka Taborska, Zbigniew 
Mikołejko, Bogdan Dziworski, Grzegorz Pleszyński i Marcin Giżycki. „Po-
kera” poprowadzi Piotr Pękala.
Dyskusja dotyczyła będzie „twarzy, maski, prawdy i manipulacji w sztu-
ce”. Widzowie będą mieli udział w wyborze przedmiotów skojarzenio-
wych, a także możliwość uczestniczenia w dyskusji. “ 
•  godz. 21.00 Czesław Mozil Solo Act
Przewrotna, słodko-gorzka i bardzo zabawna opowieść o patriotyzmie, 
emigracji i ojczyźnie, a także o codziennym życiu popularnego artysty. 
Wstęp na zaproszenia

STOWARZYSZENIE INICJATYW NIEZALEŻNYCH „PROGRES”
www.sinprogres.pl

12. Festiwal Rocka Progresywnego im. Tomasza Beksińskiego
7.07. (sobota)
•  godz. 12.00 Otwarcie wystawy fotografii Rafała Klęka „Zajawkowo”. 

Start atrakcji dla najmłodszych oraz wspierających: giełda wydawnictw 
muzycznych, Rockowa Strefa Kibica, zawody walk sumo, punkty gastro-
nomiczne 

•  godz. 15.30 Koncerty: Alhena, Anamor, Ayden, Walfad, Votum
8.07. (niedziela)
•  godz. 16.00 Beyond The Event Horizon, Hellhaven, Starsabout, Lebowski
Podczas imprezy wręczona zostanie też tradycyjna Nagroda im. Roberta 
„RoRo” Roszaka, która w tym roku przypadnie zespołowi Yesternight za 
wydany w ubiegłym roku, znakomity album „The False Awakening”. 
Miejsce: amfiteatr Muzeum Etnograficznego. Wstęp wolny

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

Święto Toruńskiego Piernika, 10-11.08. (piątek-sobota)
Błonia Nadwiślańskie:
Święto rozpocznie trzeci Zlot Foodtrucków. W tym roku będzie to ponad 30 
kuchni. Piernikowych pyszności w słodkim wydaniu będzie można także 
spróbować w kawiarni U Mistrza Piernikarskiego. Pojawi się też Aleja Piw 
Rzemieślniczych. Będą również pokazy kulinarne połączone z degustacją. 
Z przygotowaniem dań z dodatkiem piernika zmierzą się: Tomasz Jakubiak 
– gospodarz programu „Jakubiak lokalnie”, Marietta Marecka – prowadzą-
ca program „ABC gotowania” oraz Michał Fabiszewski – znany z programu 
Master Chef.  Wśród atrakcji także koncerty. Na dwóch scenach pojawią 
się gwiazdy z Polski i zagranicy, wśród nich: Daria Zawiałow, Pablopavo 
i Ludziki, Novika oraz My Fellow Sponges. A poza tym warsztaty, atrakcje 
interaktywno-edukacyjne, karuzela wenecka – a dla amatorów sportu bieg 
Nocna Dycha Kopernika. 
Muzeum Toruńskiego Piernika, ul. Strumykowa:
Oddział Muzeum Okręgowego otwiera swoje podwoje dla wszystkich 
chętnych. Tego dnia nie limitujemy wejść i zachęcamy zarówno do zwie-
dzania, czynnego uczestnictwa w warsztatach, jak i poznawania piernika 
wszystkimi zmysłami. Zaplanowane są spotkania przybliżające składniki 
piernikowe: mąkę, miód i przyprawy korzenne, podróż w świat historii 
piernikarskiej, warsztaty i pokazy kulinarne, warsztaty plastyczne oraz 
snycerskie i oczywiście piernikowe degustacje. Nie może także zabrak-
nąć możliwości pobierania nauki wypieku pierników pod okiem mistrzów 
z Fabryki Cukierniczej „Kopernik”. Przypadającą w 2018 r. 255. rocznicę 
powstania fabryki zamierzamy podkreślić otwieraną tego dnia wystawą 
„Z serca Fabryki…”. Zamierzamy pokazać historię tak charakterystycz-
nego dla Torunia miejsca zarówno poprzez pryzmat burzliwych wydarzeń 
i zniszczeń spowodowanych wojną, ale także jej rozwoju, bogatego asor-
tymentu i dynamicznych zmian w okresie powojennym. 
Wstęp wolny

IINNI ORGANIZATORZY



•  godz. 22.00 Nocne zwiedzanie Torunia
Przewodnikiem będzie Jarosław Jarry Jaworski. Rodowity torunianin, który 
wychowywał się na ruinach zamku krzyżackiego. Dziennikarz, blogger, 
rysownik specjalista public-relations świata kultury, a z wykształcenia – 
muzealnik, zna swoje miasto lepiej niż swoją kieszeń. Wstęp wolny
Miejsce: Dwór Artusa

FUNDACJA NIE.ART

Alternatywna Scena Letnia - seria OFFowych koncertów
7.07. (sobota), godz. 21.00 Ffrancis
13.07. (piątek), godz. 21.00 Hades
20.07. (piątek), godz. 21.00 Barbara Wrońska
27.07. (piątek), godz. 21.00 Octopussy
2.08. (czwartek), godz. 21.00 Tęskno
10.08. (piątek), godz. 21.00 Ted Nemeth
Miejsce: barka na Wiśle. Wstęp wolny

FUNDACJA PLATON IM. KUBY RUMIŃSKIEGO

XIV Koncert fundacji Platon: Maja Kleszcz i Mariusz Lubomski
26.07. (czwartek), godz. 19.00
Koncert fundacji Platon już na stałe wpisał się w kulturalną mapę Toru-
nia. W tym roku zatytułowano go „Obszar nocy”, a jego gośćmi będą Maja 
Kleszcz i Mariusz Lubomski. 
Miejsce: Dziedziniec Ratusza Staromiejskiego. Bilety: Biuro podróży Rainbow Tours, ul. Mostowa 
25, biletomat.pl oraz na 30 min. przed koncertem

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW GIER I FANTASTYKI THORN
ul. Świętej Katarzyny 4, www.polcon2018.org

33. Ogólnopolski Konwent Polcon 
12-15.07. (czwartek-niedziela)
Gratka zarówno dla długoletnich fanów, jak i dla osób w luźny sposób 
zainteresowanych fantastyką. Oprócz setek godzin prelekcji, możliwości 
zagrania w gry planszowe i elektroniczne, oraz uczestnictwa w różno-
rodnych panelach i warsztatach, uczestnicy konwentu będą mogli wziąć 
udział w Gali wręczenia Nagrody im. Janusza A. Zajdla, spotkaniu z An-
drzejem Sapkowskim, obejrzeć konkurs strojów, a nawet spróbować się 
w Walkach Magów.
Walki magów
Eksperymentalny sprzęt zbudowany przez Stowarzyszenie Future Techno-
logies pozwoli uczestnikom poczuć się, jakby opanowali umiejętność rzu-
cania czarów. Widowiskowe wynalazki pozwolą na przeprowadzenie cie-
kawych pojedynków „czarodziej na czarodzieja” na świeżym powietrzu.
Konkurs cosplay
Konkurs strojów koordynowany przez Zofię Skowrońską z firmy Zula Co-
stumes. Uczestnicy konkursu zaprezentują na scenie własnoręczne wyko-
nane kostiumy. Postacie znane z filmów, gier, komiksów i książek zostaną 
przez nich powołane do życia i staną na chwilę przed widownią.  Podczas 
konkursu zostaną przyznane nagrody w kategoriach: najlepszy strój szy-
ty, najlepszy strój z elementami zbroi, największe podobieństwo do po-
staci, najlepsza peruka, najlepszy makijaż lub charakteryzacja, najlepsza 
prezentacja

Andrzej Sapkowski
Uczestnicy Polconu 2018 będą mogli również udać się na spotkanie z An-
drzejem Sapkowskim, pisarzem, twórcą książkowej sagi o wiedźminie 
Geralcie oraz serii powieści fantastyczno-historycznych - Trylogii husyc-
kiej. To najczęściej po Stanisławie Lemie tłumaczony polski autor fan-
tastyki, zdobywca srebrnego medalu Gloria Artis, paszportu „Polityki”, 
World Fantasy Award, pięciokrotnie Nagrody im. Janusza A. Zajdla, oraz 
wielu innych nagród.
Różne miejsca

FUNDACJA „POMARAŃCZOWY CYLINDER”

4. Festiwal Pomarańczowego Cylindra – Leśne Opowieści
Głównym motywem tegorocznej edycji jest las i otaczająca nas natura. 
Uczestnicy zostaną przeniesieni do alternatywnej przestrzeni, którą 
w trakcie festiwalu będą moderować. Scenografia festiwalowa powsta-
je w ramach warsztatów odbywających się w Domkultury! na Bydgoskim 
Przedmieściu w Toruniu. Jest to impreza o profilu teatralnym, dedykowa-
na rodzinom z dziećmi.
30.06. (sobota)
•  godz. 12.00-16.00 Leśna Gra Terenowa - do zdobycia elitarny dyplom 

i prestiżowy medal
•  godz. 12.00-16.00 Otwarte warsztaty filmowe - kręcenie filmu doku-

mentalnego „LasEry!”
•  godz. 12.00-16.00 Otwarte warsztaty artystyczne - Tworzenie wielkiego 

Buszu 3D
•  godz. 13.00-16.00 Zabawy, tańce, harce, quiz ze zwierzętami
•  godz. 14.00-15.00 Warsztaty teatralne
•  godz. 15.00-15.30 Performans improwizowany Teatru Pomarańczowy 

Cylinder
•  godz. 16.00-17.00 Koncert „W środku lasu” - Basia Derlak i Seba Wie-

lądek
1.07. (niedziela)
•  godz. 12.00-16.00 Leśna Gra Terenowa - do zdobycia elitarny dyplom 

i prestiżowy medal
•  godz. 12.00-16.00 Otwarte warsztaty artystyczne - Tworzenie wielkiego 

Buszu 3D
•  godz. 12.00 -16.00 Otwarte warsztaty filmowo-kreatywne - Tworzenie 

filmu „Leśne Opowieści” wraz z przygotowaniem scenografii
•  godz. 13.00-16.00 Zabawy, tańce, harce, quiz ze zwierzętami
•  godz. 13.00-14.00 Warsztaty głosowe „Krzyki w krzaki”
•  godz. 16.00-17.00 Spektakl Teatru Pomarańczowy Cylinder „Leśne 

Opowieści, bardzo ważnej treści”
Miejsce: ogródek klubu Koniec Świata, ul. Podmurna 4-6 (Dwór Mieszczański)
Docelowa grupa odbiorców: rodziny z dziećmi w wieku 3-13 lat
Wstęp bezpłatny

ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW – POLSKA 
SZTUKA UŻYTKOWA OKRĘG TORUŃSKI

X Toruńskie Międzynarodowe Sympozjum Malarskie 
Malownicza Barbarka 2018
Wystawa malarstwa uczestników sympozjum , Muzeum Okręgowe - Ra-
tusz Staromiejski

1.07. (niedziela)
•  godz. 10.00-13.00 praca twórcza
•  godz. 14.00-17.00 warsztaty plastyczne dla mieszkańców Torunia i oko-

lic z udziałem artystów sympozjum 
•  godz. 19.00 prezentacja dorobku artystycznego i dyskusje
Ejmel Yalçintaş / Turcja, Rytis Konstantynavičius / Litwa/Polska, Zbigniew 
Nowak / Polska, Miroslava Ledo / Francja
2.07. (poniedziałek)
•  godz. 10.00-14.00,  15.30-18.00 praca twórcza
•  godz. 19.00 prezentacja dorobku artystycznego i dyskusje.
Liana Almyasheva / Uzbekistan, Shukhrat Abdumalikov / Uzbekistan, 
Ludmila Baitsaeva / Rosja, Aynur Kaplan / Turcja, Ziver Kaplan / Turcja
4.07. (środa)
•  godz. 18.00 zakończenie sympozjum i wręczenie uczestnikom certyfi-

katów.
•  godz. 19.00 ognisko i grill BBQ
Miejsce: Szkoła Leśna na Barbarce

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

Dyżury przewodnickie w Forcie IV:
codzienne zwiedzanie z przewodnikiem, godz. 21.00
Cena: 8 zł/os
Nie jest wymagana wcześniejsza rezerwacja. Parking bezpłatny na terenie Fortu IV.
Na miejscu można kupić pochodnie: 6,5zł/sztukę (lub zabrać ze sobą latarki).

Bilety wstępu:
Zwiedzanie indywidualne codziennie w godz. 8.00-20.00: ulgowy 5 zł (uczniowie, studenci, eme-
ryci), normalny 8 zł
Zwiedzanie grupowe (grupy od 10 osób):
ulgowy 4 zł (uczniowie, studenci, emeryci) + opłata za przewodnika, normalny 7 zł + opłata za 
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)

Półkolonie w Forcie IV:
2-6.07., 30.07-3.08. Turnus Sportowy, cena: 350 zł
2-6.07., 30.07-3.08. Turnus Sportowy Cena: 450 zł 
(6 godzin zajęć w języku angielskim)
9-13.07., 6-10.08. Turnus Współczesne Technologie Cena: 350 zł
9-13.07., 6-10.08.Turnus Współczesne Technologie Cena: 450 zł 
(6 godzin zajęć w języku angielskim)
16-20.07., 20-24.08. Turnus Wojskowo-Survivalowy Cena: 380 zł 
(cena obejmuje jeden nocleg)
16-20.07., 20-24.08. Turnus Wojskowo-Survivalowy Cena: 480 zł 
(6 godzin zajęć w języku angielskim)
Wiek dzieci: od 6 do 12 lat. Rodzeństwa oraz cena przy zapisie na dwa 
turnusy - 320 zł. Rodzeństwa oraz cena przy zapisie na dwa turnusy 
z językiem angielskim - 430 zł. Zajęcia z języka angielskiego odbędą się,  

gdy zapisze się na nie przynajmniej 6 uczestników podczas turnusu.  
Zapisy w recepcji Fortu lub telefoniczne/mailowe: 56 655-82-36, 
biuro@fort.torun.pl

GRUPA N OBROTÓW, www.nobrotow.pl

Sesje Melodii Tanecznych Tradycyjnie, 2.07. (poniedziałek), 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, 4.07. (środa), 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 spo-
sób 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 najsłyn-
niejszych opowieści. 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.  
Zapraszamy 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 doro-
słych 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. 

KRZYWA WIEŻA – KAPSUŁA CZASU
ul. Pod Krzywą Wieżą 1, tel. 881-628-545
www.fb.com/krzywawiezatorun

Wsiądź do Kapsuły Czasu, by przenieść się w odległe czasy i zwiedzić Krzywą Wieżę od środka. 
Poznaj dawne rzemiosła, wciel się w średniowieczną postać, weź udział w interaktywnym pokazie.
Bilety: normalny: 5 zł, ulgowy: 2 zł. Godziny otwarcia: codziennie 10.00-18.00
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1.07. (niedziela)
 godz. 11.00  Global Village,  Piernikowe Miasteczko
  godz. 12.00-16.00  4. Festiwal Pomarańczowego Cylindra – Leśne Opowieści, 
 ogródek klubu Koniec Świata
  godz. 16.00  Nova Muzyka i Architektura: Młodzieńcze Interpretacje,  barka 
na Wiśle

  godz. 18.00  Bajkowanie,  DomKultury!
  godz. 19.00  Abelard Giza w programie Numer 3,  CKK Jordanki
  godz. 21.00  Koncerty pod Gwiazdami: Tymon Tymański gra The Beatles, 
 Dwór Artusa
  godz. 21.30  Festiwal Teatrów Ulicznych: Telephone love party – Fundacja 
CircArt, Polska,  Rynek Staromiejski

3.07. (wtorek)
  godz. 18.30  5. Festiwal artystyczny „Oko nigdy nie śpi”,  Dwór Artusa

4.07. (środa)
  godz. 17.30  Podwórkowe zabawy,  Rubinkowo

5.07. (czwartek)
  godz. 16.30  Oprowadzanie z przewodnikiem po wystawach,  CSW
  godz. 17.00  Małgorzata Iwanowska-Ludwińska – wystawa malarstwa,  
do 3.08.,  Dwór Artusa

  godz. 18.00  Wieczory Toruńskie: Anna Wazówna i jej toruński grobowiec, 
 Kaplica ewangelicko-augsburska, ul. Strumykowa
  godz. 18.00  Edgar Jerzy Pill - Mapy Kolorów, do 18.07.,  Galeria ZPAP
  godz. 21.00  Koncerty pod Gwiazdami: Grupa MoCarta,  amfiteatr Muzeum 
Etnograficznego
   Otwarcie wystawy Beyond the Lab,  CN Młyn Wiedzy

6.07. (piątek)
  godz. 18.00  Muzyczna podróż – koncert zespołów folklorystycznych z Turcji 
i Indii,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 18.00  Terytoria. III edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Perfor-
matywnych i Przestrzennych, do 8.07.,  CSW
  godz. 19.00  Nova Muzyka i Architektura: Projekcja filmowa,  Hanza Cafe
   Trap Tribute,  Klub NRD

7.07. (sobota)
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 11.00  Toruńskie Eliminacje do Mistrzostw Polski w grę Carcassonne, 
 Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego 8
  godz. 11.00-13.00  RELAKSakcja,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 12.00  Zakład Turystyki Alternatywnej zaprasza: Spacer Bydgoskie 
Nieznane – Wisła, port i Rybaki,  DomKultury!
  godz. 12.00  12. Festiwal Rocka Progresywnego im. Tomasza Beksińskiego, 
do 8.07,  amfiteatr Muzeum Etnograficznego
  godz. 15.00  Koncert zespołu Podgórski Walczyk,  barka na Wiśle
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  godz. 15.00  Zakład Turystyki Alternatywnej zaprasza: Bestiariusze i ziel-
niki,  DomKultury!

  godz. 20.00  Nova Muzyka i Architektura: Symphonica – Rock Of Poland, 
 CKK Jordanki

  godz. 21.00  Alternatywna Scena Letnia: Ffrancis,  barka na Wiśle
  godz. 21.30  Kino Zamkowe, także 21, 28.07., 4.08.,  Zamek Krzyżacki

8.07. (niedziela)
  godz. 12.00  Letnie Spacery Tematyczne: Słoneczniki, czyli toruńskie zega-
ry słoneczne,  CSW
  godz. 15.30  Koncert zespołu Paragon Brutto,  barka na Wiśle
  godz. 19.00  Od Grechuty do Coldplay’a – Infinito Quartet ft. Daniel Pradella,  
także 19.07., 10 i 12.08.,  Dwór Artusa

10.07. (wtorek)
  godz. 11.00-13.00  Kociołek ze sztuką: tworzenie zabawek,  Muzeum 
Etnograficzne

11.07. (środa)
  godz. 12.00  Kino dla Seniora: Jestem najlepsza. Ja, Tonya,  CSW
   Podwórkowe zabawy,  Mokre
  godz. 19.30  Cocaine Piss,  Klub Koniec Świata

12.07. (czwartek)
   33. Ogólnopolski Konwent Polcon, do 15.07.,  różne miejsca

13.07. (piątek)
  godz. 18.00  Marta Frej - Żeńska końcówka, Beata Szczepaniak – Ciężar 
rzeźby, Martyna Kielesińska - Z zewnątrz wszystko wygląda trochę inaczej, 
do 2.09.,  Galeria Wozownia

  godz. 19.00  Nova Muzyka i Architektura: Czar tanga… i nie tylko,  Dwór Artusa
   Song of Songs Festival, do 14.08.,  scena plenerowa CKK Jordanki

14.07. (sobota)
  godz. 10.00  Nova Muzyka i Architektura: Organy w kościele – koncert i pre-
lekcja,  Kościół WNMP
  godz. 12.00  Letnie Spacery Tematyczne: Bogactwo i rozwój,  CSW
  godz. 12.00  Kamera – Start IV,  CSW
  godz. 20.30  11. Zamkowe Spotkania z Poezją - Koncert zespołu Chwila Nie-
uwagi,  Zamek Krzyżacki
  godz. 21.30  Festiwal Teatrów Ulicznych: Cafe EurØpa – Ondadurto Teatro, 
Włochy, także 15.07., godz. 22.00, parking przed halą  Arena Toruń
   Winda do nieba / Vogule Poland,  Klub NRD

15.07. (niedziela)
  godz. 21.00  Koncerty pod Gwiazdami: Leski,  amfiteatr Muzeum  
Etnograficznego

17.07. (wtorek)
  godz. 17.00  Kreatywne spotkania dla rodzin z dziećmi, Książnica Koperni-
kańska,  Filia nr 16, ul. Raszei

18.07. (środa)
  godz. 18.00  Movie Mówi Project: debiutanci - Bliskość,  CSW
   Podwórkowe zabawy,  Jakubskie Przedmieście

19.07. (czwartek)
  godz. 19.00  Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej: Teatr Rampa: Jesus Christ 
Superstar,  CKK Jordanki
  godz. 19.00  Na dużym ekranie, czyli Kino w Teatrze,  Impresaryjny Teatr 
Muzyczny

20.07. (piątek)
  godz. 14.00-19.00  Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej: Przegląd Konkur-
sowy, godz. 20.30 Recital Izabeli Szafrańskiej,  CKK Jordanki
  godz. 18.00  Międzynarodowy Festiwal Improwizacji Teatralnej JO!,  
do 22.07.,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Nova Muzyka i Architektura: Projekcja filmowa,  Hanza Cafe
  godz. 20.00  Nova Muzyka i Architektura: Z Wiednia do Wilna,  Sala MDK
  godz. 21.00  Alternatywna Scena Letnia: Barbara Wrońska,  barka na Wiśle

21.07. (sobota)
  godz. 10.00  Wędrująca ławeczka,  Rynek Staromiejski
  godz. 11.00  Toruńskie Eliminacje do Mistrzostw Polski w grę Catan,  Książ-
nica Kopernikańska, ul. Słowackiego 8

  godz. 12.00  Letnie Spacery Tematyczne: Ulica Napoleona,  CSW
  godz. 12.00  Warsztaty fotografii komórkowej,  CSW
  godz. 18.00-22.00  Nocne udostepnienie  Wieży Ratuszowej 
  godz. 19.00  Zakład Turystyki Alternatywnej zaprasza: Biofilia: Myślenie 
o jeziorze,  DomKultury!

  godz. 19.00  Adam Siałkowski - Magia, do 12.08.,  Galeria ZPAP
  godz. 20.00  Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej: Gala,  CKK Jordanki

22.07. (niedziela)
  godz. 12.00  Oprowadzania po wystawach,  Galeria Wozownia
  godz. 12.00  Nova Muzyka i Architektura: Koncert dla dzieci z muzyką  
F. Chopina,  barka na Wiśle

23.07. (poniedziałek)
  godz. 20.00  Authority Zero (USA) + support TBA,  Dwa Światy

24.07. (wtorek)
  godz. 12.00  Gdzie mój Jasieńko pszeniczkę sieje?,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 16.30 i 18.00  Zwiedzanie  Dworu Artusa

25.07. (środa) 
  godz. 17.30  Podwórkowe zabawy,  Bydgoskie Przedmieście
  godz. 19.00  Wojciech Karolak. 60 lat na scenie,  Impresaryjny Teatr 
Muzyczny

26.07. (czwartek)
  godz. 18.00  Tomasz Drwięga – kolaże fotograficzne, do 31.07.,  Dom Muz, 
ul. Podmurna

  godz. 19.00  XIV Koncert fundacji Platon: Maja Kleszcz i Mariusz Lubomski, 
 dziedziniec ratusza

27.07. (piątek)
  godz. 21.00  Koncerty pod Gwiazdami: The Best of Krzysztof Cugowski,  amfi-
teatr Muzeum Etnograficznego
  godz. 21.00  Alternatywna Scena Letnia: Octopussy,  barka na Wiśle
   Karolina Kaja Kant: Memorabilia, do 25.08.,  Książnica Kopernikańska, Filia 
nr 1, ul. Jęczmienna

28.07. (sobota)
  godz. 10.00  Wędrująca ławeczka,  Zegar obok Emipiku
  godz. 10.00  Nova Muzyka i Architektura: Organy w kościele – koncert i pre-
lekcja,  kościół WNMP
  godz. 12.00  Letnie Spacery Tematyczne: Noc okupacji,  CSW
  godz. 18.00-2.00  Milonga Piernikowa – Lato,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Letnie retransmisje baletowe z Teatru Bolshoi: Coppélia,  CSW
  godz. 20.00  Tomasz Krzemiński Trio – Piosenki o miłości i nie tylko,  barka 
na Wiśle
  godz. 20.00  Nova Muzyka i Architektura: Perły muzyki polskiej,  Ratusz 
Staromiejski

29.07. (niedziela)
  godz. 20.00  Tomasz Imienowski z zespołem – Najpiękniejsze pieśni i ballady 
Bułata Okudżawy,  barka na Wiśle
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2.08. (czwartek)
  godz. 16.30 i 18.00  Zwiedzanie  Dworu Artusa
  godz. 16.30  Oprowadzanie z przewodnikiem po wystawach,  CSW
  godz. 21.00  Alternatywna Scena Letnia: Tęskno,  barka na Wiśle

3.08. (piątek)
  godz. 19.00  Nova Muzyka i Architektura: Jest w orkiestrach dętych jakaś 
siła!,  barka na Wiśle
   KOPERNIKart-project, do 11.09.,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości 
Dziecka

4.08. (sobota)
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 12.00  Letnie Spacery Tematyczne: Reise nach Thorn: Deutsche He-
imat,  CSW
  godz. 20.00  Nova Muzyka i Architektura: Kino – Klasyka – Symfonika!,  CKK 
Jordanki
  godz. 21.00  Koncerty pod Gwiazdami: Kasia Kowalska,  amfiteatr Muzeum 
Etnograficznego

5.08. (niedziela)
  godz. 17.00  Inscenizacja bitwy o zamek toruński w 1410 roku,  Rynek Staro-
miejski, fosa i ruiny zamku toruńskiego



17.08. (piątek)
  godz. 13.00  18. Harmonica Bridge 2018, do 19.08.,  pod pomnikiem Koper-
nika, barka na Wiśle, dziedziniec ratusza, amfiteatr Muzeum Etnograficz-
nego, Dwór Artusa
  godz. 18.00-22.00  Nocne udostepnienie  Wieży Ratuszowej
  godz. 19.00  Eimutis Markūnas - Wiatr czasu, do 7.10.,  CSW
   Festiwal NADA, do 18.08.,  Klub NRD

18.08. (sobota)
  godz. 16.00  Nova Muzyka i Architektura: Film, folk i... Sibelius,  barka na Wiśle
  godz. 20.00  Nova Muzyka i Architektura: Młode talenty – Paderewski Piano 
Academy,  Dwór Artusa

19.08. (niedziela) 
  godz. 20.00  Nova Muzyka i Architektura: W hołdzie polskiemu papieżowi, 
 kościół Wniebowzięcia NMP
   Festiwal Teatrów Ulicznych: [Dream!] – Belle Etage,  starówka

20.08. (poniedziałek)
  godz. 18.00  Audiofilskie pokazy koncertów wielkich gwiazd pop-rocka,  
do 21.08,  Dwór Artusa

21.08. (wtorek)
  godz. 12.00  Wyprawa do sąsiadów, Olendrów,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 18.00  Marek Czarnecki, Jadwiga Elżbieta Czarnecka - Kształt wody. 
Kujawsko-Pomorskie panoramy Wisły, do 16.09.,  CSW
  godz. 20.30-24.00  10. Bella Skyway Festival 2018, do 26.08.,  starówka 

22.08. (środa)
  godz. 21.00, 22.00 i 23.00  Pokazy teatru cieni w ramach Bella Skyway Festi-
val, także 23.08.,  CN Młyn Wiedzy
   Podwórkowe zabawy,  Skarpa

23.08. (czwartek)
  godz. 19.00  Na dużym ekranie, czyli Kino w Teatrze,  Impresaryjny Teatr Mu-
zyczny

25.08. (sobota)
  godz. 10.00  Wędrująca ławeczka,  Rynek Nowomiejski
  godz. 12.00  Letnie Spacery Tematyczne: Noc okupacji,  CSW
  godz. 20.00  Letnie retransmisje baletowe z Teatru Bolshoi: Romeo i Julia, 
 CSW

26.08. (niedziela)
  godz. 12.00  Etnoigraszki: Na zielonej łące,  Muzeum Etnograficzne

31.08. (piątek)
  godz. 17.00  Zielona Noc, czyli pożegnanie lata,  Park na Bydgoskim  
(amfiteatr)
  godz. 19.00  Dzieciństwo – Childhood, do 14.10.,  CSW
  godz. 20.30  Nova Muzyka i Architektura: Muzyczna modlitwa: Negro Spiritu-
al,  kościół Ducha Świętego

6.08. (poniedziałek)
  godz. 19.30  The Arson Project, Hexis + support TBA,  Klub Koniec Świata

7.08. (wtorek)
   A może nad morze?, do 4.09.,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości 
Dziecka, Filia przy ul Kościuszki

8.08. (środa)
  godz. 12.00  Kino dla Seniora: Kochając Pabla, nienawidząc Escobara,  CSW
  godz. 18.00  Movie Mówi Project: debiutanci - Paryż i dziewczyna,  CSW

9.08. (czwartek)
  godz. 18.30  Jerzy Murawski – Prorocy i zaklinacze drzew, do 30.08.,  Dwór 
Artusa

10.08. (piątek)
  godz. 11.00-13.00  Kociołek ze sztuką: zdobienie tkanin,  Muzeum Etnogra-
ficzne
  godz. 19.00  Nova Muzyka i Architektura: Projekcja filmowa,  Hanza Cafe
  godz. 21.00  Alternatywna Scena Letnia: Ted Nemeth,  barka na Wiśle
   Festiwal Teatrów Ulicznych: Moonsters – Mr Pejo’s Wandering Dolls, Rosja, 
także 11.08.,  starówka
   Święto Toruńskiego Piernika, do 11.08.,  Błonia Nadwiślańskie, Muzeum 
Toruńskiego Piernika
   Piechotą do lata - Tribute to Beata Kozidrak - only polish hits,  Klub NRD

11.08. (sobota)
   Musztarda Master Jam #14,  Klub NRD
   Z serca fabryki…, do 1.06.2019,  Muzeum Toruńskiego Piernika
   Nova Muzyka i Architektura: Klasyka polskiej rozrywki,  CKK Jordanki

12.08. (niedziela)
  godz. 12.00  Letnie Spacery Tematyczne: Słoneczniki, czyli toruńskie zegary 
słoneczne,  CSW
  godz. 15.00-18.00  Festyn Wojsko Polskie na przestrzeni wieków,  Zamek 
Krzyżacki

14.08. (wtorek)
   2. Festiwal Wisły w Toruniu, do 15.08.,  błonia nadwiślańskie

15.08. (środa)
  godz. 12.00  Letnie Spacery Tematyczne: Ulica Napoleona,  CSW
  godz. 17.30  Podwórkowe zabawy,  Kaszczorek
  godz. 19.00  Koncert muzyki szantowej,  Zamek Krzyżacki
   Koncert: Sworn Enemy (USA),  Klub NRD

16.08. (czwartek)
  godz. 19.00  Muscada String Quartet – arcydzieła kameralistyki europej-
skiej,  Dwór Artusa


