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

Kortez - gość specjalny Panieneczki, 2.10. (wtorek), godz. 19.00 
Organizator: Good Taste Production

Muzyczna Aleja Gwiazd - Grażyna Brodzińska i jej goście
6.10. (sobota), godz. 19.00
Wystąpią znakomici śpiewacy, muzycy, orkiestra CREO pod dyrekcją Ma-
teusza Walacha, tancerze Hanna i Michał Kolano oraz Pierwsza Dama Pol-
skiej Sceny Muzycznej - Grażyna Brodzińska. Artystce towarzyszyć będą 
utalentowani soliści reprezentujący różne gatunki i style muzyczne: arty-
sta musicalowy Janusz Kruciński oraz nazywany polskim Frankiem Sinatrą 
Marcin Jajkiewicz. Koncert przeniesie nas w świat najsłynniejszych utwo-
rów operetkowych, musicalowych i przebojów z całego świata. Usłyszymy 
m. in. „Usta milczą, dusza śpiewa”, „Skrzypek na dachu”, czy „New York, 
New York”. Nie zawiodą się również miłośnicy muzyki klasycznej - pojawi 
się V Symfonia Beethovena, czy „O sole Mio”. Bilety: 55, 75, 90, 110, 130 zł. Miejsca 
sprzedaży: adria-art.pl, CKK Jordanki. Rezerwacja telefoniczna: 605-555-676. Organizator: Adria Art

Złote Miotły 2018 – Koncert Galowy, 7.10. (niedziela), godz. 17.00 
Organizator: MDK Toruń

GrafConf 2018 - konferencja, 13.10. (sobota), godz. 10.00 
Organizator: OH! Studio s.p. Aleksandra Tulibacka, Hubert Tulibacki

Michał Szpak z zespołem - Dreamer Tour, 14.10. (niedziela), godz. 19.00
Jeden z najbardziej rozpoznawalnych wokalistów młodego pokolenia, który 
czerpie inspirację z muzyki lat 80. i 90. Nie boi się także utworów klasycz-
nych. Hitem okazała się jego ostatnia trasa zatytułowana „Classica Tour”, 
w którą wyruszył wraz ze swoją siostrą, śpiewaczką operową – Marleną 
Szpak. Trasa będzie promować najnowszą płytę artysty. 
Bilety: 60, 80, 100, 120, 130 zł. Miejsca sprzedaży: adria-art.pl, CKK Jordanki. Rezerwacja telefonicz-
na: 605-555-676. Organizator: Adria Art

The Royal Moscow Ballet - Jezioro Łabędzie
15.10. (poniedziałek), godz. 16.00 i 20.00 Organizator: Prestige MJM

14. Festiwal Twórczości Niezapomnianych Artystów Polskich „Pejzaż bez 
Ciebie” - Zbigniew Wodecki
17.10. (środa), godz. 17.00 – przegląd konkursowy
Konkurs na interpretację piosenek Zbigniewa Wodeckiego skierowany do 
młodych artystów, rozpoczynających swoją drogę.
Wstęp bezpłatny, darmowe wejściówki w kasie CKK Jordanki

18.10. (czwartek), godz. 19.00 - Koncert Galowy
Usłyszeć będzie można największe hity artysty, takie jak Zacznij od Ba-
cha, Rzuć to wszystko co złe, Lubię wracać tam, gdzie byłem, Sobą Być, 
czy Z Tobą chcę oglądać świat (i inne). W koncercie wystąpią Olga Bończyk, 
Katarzyna Cerekwicka, Małgorzata Kożuchowska, Andrzej Krzywy, Grażyna 
Łobaszewska, Krzysztof Respondek, Sławomir Uniatowski i Mateusz Ziół-
ko. Kierownikiem muzycznym Festiwalu będzie Zygmunt Kukla, a reżyserką 
i scenarzystką koncertu będzie Beata Szymańska.
Bilety w CKK Jordanki, Księgarni CSW oraz na portalu www.ebilet.pl
Organizator: SOS Music

CENTRA KULTURY

Koncert otwarcia 16. MFF Tofifest, 20.10. (sobota), godz. 19.00
Nash, Waglewski, Rusowicz i Tulia. Organizator: Fundacja Biuro Kultury

Koncert zamknięcia 16. MFF Tofifest, 27.10. (sobota), godz. 19.00
Energia Muzyki Filmowej. Kino Polskie. Organizator: Fundacja Biuro Kultury

Wielka Trasa Stand Up Polska, 28.10. (niedziela), godz. 19.00
Organizator: Stand Up Polska

Mela Koteluk - Migawka, 30.10. (wtorek), godz. 20.00
Organizator: Good Taste Production

(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

Artus Festival:
Piotr Leczkowski – Ballet dancers –  fotografie
4.10. (czwartek), godz. 18.30, do 31.10
Bohaterami wystawy są tancerze baletowi. Od dawna są oni wielką 
inspiracją dla autora, fascynują go przede wszystkim zwiewnym pięk-
nem, które wykuwa się w pocie, bólu, ale przede wszystkim w pasji. 
Jako fotograf Piotr Leczkowski koncentruje się na pokazaniu możliwo-
ści ludzkiego ciała. Współpracuje z największymi tancerzami polskich 
scen, a efektem jest uznanie jakie zdobywa na międzynarodowych 
konkursach. Wstęp wolny. Wystawa czynna od poniedziałku do niedzieli, w godz. 11.00-
18.00 oraz podczas imprez

Robert Korzeniowski – spotkanie, 9.10. (wtorek), godz. 18.30
Jeden z najwybitniejszych polskich sportowców w historii, zdobywca 
czterech złotych medali olimpijskich. Wielka osobowość i człowiek dla 
którego sport jest filozofią życia.  Będziemy rozmawiać z nim nie tylko 
o sportowych sukcesach, ale również o tym, jak pokonywać słabości 
i dążyć do celu. Spotkanie poprowadzi Marcin Drogorób. Wstęp wolny

Kasia Lins – koncert, 14.10. (niedziela), godz. 19.00
Objawienie tegorocznego Open’era. Wykonuje muzykę autorską, któ-
rą określić można jako nostalgiczny alt pop z wpływami folku i roc-
ka. W 2018 r. ukazał się jej debiutancki album „Wiersz ostatni”. Płyta 
przepełniona jest porywającymi harmoniami wokalnymi, przestrzen-
nymi gitarami i emocjonalnymi tekstami. Bilety: 25 zł ulgowy, 30 zł normalny

Leski – koncert, 16.10. (wtorek), godz. 19.00
Leski, czyli Paweł Leszoski, zadebiutował w 2015 r. albumem „Splot”, 
który został gorąco przyjęty przez publiczność i krytyków, m.in. otrzy-
mał nagrodę Mateusza Trójki w kategorii muzyka rozrywkowa. Na 
koncercie będzie promował swoją nową płytę „Miłość. Strona B”. To 
gitarowe, spokojne, lekko folkowe brzmienia z odrobiną elektroniki. 
Mieszanka różnych wpływów i intrygujących tekstów, które są zna-
kiem rozpoznawczym artysty. Bilety: 25 zł ulgowy, 30 zł normalny

Iza Kuna – spotkanie, 18.10. (czwartek), godz. 18.30 
Aktorka filmowa i teatralna, wykładowczyni Warszawskiej Akademii 
Teatralnej, ale też blogerka i autorka ciepło przyjętej książki „Klara”. 
Znana z niezapomnianych ról w filmach Wojciecha Smarzowskiego 
(Kler), Małgorzaty Szumowskiej (33 Sceny z życia) i Tomasz Koneckie-
go (Lejdis). Aktorka opowie o pracy w telewizji, grze w teatrze, książce 
oraz filmowych planach na najbliższą przyszłość. Wstęp wolny

Repertuar na październik



Happysad, 5.10. (piątek), godz. 19.00
Happysad oprócz materiału przekrojowego zagra także nowe utwory. Ze-
spół ma na koncie ponad 1000 koncertów w całym kraju, 3 platynowe i 4 
złote płyty. Bilety: 59 zł, w dniu koncertu 69 zł

Welcome Party Działu Współpracy Międzynarodowej UMK. Koncert: 
Liana Stetsenko, Freygish Orchestra, 6.10. (sobota), godz. 20.00
Wydarzenie przygotowane w ramach Tygodnia Orientacyjnego dla stu-
dentów programu Erasmus oraz studentów zagranicznych rozpoczyna-
jących naukę na UMK. Rozpocznie się od występu Liany Stetsenko, gi-
tarzystki z Ukrainy, która wykona kilka tradycyjnych pieśni ukraińskich. 
Tuż po niejzagra zespół Freygish Orchestra prof. Mirosława Bylickiego. 
Toruńska kapela inspiruje się muzyką klezmerską, bałkańską, grecką 
i turecką. Po koncercie część taneczna wieczoru. Muzykę zapewnia Radio 
Sfera. Wstęp wolny za okazaniem legitymacji studenckiej

Otrzęsiny Studentów UMK.  Smolasty, 10.10. (środa), godz. 21.00
Samorząd Studencki zaprasza pierwszaków i całą resztę świata Otrzęsi-
ny – Twój Pierwszy Raz. W tym roku, scenę rozgrzeje Smolasty, czyli Nor-
bert Smoliński - wokalista, raper, autor tekstów i producent muzyczny. 
Tworzy muzykę z pogranicza R&B, popu i muzyki klubowej. Po koncercie 
na studentów będzie czekać DJ. Bilety: studenci wstęp wolny, 5 zł pozostali. Bilety 
dostępne od 3.10. w biurze samorządu, DS9 w godz. 9.00-13.00

Slam Poetycki, 15.10. (poniedziałek), godz. 20.00
Hybryda poezji i performancu, krwiste igrzyska żywej liryki, czy też epic-
ki pojedynek poetycki. Udział w nim może wziąć każdy śmiałek, który 
w szaleństwie swym obwołał się poetą i jeszcze się tego nie wstydzi. 
Prowadząca: Justyna Kłosińska. Wstęp wolny

60 lat Od Nowy
16.10. (wtorek)
godz. 19.00 „Od Nowa”, reż. Ryszard Kruk, Polska 2018
Film dokumentalny opowiadający historię toruńskiej Od Nowy. 
Bilety: 10 zł studenci, 12 zł pozostałe osoby

godz. 21.00 Pokaz wideoklipów Yacha Paszkiewicza
Yach Paszkiewicz to absolwent UMK. W latach 80. współpracował z Od 
Nową jako plastyk i współorganizator legendarnych DaDa bali. Ojciec 
polskiego wideoklipu. Współtwórca Festiwalu Polskich Wideoklipów 
Yach Film. Autor ponad czterystu teledysków. Wstęp wolny

17.10. (środa)
godz. 19.00 Wernisaż wystawy „Przestrzeń międzyświetlna. Malarstwo 
i rysunek Stefana Kościeleckiego. In memoriam”. Wstęp wolny

godz. 20.00 Jazz Club: Jan Ptaszyn Wróblewski Kwartet
Kwartet (Quartet) reprezentuje muzykę opartą o najklasyczniejsze jaz-
zowe tradycje, nie pomijając jednak bardziej współczesnych osiągnięć. 
Zespół stara się grać zawsze dynamicznie, aczkolwiek i liryczne klimaty 
nie są mu obce. Jan Ptaszyn Wróblewski – saksofon tenorowy, Wojciech 
Niedziela – fortepian, Andrzej Święs – kontrabas, Marcin Jahr – perkusja. 
Bilety: 20 zł studenci i pracownicy UMK, 30 zł pozostałe osoby

18.10. (czwartek), godz. 19.00 Riverside - koncert
Riverside wyrusza na trasę promującą ich najnowszy album Waste7and. 
Zespół ma na koncie 6 albumów studyjnych, z których każdy spotkał się 
z ciepłym przyjęciem fanów i krytyków – są jednym z najbardziej celebro-
wanych polskich zespołów na europejskiej scenie rockowej i metalowej. 
Bilety: 80 zł do nabycia online, 90 zł w dniu koncertu

19.10. (piątek), godz. 20.00 Punk w Od Nowie: Dezerter i Rejestracja
Dezerter to zespół punkrockowy, który powstał w Warszawie w maju 
1981 r. Piosenki Dezertera znalazły się na wielu składankach oraz trafiły 

na ścieżki dźwiękowe kilku filmów. Gościem podczas koncertu będzie ze-
spół Rejestracja. Zespół powstał w 1980 r. w Toruniu. Należał do czołówki 
polskiego punk rocka. W latach 80. grupa była częstym gościem na festi-
walu w Jarocinie. Bilety: 37 zł, 45 zł w dniu koncertu do nabycia online

20.10. (sobota)
godz. 20.00 Ørganek i przyjaciele - koncert
Formacja Ørganek powstała w roku 2013 z inicjatywy jej lidera, Tomasza 
Organka. Jeszcze tego samego roku grupa wydała swój debiutancki album 
„Głupi”, który przebojem wtargnął na rynek muzyczny w Polsce, zapew-
niając zespołowi czołówki list przebojów rozgłośni radiowych oraz liczne 
nagrody i wyróżnienia. W 2016 roku ukazał się drugi albumu „Czarna Ma-
donna”. Po raz kolejny cytuje gatunki, konwencje i klisze, które zbudowa-
ły muzykę XX w., ale też i całą zachodnią popkulturę, z której ona wyrasta. 
Bilety: 50 zł, 60 zł w dniu koncertu

Siła kobieTY, 24.10. (środa)
Akcja związana z profilaktyką raka piersi i nowotworów kobiecych. 
• godz. 18.00 Wernisaż wystawy fotografii
• godz. 20.00 Pokaz Specjalny: „Ksiegarnia z marzeniami”, reż. Isabel Co-
ixet, Hiszpania/ Niemcy/ Wielka Brytania 2018 
(opisy poniżej) Wstęp wolny na podstawie bezpłatnych zaproszeń

Wieczór podróżnika: Stolice za grosze. Jak podróżować i nie 
zbankrutować, 24.10. (środa), godz. 20.00
Zainteresowani podróżami będą mieli okazję poznać Sarę Watrak – stu-
dentkę psychologii na UMK, która poza tym jest podróżniczką oraz autor-
ką bloga Sawatka. Kiedy była dzieckiem, postanowiła, że zwiedzi wszyst-
kie stolice europejskie. Do tej pory ma na swoim koncie blisko połowę. 
W podróżach najbardziej ekscytuje ją ich planowanie. Lubi podróżować 
tanim kosztem, ale jednocześnie unika spania w namiocie oraz jazdy au-
tostopem. Swoje niskobudżetowe, ale bogate w przygody wojaże od po-
nad 5 lat skrupulatnie opisuje na swoim blogu. Wstęp wolny

Kult. Pomarańczowa trasa, 25.10. (czwartek), godz. 19.00
Kult to jeden z najważniejszych polskich zespołów w historii. Jego zało-
życielami byli wokalista (a później także saksofonista) Kazik Staszewski 
i basista Piotr Wieteska. Supportem będzie zespół De Łindows. 
Bilety: 70 zł, 80 zł w dniu koncertu

Robert Cichy, 26.10. (piątek), godz. 20.00
Gitarzysta, wokalista, kompozytor, producent, który udzielił się na ponad 
50 płytach polskich artystów, z czego część pokryła się złotem lub platy-
ną. Na swoim koncie ma współpracę z Anią Dąbrowską, Anią Rusowicz, Ur-
szulą Dudziak i Michałem Urbaniakiem. Koncertował ze Smolikiem. Kom-
ponował dla Piotra Zioły, był producentem płyt Marceliny, nagrywał dla 
Julii Pietruchy. Lider zespołu Chilli oraz June. Jako gitarzysta czołowych 
artystów polskich koncertował na największych Festiwalach w Polsce, 
a także za granicą. Robert Cichy jest producentem albumu „Smack”, auto-
rem wszystkich tekstów i kompozytorem muzyki. Nagrał także wszystkie 
wokale i instrumenty (gitary, basy, syntezatory, banjo czy bałałajkę). Pły-
ta, dla której punktem wyjścia pozostają instrumenty strunowe wzboga-
cona jest czasem o mocne bity, niebanalne teksty lub po prostu zaskakuje 
ciepłą melodią. Bilety: 20 zł, 25 zł w dniu koncertu

Meinhof Fest. 30-lecie zespołu Baader Meinhof
27.10. (sobota), godz. 19.00
Baader Meinhof to zespół grający punk rocka, w latach 80. Na fanów pun-
ka czekają aż dwa dni koncertów – pierwszy w Od Nowie, kolejny w klu-
bie NRD. Podczas festiwalu zagrają między innymi: Baader Meinhof, 747,  

Tribute to Whitney Houston – Monika Urlik 
21.10. (niedziela), godz. 19.00
Wokalistka o niepowtarzalnie brzmiącym głosie wykona utwory w hoł-
dzie legendarnej Whitney Houston, której muzyka poruszała miliony lu-
dzi. Tego wieczoru usłyszymy największe przeboje diwy od lat stanowią-
ce inspirację dla artystów z całego świata. Talent Moniki Urlik na dobre 
objawiał się w pierwszej edycji The Voice of Poland, w którym udało jej 
się wystąpić w wielkim finale. Bilety: 25 zł ulgowy, 30 zł normalny

Przesłanie Pana Cogito – wystawa plenerowa
29.10. (poniedziałek), godz. 18.30
Zbigniew Herbert to nie tylko absolwent UMK, ale też bez wątpienia naj-
ważniejszy poeta związany z Toruniem. W październiku przypada rocz-
nica jego urodzin, a rok 2018 został ogłoszony przez sejm Rokiem Her-
berta. Z tej okazji na Rynku Staromiejskim, przez kilka dni, prezentować 
będziemy wystawę plenerową dedykowaną artyście. Wstęp wolny

Robert Kasprzycki z zespołem – koncert jubileuszowy
27.10. (sobota), godz. 19.00
Znany śpiewający autor, showman z niesamowitym poczuciem humoru 
wystąpi w ramach jubileuszowej trasy koncertowej - muzyk obchodzi 
25-lecie pracy artystycznej. Na set liście znajdą się najbardziej znane 
utwory ze wszystkich studyjnych płyt. Duża dawka solidnego grania po-
łączona z jak zawsze brawurową konferansjerką.
Bilety: 30 zł ulgowy, 35 zł normalny

Inne wydarzenia:
Toruńska Giełda Winylowa vol. 15, 7.10. (niedziela), godz. 13.00-17.00
Gratka dla miłośników tego typu płyt. Pomysłodawcą giełdy jest toruński 
fotograf i kolekcjoner Jacek Chmielewski, który konsekwentnie stara się 
promować muzykę nagraną na czarnych krążkach. Wstęp wolny

Marcin Kydryński prezentuje: Wieczory Fado – Fabia Rebordao
11.10. (czwartek), godz. 20.00
Pochodząca z Portugali muzyka fado określana jest jako melancholij-
na pieśń wykonywana przez jednego wokalistę przy akompaniamencie 
dwóch gitar. Entuzjaści fado nie mają dziś wątpliwości: obok taki gwiazd 
jak Mariza i Ana Moura to właśnie Fabia staje się najciekawszą, odważnie 
poszukującą artystką gatunku.
Bilety: 100 zł / 130 zł normalny. Organizator koncertu: Agencja ModerLook

Milonga Piernikowa – Jesień, 13.10. (sobota), godz. 18.00-2.00
Ponownie Sala Wielka zamieni się w pełen pasji klub dla tangheiros. Nie 
trzeba być jednak tancerzem, aby zajrzeć na milongę – część gości czer-
pie 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

Przybysz/Przybysz – koncert, 19.10. (piątek), godz. 20.00
Po latach siostry Przybysz ponownie łączą siły. Na wspólnej trasie kon-
certowej artystki zaprezentują publiczności swoje solowe albumy – 
„Światło Nocne” i  „Chodź Tu!” oraz niezapomniany finał. W kwietniu 
oba albumy zostały docenione nagrodą Fryderyk 2018, co pokazało, że 
siła sióstr zwycięża. Toruński koncert obfitować będzie w niespodzianki, 
a jedną z nich będą wyjątkowi goście, o których fani dowiedzą się wkrót-
ce. Bilety: 79 zł 

Festiwal Kultury Popularnej DwuTakt, 20.10. (sobota) 
Więcej w dziale Inni Organizatorzy

Zwiedzanie Dworu Artusa, 23.10. (wtorek), godz. 16.30

Zwiedzający pod okiem przewodnika mogą poznać liczne zakamarki budynku, wysłuchać interesu-
jącej prelekcji na temat jego historii, a także ciekawostek, których próżno szukać w przewodniku 
turystycznym. Bilety: 10 zł normalny, 5 zł ulgowy

Grupa Teraz – spektakl improwizowany, 23.10. (wtorek), godz. 19.00
Jak zwykle nie wiadomo co się wydarzy, bo aktorzy grają spontanicznie 
i bez scenariusza. Dialogi i akcja tworzone są w czasie spektaklu, z udzia-
łem publiczności. Jak można się domyślić, najczęściej wychodzi z tego 
komedia, a nie dramat. Bilety: 15 zł normalny, 10 zł ulgowy

Accantus na żywo: Kuba Jurzyk – recital, 26.10. (piątek), godz. 19.00
Jakub Jurzyk to wokalista,  który udziela się też jako aktor głosowy. Absol-
went Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. F. Chopina w Warsza-
wie na wydziale wokalno-estradowym. Wraz z przyjaciółmi współtworzy 
muzyczny kanał na YouTube Studio Accantus. Ich piosenki umieszczane 
na YouTubie biją rekordy wyświetleń. Bilety: 40-70 zł. Organizator: Studio Accantus

Janek Traczyk – koncert, 28.10. (niedziela), godz. 18.00
Znakomity wokal, dźwięki pianina i ogromna dawka emocji. Zdobył popu-
larność jako odtwórca głównej roli w musicalu „Metro” w Teatrze Buffo. 
Występował także w talent show: „Must Be The Music”, „The Voice of Po-
land”, ale również programie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, gdzie dotarł 
do finału. Bilety: 40-60 zł. Organizator: Studio Accantus

Toruńskie Vademecum Kulturalne, 30.10. (wtorek), godz. 18.30 
Nowe cykliczne wydarzenie w Dworze Artusa. Wspólnie z krytykami kul-
turalnymi będziemy prezentować warte polecenia wydarzenia, premiery 
i inicjatywy kulturalne dostępne w Toruniu. Możemy się spodziewać omó-
wienia najważniejszych jesiennych premier toruńskich teatrów, nowe 
warte obejrzenia wystawy w naszych galeriach i muzeach, jak również 
rekomendacji muzycznych i literackich nowości. Wstęp wolny

Filmowe poniedziałki
1.10. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30
Główny bohater przeżywa kryzys wieku średniego. Życie u boku żony, nowy samochód, piękny 
dom przestaje mieć dla niego znaczenie. Czarę goryczy przelewają problemy zawodowe oraz bun-
tująca się córka. Sielankę dnia codziennego przerywa miłość do koleżanki córki. 

8.10. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30 
Film biograficzny będący opowieścią o przyjaźni pomiędzy królową brytyjską, a indyjskim muzuł-
maninem, noszącym miano jej sekretarza i nauczyciela. Ich relacje były powodem spekulacji i plo-
tek. To film o kuluarach władzy i niecodziennych wpływach.

15.10. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30
Film z pogranicza dramatu i thrillera. Punktem zapalnym jest epidemia, w czasie której ludzie tracą 
wzrok. Władze zamykają ich w obozach odosobnienia. Wśród nich znajduje się główna bohater-
ka, która ku swojemu zaskoczeniu wzroku nie traci i obserwuje, a my razem z nią, upadek relacji 
społecznych. 
Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki do odbioru pół godziny przed sean-
sem. Jednej osobie przysługują 2 wejściówki. Brak możliwości rezerwacji wejściówek.

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

Klub Od Nowa

Świat Od Nowa: Między nami kłamcami. Kłamstwo i propaganda we 
współczesnej polityce, 3.10. (środa), godz. 20.00
Cykl debat akademickich organizowanych przez studentów Wydziału Po-
litologii i Studiów Międzynarodowych UMK. Meandry polityki postprawdy 
wyjaśniać będą profesorowie UMK Marcin Czyżniewski i Michał Strzelec-
ki. Rozmowę prowadzić będzie dr Agnieszka Bryc. Wstęp wolny



Aula UMK

Teatr Baniek Mydlanych – Tajemnica Bańki Szczęścia
7.10. (niedziela), godz. 15.00
Czekają na nas Olbrzymie Bańki Mydlane w nowych kształtach i kolorach. 
Interaktywne show w wykonaniu międzynarodowych artystów, które zabie-
rze w podróż do krainy magii i kolorów. Uczniowie magicznej Bul-Bul Szko-
ły: Mydlaneczka i Bąbelek pilnie uczą się sztuki panowania nad bańkami 
mydlanymi. Pomaga im nauczycielka Wróżka Czarodziejówna: pokazuje 
magiczne sztuczki i zdradza poufne sekrety tworzenia kolorowych baniek. 
Dzięki niej, bańki – ku wielkiemu zachwytowi widzów – dosłownie ożywają 
w rękach bohaterów. 
Bilety: 25, 30, 35, 40 zł do nabycia online: biletyna, ebilet, kupbilecik, eventim

Koncert artystów Teatru Operetki z Odessy - Gdybym był bogaczem
8.10. (poniedziałek), godz. 19.00
Na scenie zobaczymy orkiestrę, dyrygenta, pary baletowe i solistów pod-
czas. Artyści z Odessy przyjeżdżają do Polski z nowym programem. Śpie-
wacy zawiadamiają „Brunetki, blondynki”, że „Gdybym był bogaczem”, to 
„Be my love”. Panie mogą odpowiedzieć wówczas, że „Usta milczą, dusza 
śpiewa”, choć czasem wychodzi z tego „Aria ze śmiechem”... Kiedy jednak 
obiecają „Przetańczyć całą noc”, soliści westchną „Ach, kobietki” i „Jaka 
noc księżycowa”, a potem pochłoną ich „Oczy czarne”, zaś na końcu obie 
strony oświadczą sobie „Time To Say Goodbye”. A poza tym - mnóstwo hu-
moru, wspaniałych głosów, werwa taneczna wzbogacona cudownymi stro-
jami oraz tańcem baletu i znakomita orkiestra. 
Organizator: B&B Audio Jarosław Brussa. Bilety: 105, 125 zł do nabycia EMPIK oraz online: kupbiel-
cik, biletyna, ebilet

SPA, czyli Salon Ponętnych Alternatyw – spektakl 
13.10. (sobota), godz. 17.00
Brawurowa gra aktorska, klimat zakopiańskiego hotelu i przezabawne dia-
logi. Nie każdy kierownik hotelu ma okazję gościć tajemniczego Prezesa, 
czyli Szefa wszystkich Szefów, od którego zależy być albo nie być hotelu, 
którym kieruje. Taka szansa trafia się Hubertowi, kierownikowi hotelu w Za-
kopanem, który od miesięcy przygotowuje się na tę jakże ważną wizytę. 
Splot niefortunnych zdarzeń i góralska gwara sprawiają, że najwyższy ran-
gą dostojnik trafia do pokoju, w którym nic nie wygląda tak, jak powinno. 
Autor i reżyser: Emilian Kamiński. 
Bilety: 95 zł do nabycia online: biletyna, kupbilecik

Złodziej - spektakl, 14.10. (niedziela), godz. 20.00
Komedia kryminalna jednego z najpopularniejszych brytyjskich autorów 
Erica Chappella w reżyserii Cezarego Żaka. Obsada: Izabela Kuna, Rena-
ta Dancewicz, Cezary Żak, Rafał Królikowski, Leszek Lichota. Inteligentna 
fabuła i przede wszystkim mnóstwo humoru. Dom za miastem, późny wie-
czór, gospodarze z przyjaciółmi wracają z przyjęcia. Na gorącym uczynku 
zostaje przyłapany złodziej. Ale nie jest to zwyczajny opryszek. To złodziej 
sympatyczny. Złodziej, który przeszukując dom, poznał najgłębsze tajem-
nice mieszkańców. Złodziej z fantazją, psycholog, który wywróci wzajemne 
relacje mieszkańców do góry nogami. Ale czy jest to jedyny złodziej, który 
pojawi się na scenie?
Tel.: 737-448-213, e-mail: biuro@a4f.com.pl, zamówienia grupowe: Artur Czupajło, tel. 791-414-
274, e-mail: artur@a4f.com.pl. Bilety: 80, 100, 120 zł do nabycia online: biletyna, ebilet, kupbile-
cik, koncertomania

Alibi od zaraz – spektakl, 26.10. (piątek), godz. 18.00
Przyłapany na zdradzie mąż potrafi wznieść się na wyżyny kreatywności. 
Michel, zaprasza do domu piękną młodą dziewczynę. Gdy powoli wciela 
w życie swoje marzenia o romansie, w drzwiach staje jego żona Sophie. 

Zdezorientowany i przerażony wizją rozwodu z dobrze sytuowaną mał-
żonką, potrzebuje porządnego alibi. 
Bilety: 85, 100 zł w salonach EMPiK, online: kupbielcik, biletyna, koncertomania.

Andrzej Piaseczny, 27.10. (sobota), godz. 19.00
Album „O mnie, o tobie, o nas”, zawierający kompozycje Ani Dąbrow-
skiej, to płyta nie tylko dojrzała, ale też zaskakująco pogodna. To 10 
utworów, których treść wypływa z osobistych doświadczeń Andrzeja 
Piasecznego, ale dotyczy spraw znanych nam wszystkim. To piosenki 
o miłości i przyjaźni, o tym, że warto dawać sobie drugą szansę i o tym, 
że każdy dzień wśród najbliższych jest na wagę złota.
Na koncertach oczywiście nie zabraknie też znanych i od lat uwielbia-
nych przez publiczność utworów z poprzednich płyt artysty.
Bilety: 100, 130, 150 zł, online: kubpilecik, tamada

Stare Dobre Małżeństwo, 28.10. (niedziela), godz. 17.00
Najbardziej rozpoznawalny zespół z kręgu piosenki poetyckiej i ballady 
folkowej w Polsce, od przeszło trzech dekad prowadzony przez Krzysz-
tofa Myszkowskiego – charyzmatycznego pieśniarza, kompozytora i au-
tora o studenckim rodowodzie. Najnowsza płyta SDM  „Blizny czasu” 
jest kolejną intymną opowieścią lidera grupy, wysnutą z wnikliwych 
obserwacji samego siebie. Bilety: 55, 65, 75 zł online: biletyna, kupbilecik

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, Antarktyka w fotografii, Statek piracki na wystawie Rzeka, To ja! Matematyka, Beyond 
the Lab

Centrum czynne:
wtorek-piątek: godz. 9.00-15.00 (tury zwiedzania w godz. 9.00-12.00 i 12.00-15.00)
sobota-niedziela: godz. 11.00-17.00 (bez tur zwiedzania)

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:
Polska - zobacz więcej. Weekend za pół ceny, 6-7.10.
Toruń za pół ceny. Edycja jesienna, 13-14.10.
W ramach akcji jest możliwe zwiedzanie wystaw centrum na podstawie biletu w cenie 9 zł. Bilet 
można kupić w elektronicznym systemie sprzedaży lub w kasach CNMW

Medyczne Środy
17, 24, 31.10. (środy), godz. 18.00
Wydarzenie popularnonaukowe organizowane wspólnie z UMK. To oka-
zja do spotkania z pracownikami naukowymi Collegium Medicum UMK 
w Bydgoszczy i wysłuchania prelekcji poświęconych tematyce zdrowia. 
Wykłady będą odbywały się w przestrzeni wystawy „Rzeka”. 

Ivo Parizan, czy Złośnik. Festiwal poświęcony będzie pamięci zmarłego 
wokalisty Baader Meinhof – Krzysztofa Petrowskiego.
Bilety: 20 zł karnet dwudniowy, 15 zł karnet jednodniowy

Spektakl Grupy Improwizacyjnej Rzeco?
28.10. (niedziela), godz. 19.00
Możesz tworzyć to, co wydarzy się za chwilę na scenie, a wydarzyć się 
może wiele, gdyż ogranicza nas tylko wyobraźnia. Przyjdź, zobacz, do-
świadcz. Wstęp wolny

Kino Niebieski Kocyk

Inauguracja Sezonu: „Zimna wojna”, reż. Paweł Pawlikowski, Francja/
Polska/Wielka Brytania 2018
2.10. (wtorek), godz. 19.00
Pełna pasji historia miłości kobiety i mężczyzny, którzy poznali się wśród ruin powojennej Polski. 
Dzieli ich niemal wszystko, a szczególnie pochodzenie i temperament. Od początku wydają się 
tragicznie niedobrani. Okazuje się jednak, że mimo wszelkich różnic i przeciwności są na siebie 
skazani i nie są w stanie się rozstać. Raz po raz rozdzielają ich polityka, wady charakteru i nie-
szczęśliwe zrządzenia losu, podczas gdy zimnowojenna Polska lat pięćdziesiątych, Berlin, Jugo-
sławia i Paryż stanowią tło dla ich historii miłosnej rozgrywającej się w niesprzyjających czasach.

Premiera: Megality – historia sprzed 5500 lat, reż. Krzysztof 
Paluszyński, Polska 2018, 4.10. (czwartek), godz. 19.00
Fabularyzowany film dokumentalny składający się z prezentacji zacho-
wanych do dziś artefaktów „kultury pucharów lejkowatych”, fabularyzo-
wanych scen ilustrujących życie ludzi tej kultury, wypowiedzi naukow-
ców, osób związanych z omawianym tematem, wizualizacji w postaci 
animacji 3D, dokumentacji prac archeologicznych. Wszystko to ma na 
celu zbudowanie obrazu i przybliżenie historii prastarych mieszkańców 
obszaru dzisiejszej Polski, która określana jest epoką „kultury pucharów 
lejkowatych”. Wstęp wolny na podstawie bezpłatnych zaproszeń

McQueen, reż. Ian Bonhôte, Wielka Brytania 2018
8.10. (poniedziałek), godz. 19.00
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. Projektował dla brytyjskiej królowej i największych gwiazd, takich jak Rihanna czy 
Nicole Kidman. U szczytu sławy popełnił samobójstwo. Jaką tajemnicę kryło jego życie? 

Whitney, reż. Kevin Macdonald, USA/Wielka Brytania 2018
9.10. (wtorek), godz. 19.00
Historia jednej z najwspanialszych piosenkarek wszech czasów, której kariera sceniczna układa-
ła się zdecydowanie lepiej niż życie osobiste.

Lato, reż. Kiriłł Serebrennikow, Rosja 2018
15.10. (poniedziałek), godz. 19.00
Inspirowana prawdziwymi zdarzeniami, pełna pozytywnej energii opowieść o wolności i rewolu-
cji, której ogień rozpala rock.  Film miał światową premierę w Konkursie Głównym tegorocznego 
MFF w Cannes. Reżyser nie mógł jednak w niej uczestniczyć – podczas realizacji filmu został 
zatrzymany przez rosyjskie władze i wyrokiem sądu podczas festiwalu przebywał w areszcie do-
mowym.

Pokaz Specjalny: Od Nowa – Premiera, reż. Ryszard Kruk, Polska 2018
16.10. (wtorek), godz. 19.00
Film dokumentalny opowiadający historię Od Nowy. 
Pokaz wideoklipów Yacha Paszkiewicza
16.10. (wtorek), godz. 21.00 Wstęp wolny

Nieposłuszne, reż. Sebastián Lelio, Irlandia/USA/Wielka Brytania 2018
22.10. (poniedziałek), godz. 19.00
Po doskonale przyjętej Glorii i Fantastycznej kobiecie Sebastián Lelio w swoim anglojęzycznym 
debiucie ponownie skupia się na walczących o prawo do własnego życia kobietach. Chilijski reży-
ser wraz ze scenarzystką Rebeccą Lenkiewicz (współautorka Idy) przygotował adaptację głośnej 
powieści Naomi Alderman. Zaglądając do londyńskich mieszkań ortodoksyjnych Żydów, opowia-
da o zakazanej miłości fotografki Ronit i jej zamężnej przyjaciółki z dzieciństwa Esti, rygorystycz-
nie przestrzegającej wpajanych od dziecka reguł.

Dogman, reż. Matteo Garrone, Francja/Włochy 2018
23.10. (wtorek), godz. 19.00
Rewelacja tegorocznego festiwalu Cannes. Złota Palma dla Najlepszego Aktora. Skąpane w desz-
czu i kokainie włoskie miasteczko i opowieść o małym, wielkim człowieku — psim fryzjerze, który 
musi się odgryźć.

Siła kobiety: Pokaz Specjalny: Księgarnia z marzeniami, reż. Isabel 
Coixet, Hiszpania/ Niemcy/ Wielka Brytania 2018
24.10. (środa), godz. 20.00
Florence Green szukając sposobu na życie, postanawia otworzyć księgarnię w sennym miasteczku 
u wybrzeży Anglii. Sprowadza dla mieszkańców dzieła światowej literatury, m.in. „Lolitę” Naboko-
wa oraz „451 stopni Farenheita” Bradbury’ego, i u niektórych wywołuje to oburzenie, a u lokalnych 
elit nawet protest – wszak książki mogą być niebezpieczne. Bardzo wpływowa dama zrobi wiele, 
by zamknąć ten „sklepik”.

Kamerdyner, reż. Filip Bajon, Polska 2018
29.10. (poniedziałek), godz. 19:00
Mateusz Krol, kaszubski chłopiec, po śmierci matki zostaje przygarnięty przez arystokratkę Gerdę 
von Krauss pochodzącą z majętnego pruskiego rodu. Dorasta w pałacu. Rówieśniczką Mateusza 
jest córka Kraussów Marita. Między młodymi rodzi się miłość. Ojcem chrzestnym chłopca jest ka-
szubski patriota Bazyli Miotke, który podczas konferencji pokojowej w Wersalu walczy o miejsce 
dla Kaszub na mapie Polski, a potem buduje symbol jej gospodarczego sukcesu: Gdynię. Traktat 
wersalski, który daje Polsce niepodległość, jednocześnie sprawia, że Kraussowie tracą majątek 
i wpływy.

 Christopher Robin, reż. Marc Forster, USA 2018
30.10. (wtorek), godz. 19.00
Gdy mały Krzyś dorósł i znalazł się na życiowym zakręcie, jego wierni towarzysze dzieciństwa - Ku-
buś, Prosiaczek, Kłapouchy i Tygrysek – wyruszają ze Stuwiekowego Lasu do Londynu, by przypo-
mnieć mu magię dzieciństwa. Film w oryginalnej wersji językowej (ang.)

Bilety: 10 zł studenci, 12 zł pozostałe osoby

Galeria 011

Malarstwo Aleksandry Sas-Wisłockiej - Barwne chwile
3.10. (środa), godz. 18.00, do 22.10.
Po śmierci męża w 2006 roku Aleksandra Sas-Wisłocka sięgnęła po pióro 
– zaczęła pisać wiersze. Czuła jednak niedosyt. Zawsze marzyła o malar-
stwie, tym bardziej, że w jej rodzinie tradycje malarskie były bardzo głę-
boko zakorzenione, a zapach farb nie był jej obcy. To co czuje, przelewa 
na płótno. Często obraz jest impulsem do napisania wiersza i odwrotnie. 
Obrazy Aleksandry Sas-Wisłockiej są inspirowane sztuką impresjonistów 
i podobnie jak oni, artystka chce przelać na płótno stany duszy i marzenia. 
Siła kobieTy – wystawa w ramach akcji społecznej
24 października, godz. 18.00  – 7 listopada
Rak nie powinien być tematem tabu. Każdego dnia wiele kobiet mierzy 
się z taką diagnozą. Inspiruje nas ich siła w podążaniu drogą do zdro-
wia. Chcemy pokazać ją wszystkim - aby nikt nie czuł się w takiej sytuacji 
sam. Nasze zdjęcia ukazują nie tylko piękno zewnętrzne, ale i to, co bije 
z wnętrza modelek. Siła kobiety. Pomimo wszelkich przeciwności, warto 
walczyć o siebie do samego końca i troszczyć się o swoje zdrowie na co 
dzień. Wstęp na podstawie bezpłatnych zaproszeń

Galeria Dworzec Zachodni

Czterdziesty wrzesień znowu nasz..., do 12.10.

Przestrzeń międzyświetlna. Malarstwo i rysunek Stefana 
Kościeleckiego. In memoriam, 17.10.-5.11.
(opis w dziale Galerie – Galeria Forum)

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



to piękna, wyzwolona kobieta sukcesu, która trzyma życie za rogi. Panie 
poznają się w szkole synów i natychmiast się zaprzyjaźniają.
Climax, premiera: 19.10.
dramat Francja 2018
reżyseria: Gaspar Noé, występują: Sofia Boutella, Romain Guillermic
Lata 90. XX wieku. Grupa tancerzy spotyka się na imprezie w zamkniętej 
szkole tańca. Bawią się i popijają sangrię z jednego naczynia. Wkrótce 
dowiadują się, że zostali odurzeni nie tylko alkoholem.
53 wojny, premiera: 19.10.
dramat, Polska 2017
reżyseria: Ewa Bukowska, wyst.: Magdalena Popławska, Michał Żurawski
Anka i Witek są zakochanym w sobie małżeństwem. On jest korespon-
dentem wojennym, który większość dni w roku spędza na wojnie. Ona 
nieustannie czeka, aż mąż wróci do domu. Anka stara się żyć normalnie, 
jednak niepewność o życie Witka wygrywa. Zaczyna szykować się na naj-
gorsze.
Jak pies z kotem, premiera: 19.10.
dramat, komedia, Polska 2018
reż: Janusz Kondratiuk, wyst: Robert Więckiewicz, Olgierd Łukaszewicz
Opowieść o skomplikowanej relacji reżysera z bratem Andrzejem, twór-
cą kultowej „Hydrozagadki”. Daleka od ideału braterska więź ulega za-
cieśnieniu, gdy Andrzej zapada na ciężką chorobę. Obaj mężczyźni na 
przemian okazują sobie czułość i toną we wzajemnych pretensjach. Nie-
porozumienia pomiędzy bohaterami stanowią źródło napięć, ale i pierw-
szorzędnego humoru.
Książka Lili, premiera: 19.10.
animacja, fantasy, przygodowy, Kolumbia, Urugwaj 2017
Lila, bohaterka książki dla dzieci, nagle wypada ze swojego papierowe-
go świata i zostaje uwięziona w miejscu, do którego nie należy. Lila od-
krywa, że jedyną osobą, która może ją uratować jest Ramon, właściciel 
książki, z której wypadła dziewczynka.
Halloween, premiera: 26.10.
horror, USA 2018
reżyseria: David Gordon Green, występują: Jamie Lee Curtis, Judy Greer 
Michael Myers ponownie ucieka z ośrodka dla obłąkanych, by kontynu-
ować swoją krwawą misję. Na ten moment od bardzo dawna czekała Lau-
rie Strode, która tym razem jest gotowa na odparcie ataku psychopaty 
z nożem.
Dziewczyna w sieci pająka, premiera: 26.10.
kryminał, thriller Kanada, Niemcy, Szwecja, USA, Wielka Brytania 2018
reżyseria: Fede Alvarez, występują: Claire Foy, Sverrir Gudnason 
Wielki kinowy powrót Lisbeth Salander, bohaterki kultowej powieści 
z jednego z największych bestsellerów książkowych naszych czasów – 
cyklu poweści Stiega Larssona.
The World Is Yours, premiera: 26.10.
komedia kryminalna Francja 2018
reżyseria: Romain Gavras, występują: Karim Leklou, Isabelle Adjani
François to drobny dealer narkotyków. Chłopak chce rzucić dotychcza-
sowe ryzykowne zajęcie, by założyć mały, legalny biznes w Algierii. Po-
trzebne mu są jednak pieniądze. François zostaje zmuszony do powrotu 
na przestępczą ścieżkę. Podejmuje ostatnie zlecenie, które ma odmienić 
jego życie. 

(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

Venom, premiera: 5.10.
akcja, sci-fi, USA 2018
reżyseria: Ruben Fleischer, występują: Tom Hardy, Michelle Williams
Kiedy Eddie Brock zdobywa moce symbionta, zmuszony jest uwolnić swo-
je alter-ego „Venoma”, by ratować własne życie.
Serce nie sługa, premiera: 5.10.
komedia rom., Polska 2018
reżyseria: Filip Zylber, występują: Roma Gąsiorowska, Paweł Domagała
Film o poszukiwaniu miłości. To zabawne i przejmujące spojrzenie na 
współczesne związki. Związki ludzi, którzy przestali wierzyć w miłość, 
choć w głębi duszy, właśnie na taką prawdziwą miłość czekają.
Kopciuszek. Historia prawdziwa, premiera: 5.10.
animacja, USA 2018, reżyseria: Lynne Southerland
Po przybyciu na królewski bal Kopciuszek i jej przyjaciele odkrywają se-
kret. Okazuje się, że prawdziwy książę został zamieniony w mysz, a jego 
miejsce na dworze zajął oszust, kontrolowany przez podstępną wiedźmę. 
Kopciuszek uda się w niezwykłą, zaczarowaną podróż.
Hotel Transylwania 3, premiera: 12.10.
animacja, familijny, komedia, USA 2018, reżyseria: Genndy Tartakovsky
Tym razem Paka Draka wybierze się na ekskluzywne wakacje. Będą podró-
żować luksusowym potwornym statkiem. Ale wakacje ze snów szybko sta-
ją się wakacjami z koszmarów, kiedy Mavis spostrzega, że Drac zakochał 
się w tajemniczej pani kapitan statku.
Źle się dzieje w El Royale, premiera: 12.10.
thriller, USA 2018
reżyseria: Drew Goddard, występują: Jeff Bridges, Chris Hemsworth
Siedmioro obcych sobie ludzi, z których każdy skrywa mroczną tajemnicę, 
spotyka się w El Royale, niecieszącym się dobrą sławą hotelu nad jezio-
rem Tahoe. W ciągu jednej brzemiennej w skutki nocy każdy z nich stanie 
w obliczu szansy na odkupienie… zanim nie rozpęta się prawdziwe piekło.
7 uczuć, premiera: 12.10.
dramat, komedia Polska 2018
reżyseria: Marek Koterski, występują: Michał Koterski, Marcin Dorociński
Adaś Miauczyński powraca do czasów swojego dzieciństwa, kiedy miał spo-
ry problem z nazywaniem towarzyszących mu wtedy emocji. Aby poprawić 
jakość dorosłego już życia, postanawia powrócić do tamtego okresu, by na-
uczyć się przeżywania siedmiu podstawowych uczuć.
Pierwszy człowiek, premiera: 19.10.
biograficzny, dramat USA 2018
reżyseria: Damien Chazelle, występują: Ryan Gosling, Claire Foy
Fragment życia astronauty Neila Armstronga i jego legendarnej misji ko-
smicznej, dzięki której jako pierwszy człowiek stanął na Księżycu.
Zwyczajna przysługa, premiera: 19.10.
komedia kryminalna, USA 2018
reżyseria: Paul Feig, występują: Anna Kendrick, Blake Lively
Stephanie jest uroczą, ale dość naiwną i niewinną młodą mamą. Emily zaś 

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

Stand-Upowa Fala w NRD : Dolniak Vs Nowaczyk, .1.10. 
(poniedziałek)
oops, we did it again!, 5.10. (piątek)
Koncert Romantycy Lekkich Obyczajów, 7.10. (niedziela)
Koncert Coma – wyprzedany, 12.10. (piątek)
Wstrząs, 13.10. (sobota)
Koncert: Dopethrone, Sunnata, Dead Quiet, 16.10. (wtorek)
Koncert KAMP!, 18.10. (czwartek)
Koncert Guzior + Afterparty All My Friends Are Criminalz, 
19.10. (piątek)
Wixapol, 20.10. (sobota)
Koncert Pelagic Road Fest: Abraham + Goście, 24.10. 
(środa)
Koncert Kwiat Jabłoni, 25.10. (czwartek)
30-lecie Baader Meinhof, 28.10. (niedziela)
Post Mortem #8 Sunken, Orphanage Named Earth, Black 
Tundra, 31.10. (środa)

HANZA CAFE, ul. Piekary 28

Hanza Globtrotters: Czesław Adamiak - Rowerem przez 
Japonię
18.10. (czwartek), godz. 19.00
Organizatorzy: Fundacja VERDA i Hanza Cafe

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

Big Gilson & The Blues Dynamite (Brazylia) support 
Struna-X (Polska)
1.10. (poniedziałek), godz. 19.00 Wstęp wolny

Yanish, 8.10. (poniedziałek), godz. 19.00 
Premiera pierwszej płyty projektu Yanish. Wernisaż grafiki 
Janusza Dybowskiego. Support Machaon. Wstęp wolny

Festival L36, 15.10. (poniedziałek), godz. 19.00 
Wystąpią: Nasty Rumours (Szwajcaria), Headless Frog (Pol-
ska), Continental (USA). Wstęp wolny

Dzień Gitary, 22.10. (poniedziałek), godz. 19.00 
Wystąpią: Trygonometry Guitar Tour (Krzysztof pARTyznat 
Toczko, Over The Under, Janek Petz). Support: Wojtek Justyna 
TreeOh! Wstęp wolny

HRPP Festival 2018, 29.10. (poniedziałek), godz. 19.00 
Wystąpią: Moriah Woods Trio, Fijałkowski Project, Józef 
Skrzek & Krzysztof Głuch Oscillate. Wstęp wolny

KLUBY
• 17.10. Bajka o trzech książętach Serendypii albo rola przypadku w nauce 
i medycynie – dr hab. Wojciech Szczęsny
• 24.10. Od genu do raka, czyli o anarchii komórkowej – dr Marek Jurgowiak
• 31.10. Zakażenie wirusem E zapalenia wątroby – nowy, stary problem – dr 
Dorota Dybowska
Wstęp wolny

Naukowe Halloween „Straszny Młyn”
26.10. (piątek), godz. 18.00-21.00

Warsztaty:
Edukacyjna ścieżka zwiedzania na wystawie „Kalejdoskop”
wtorek-piątek, godz. 9.00-12.00 i 12.00-15.00 
Interaktywnej wystawie edukacyjnej „Kalejdoskop” towarzyszą  ścieżki edukacyjne adresowane do 
uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Ścieżki umożliwiają pracę sa-
modzielną, w małym zespole, pełną odkryć i poszukiwań zarazem. 

Zajęcia dla przedszkoli
wtorek-piątek, godz. 9.00-11.00
Dzieci uczestniczą w godzinnym warsztacie, a pozostały czas wykorzystują na zwiedzanie wystaw Cen-
trum z przewodnikiem
wtorki - Cyferkowe ABC (5-6 lat)
środy - Mali architekci (5-6 lat)
czwartki - Poznajemy pojazdy do wesołej jazdy (3-6 lat) 
piątki - Laboratorium przedszkolaka (5-6 lat)
Warsztaty
wtorek-czwartek, godz. 9.00-10.00 i 11.00-12.00
wtorki - Ptasie wiadomości (kl. 1-6 SP)
środy - Planetarne ABC (kl. 1-6 SP)
czwartki - Grasz w kolory? (kl. 4-8 SP, kl. 3 gim.)
Pracownia multimedialna
wtorki, środy w godz. 9.00-12.00. Zajęcia są połączone ze zwiedzaniem interaktywnych wystaw wtorki 
- Świat algorytmów dla najmłodszych (kl. 1-3 SP)
środy - Programowanie - prosta sprawa - Z micro:bit, to zabawa! (kl. 1-3, 4-6 SP) 
Pracownia biologiczna
od wtorku do czwartku w godz. 9.00-10.00 i 11.00-12.00. W piątki w godz. 9.00-11.00
wtorki-czwartki - Rośliny od środka (kl. 4-8 SP, kl. 3 gim.) 
piątki - Właściwości białek i aminokwasów, Izolacja i rozdział elektroforetyczny genomowe DNA (kl. 7-8 
SP, kl, 3 gim., szkoła ponadgim.)
Pracownia fizyczna
wtorki w godz. 9.00-11.00, od środy do piątku w godz. 9.00-10.00 i 11.00-12.00
wtorki - Z notatnika doświadczalnika (kl. 7-8 SP, kl. 3 gim., szkoła ponad-gimnazjalna)
środy-piątki - Termiczny szok (kl. 7-8 SP, kl. 3 gim.)

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

Komturiada – turniej wiedzy  i sprawności historycznej rodzin, 13.10. 
(sobota), godz. 18.00
Udział w quizie z wiedzy historycznej o zamku krzyżackim oraz turnieju 
sprawnościowym sportów średniowiecznych (strzelania z łuku, gry w kości 
i średniowiecznym torze sprawnościowym). Przyjmujemy 4-osobowe zgłosze-
nia rodzin (np. rodzice + 2 dzieci). Każdy udział rodziny będzie punktowany. 
Suma zdobytych punktów wyłoni zwycięzców, którzy otrzymają nagrodę.



Wydarzenia:
Podgórskie Anioły – warsztaty plastyczne
1.10. (poniedziałek), godz. 17.45
Warsztaty wpisujące się w charakter obchodów Dni Anielskich w Toru-
niu. Uczestnicy zapoznają się z wizerunkami aniołów z różnych epok, 
a następnie wykonają anioły w wybranej z kilku zaproponowanych tech-
nik. Zostaną one zaprezentowane na wystawie, później odfruną do do-
mów uczestników. Prowadząca: Joanna Łagan. Wstęp 5 zł

Podgórskie święto latawca 
5.10. (piątek), godz. 17.30 – warsztaty latawcowe
Zapraszamy całe rodziny. Będziemy konstruowali szkielety latawcowe, 
oklejali je papierem, malowali farbami i przyczepiali kolorowe ogony. 
Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska. Bilet rodzinny: 15 zł

6.10. (sobota), godz. 16.00 – rodzinne puszczanie latawców
Próby lotów zrobionych wcześniej latawców oraz wspólną zabawę na 
terenie zielonym za trasą średnicową na Podgórzu. Miejsce spotkania 
– Dom Muz przy ul. Poznańskiej. Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska. Wstęp wolny

Poranek Teatralny „Kłębuszkowy zawrót głowy”
20.10. (sobota), godz.11.00
Spektakl w wykonaniu Teatru Frajda. Wstęp: 10 zł

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

Warsztaty tworzenia świec, 2.10. (wtorek), godz. 15.30
Każde dziecko wykona świecę według własnego pomysłu z wykorzysta-
niem wosku plastycznego, bez konieczności podgrzewania. Wstęp wolny

Warsztaty kulinarne „Jaglane cuda”, 12.10. (piątek), godz. 17.30
Będziemy przygotowywali potrawy z kaszy jaglanej, która stanie się bazą 
do przystawek i deserów. Zapisy: okolna@dommuz.pl, tel. 56 654-84-56. Wstęp 10 zł

Zabawa z tuszem - warsztaty plastyczne, 23.10. (wtorek), godz. 15.30
Wraz z dziećmi będziemy wykonywać pracy tuszem. Wstęp wolny

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

Pracownia-Warsztat - VI wystawa roczna 
Prace dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 18 lat, zrealizowane pod kie-
runkiem Agaty Durki w roku szkolnym 2017/2018. Szkice i studia z natu-
ry, realizacje z pamięci i wyobraźni oraz interpretacje dzieł mistrzów, wy-
konane w różnych technikach rysunkowych i malarskich, a także drobne 
próby graficzne oglądać można w dni powszednie w godz. 10.30-21.00. 
Wstęp wolny

Koncert Korporacji Tanecznej Baby Jagi „Złote Miotły”
7.10. (niedziela), godz.17.00 
100 tancerzy na jednej scenie, kilkanaście choreografii i ponad półto-
ragodzinne taneczne show. W programie gali znajdzie się wiele premie-
rowych choreografii w zróżnicowanych stylach tanecznych – począwszy 
od tańca nowoczesnego, poprzez szeroko pojęte techniki tańca współ-
czesnego, a skończywszy na pełnych harmonii, ładu i piękna etiudach 
baletowych. Miejsce: CKK Jordanki. Bilety: 20 zł do nabycia w MDK

Nowa Scena Muzyczna: Freygish Orkiestra, 20.10. (sob.), godz. 18.00
Koncert muzyki klezmerskiej. Zespół Freygish Orchestra powstał w roku 

tywne wizje Starówki, ale również będą mogły mieć charakter żartobliwy. 
Miejsce: Dom Muz, ul. Podmurna1/3. Prowadzenie: Anna Pilewicz, wstęp wolny

• 20.10. (sobota), godz. 9.00 Herbaciana integracja 
Warsztaty kulinarne tworzenia prostych ukraińskich dań, które będą sta-
nowiły wieczorny wernisażowy poczęstunek. Prowadzenie – pracownicy 
restauracji. Miejsce: Smaki Ukrainy, ul. Łazienna 26. Wstęp wolny

• 20.10. (sobota), godz. 16.00 Wernisaż wystawy map i naczyń herbacia-
nych. Wernisażowi towarzyszyć będzie ukraińska muzyka prezentowana 
z płyt. Katarzyna Kostańska zaprezentuje kilka kroków ukraińskiego tań-
ca tradycyjnego. Miejsce: Smaki Ukrainy, ul. Łazienna 26.

• 26.10. (piątek), godz. 17.30-19.30, 27.10. (sobota), godz. 12.00-14.00 
Projekt Spotkania z Dziadami
Warsztaty z robienia motanek – tradycyjnych lalek słowiańskich z dar-
tych materiałów. Stworzymy swoją laleczkę, dzieci zapoznają się z tą tra-
dycją, rodzajami laleczek, kulturą słowiańską i podstawami jej filozofii. 
Dla dzieci w wieku 8-10 lat. Szmatki uczestnicy przyniosą ze sobą. Każdy 
będzie mógł również przynieść ze sobą koszulkę, torbę lub materiał, na 
których umieszczą wybrane przez siebie symbole starosłowiańskie. 
Zapisy i informacje: tel. 734-648-967 oraz w Domu Muz na ul. Podmurnej 1/3. Prowadząca: Sara 
Orzechowska. Wstęp wolny

• 1-31.10. Projekt Ze starEGO MIASTA – warsztaty plastyczne na Wydzia-
le Sztuk Pięknych UMK
Dzieci i młodzież (9-17 lat) z dorosłymi wykonają w różnych technikach 
plastycznych projekty plakatów i kartek pocztowych, które zainspi-
rowane będą Starym Miastem i problemami z jakimi borykają się jego 
mieszkańcy. W plakatach autorzy ukażą pozytywne i negatywne treści 
opowiadające o toruńskiej starówce jako miejscu do życia i zamieszka-
nia. Projekty plakatów zostaną wydrukowane w dużych formatach B2 
i zaprezentowane na wystawie w Domu Muz (patrz dział Galeria Muz), 
a następnie na słupach ogłoszeniowych w Toruniu. Wstęp wolny

• 10.09-10.11. Projekt Włączamy razem teatr!
Projekt adresowany do miłośników teatru, mieszkańców Torunia, 
a w szczególności toruńskiej Starówki i mniejszości ukraińskiej. Będzie-
my tworzyć spektakl teatralny przy wsparciu Domu Muz, we współpracy 
z SP nr 5, Liceum Ogólnokształcącym nr 1, Fundacją Pomocy Samotnym 
Matkom w Toruniu. Prowadzący: Oxana Lytvynenko i Krystian Wieczyński. Wstęp wolny

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

Wystawy:
Anielski wernisaż - wystawa powarsztatowa 
2.10. (wtorek), godz. 17.00, do 16.10.
Wystawa prac powstałych w czasie warsztatów wpisujących się w obcho-
dy Dni Anielskich Torunia oraz święta aniołów w liturgii kościoła. W kolej-
nych edycjach (prowadzonych przez Joannę Łagan) powstają różnorodne 
ujęcia tego tematu – są anioły zarówno płaskie jak i przestrzenne - jed-
ne są z tiulu, inne z masy kreatywnej, styropianu, kolorowych koronek, 
a jeszcze inne są akwarelowe czy kamienne. 
Toruńska Uprawa Plakatu, 18.10. (czwartek), godz. 18.00, do 1.11.
Wystawa prac studentów oraz wykładowców Zakładu Projektowania Gra-
ficznego na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Oprócz projektów studentów 
na wystawie swoje plakaty zaprezentują także pracownicy Zakładu: dr 
Joanna Frydrychowicz-Janiak, dr Piotr Florianowicz, dr hab. Nikodem Prę-
gowski i dr Krzysztof Skrzypczyk.
Na wystawy wstęp wolny

Koncert kwartetu jazzowego Sunny Side, 4.10. (czwartek), godz. 19.00
Zespół powstał z inicjatywy Adama Jędrzejowskiego, muzyka perkusisty, 
współpracującego z czołówką polskiej ekstraklasy jazzowej lat 50. i 60. Grał 
w zespołach Krzysztofa Komedy i Andrzeja Trzaskowskiego. Nadal pozosta-
je aktywny, powołując do życia kolejne projekty. Kwartet zagra w składzie: 
Adam Jędrzejowski, dr Mirosław Lewandowski ts. Piotr Pokutycki guit. An-
drzej Gulczyński bass. Muzycy zaprezentują standardy jazzowe autorstwa 
Jobima, Gershwina, Portera i kompozycje polskich autorów. Wstęp: 10 zł

IV Ogólnopolskie Dni Djembe, 6.10. (sobota), godz. 12.00
Po raz drugi będziemy uczestniczyć w święcie gry na bębnach afrykań-
skich. To spotkanie z muzyką afrykańską dla początkujących i tych, którzy 
grają na djembe i dundunach od niedawna. Słowo djembe w języku ludu 
Bambara znaczy: „razem w pokoju, w harmonii”. Zapisy: podmurna@dommuz.pl. 
Z własnym instrumentem bez zapisów. Prowadzący: Zenon Szurpita. Wstęp wolny

Portret Nicole i trzy dni z życia Alberta Einsteina - spotkanie z dr. 
Januszem Czarneckim, 19.10. (piątek), godz. 19.00
Spotkanie z dr. Januszem Czarneckim – pisarzem i znanym kardiologiem. 
Jest autorem dwóch nowych książek: „Portret Nicole i inne opowiadania” 
oraz utworu scenicznego „Fascynująca magia. Trzy dni z życia Alberta Ein-
steina”. Dr Janusz Czarnecki jest autorem zbiorów opowiadań „Chłopiec 
z pociągu” (2013), „Pudełeczko z serwetką”(2014), „Zamieńmy się męża-
mi” (2015). Za swoją twórczość kilkakrotnie nagradzany. Wstęp wolny

 
W-łącznik
• 6.10. (sobota), godz. 10.00 Projekt Ja-torunianka – Warsztaty teatralne
Projekt adresowany do dziewczyn w wieku 9-13 lat. Podczas warsztatów 
zostaną zaprezentowane baśnie i legendy toruńskie, w których występują 
postaci kobiet. Uczestniczki zapoznają się też z historiami postaci histo-
rycznych, ważnych dla naszego miasta i regionu. W czasie pierwszych 
warsztatów uczestniczki przygotują scenariusz do spektaklu. W czasie 
kolejnych (8-13 października, godz. 15.00-18.00) trwać będą prace nad 
spektaklem. Prowadzący: Jagoda Kurek, Martyna Kowzan, Ewelina Wol-
ska, Krystian Pesta. Wstęp wolny

• 14.10. (niedziela), godz. 15.00 Ja-torunianka. Spektakl finałowy. 
Wstęp wolny

Projekt Herbaciana integracja.
• 13.10. (sobota), godz. 11.00 Warsztaty tradycyjnego parzenia herbaty 
Spotkamy się w ukraińskiej restauracji, gdzie odbędzie się parzenie her-
baty w samowarze, rozmowy, spotkanie z przedstawicielem Konsulatu 
Ukraińskiego oraz mniejszości narodowych w Toruniu. Prowadzenie: Anna 
Pilewicz i Iwona Skarzyńska. Miejsce: Smaki Ukrainy, ul. Łazienna 26. Wstęp wolny

• 13.10. (sobota), godz. 12.30 Warsztaty ceramiczne 
Stworzymy własne naczynia do picia herbaty. Na spotkanie uczestnicy przy-
noszą swoje ulubione kubki, filiżanki, nawet te zdefektowane, opowiada-
ją, skąd je mają. Uczestnicy wykonają i pomalują ceramiczne kubki, które 
później zostaną wypalone w piecu ceramicznym. Malunki będą inspirowa-
ne wzorami ukraińskimi w stylu „petrykiwka”. Prowadzenie: Tatiana Kijak 
i Iwona Skarzyńska. Miejsce: Art phi i Rekwizytornia Drzew, ul. Mostowa 38/3. Wstęp wolny

• 14.10. (niedziela), godz. 12.00 Herbaciana integracja: Alternatywna 
mapa Starówki 
Warsztaty plastyczne i choreograficzne. Uczestnicy porozmawiają o tym, 
jaką Starówkę znają, od kiedy na niej mieszkają, co w niej lubią, a co 
chcieliby zmienić, np. przywrócić z przeszłości. Na dużej mapie Starówki 
oznaczą te miejsca, które najbardziej lubią i te, których z jakiegoś powodu 
nie lubią/nie odwiedzają. Prace mogą odzwierciedlać poważne alterna-

DDOMY KULTURY

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

Galeria Muz
Wystawa grafiki Natalii Kwiatkowskiej, 12.10. (piątek), godz. 18.00
Decyzją wykładowców Zakładu Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych UMK 
laureatką Nagrody im. prof. Edmunda Piotrowicza za wyjątkowe osią-
gnięcia artystyczne w roku akademickim 2017/2018 została Natalia 
Kwiatkowska. Autorka jest aktualnie studentką III roku Kierunku Grafika, 
specjalności Grafika Warsztatowa. W swoich ekspresyjnych grafikach 
porusza temat człowieka, budując własną wizję portretowanej osoby, 
przy użyciu charakterystycznych dla technik metalowych środków wy-
razu - przerysowań, przetworzeń czy nawet deformacji, wykorzystując 
głębokie trawienia i różnorodność faktur. Wystawa w Galerii Muz jest 
dodatkowym wyróżnieniem dla młodej artystki.
Wystawa plakatów Ze starEGO MIASTA
26.10. (piątek), godz. 18.00, do 31.10.
W ramach projektu W-łącznik. Wystawa jest podsumowaniem projektu 
edukacyjnego ze starEGO MIASTA, w ramach którego zostały przeprowa-
dzone warsztaty twórcze z projektowania plakatu i kartek pocztowych. 
Prezentowane plakaty podejmują tematy dotyczące toruńskiej starówki, 
jako miejsca do zamieszkania, uczenia się czy spędzania wolnego cza-
su. Młodzi autorzy pokazują zarówno pozytywne jak i negatywne aspek-
ty związane z toruńską starówką. Po wystawie w Domu Muz plakaty będą 
zaprezentowane na słupach ogłoszeniowych. 

Fotogaleria Domu Muz
Fotografie Sławomira Świątkiewicza – Stan odosobnienia
4.10. (czwartek), godz. 18.00, do 31.10.
Sławomir Świątkiewicz (lat 41) – Ciechocinianin, z wykształcenia grafik, 
fotografią zajmuje się od kilkunastu lat. Studiował grafikę komputerową 
w Wyższej Szkole Informatyki w Łodzi. Z fotografią prawdziwą przygodę 
rozpoczął w 2005 roku. Na swoim koncie ma kilka wystaw indywidual-
nych i udział w wystawach zbiorowych. Lubi ingerować w zdjęcia. „Stan 
odosobnienia” jest cyklem fotografii, który powstał sam: „Czułem się 
jakby prowadziła mnie jakaś siła. Obecnie widzę w nich ludzi, zagubio-
nych, samotnych, nierozumianych. Oddalamy się od siebie, umieramy 
sami, mimo że jesteśmy roślinami w tym samym ogrodzie”.

Na wystawy wstęp wolny

Imprezy:
Międzypokoleniowa grupa teatralna „Koniec żartów” - nabór do 
zespołu, 3.10. (środa), godz. 16.00
W czasie zajęć uczymy się przez zabawę podstaw tworzenia teatru – 
sami wymyślamy scenariusze i improwizujemy na scenie. Szczególnie 
zaproszenie adresujemy do rodziców z dziećmi i seniorów, ale i wszyst-
kich lubiących twórcze wyzwania. Wstęp wolny



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

Toruńskie Nowe Miasto i jego mieszkańcy we wspomnieniach (XIX-XX 
wiek), 9.10 (wtorek), godz. 18.00
Spotkanie z Sylwią Dullin, która opowieściami o dawnym Toruniu dzieli się 
z mieszkańcami na łamach „Nowości”. Teksty uzupełnia wyimkami z ów-
czesnych gazet. Publikacje ilustrowane starymi fotografiami pojawiają się 
w „Albumie Rodzinnym” prowadzonym  od lat przez red. Romana Sucha.
Niepodległa w Kulturze. Kultura Kujaw i Pomorza w okresie 
międzywojennym, 18.10. (czwartek), godz. 11.00
Celem konferencji jest przedstawienie osiągnięć kulturalnych Kujaw i Po-
morza w okresie międzywojennym. Zaprezentowane zostaną wystąpienia 
dotyczące życia muzycznego i teatralnego, kultury ziemiańskiej, archi-
tektury i sztuki, mediów regionalnych, w tym zagadnień związanych z wy-
dawaniem lokalnych gazet i czasopism. Nie zabraknie informacji o życiu 
literackim regionu, o powstawaniu i rozwoju polskich bibliotek i księgar-
ni. Wydarzeniu będzie towarzyszyć wystawa, na której zostaną zaprezen-
towane najciekawsze zbiory Książnicy Kopernikańskiej związane z kulturą 
Kujaw i Pomorza okresu II RP. Konferencję uświetni występ chóru „Lutnia”, 
który wykona pieśni patriotyczne związane z Niepodległą.
Gra miejska: Herbert w Toruniu, 19.10. (piątek), godz. 9.00-14.00
Zapraszamy młodzież z toruńskich szkół podstawowych z klas 7-8 oraz 
szkół średnich. Zgłoszenia: przesłanie wypełnionego  formularza zgłoszeniowego wraz 
z oświadczeniem uczestnika/opiekuna drużyny (skan) na adres podwojnagra@ksiaznica.torun.pl 
bądź dostarczenie go osobiście do Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Słowackiego 8 (p. 28) do 5.10. 
Jedna szkoła może zgłosić maksymalnie 3 drużyny. Każda drużyna powinna liczyć od 8 do 14 osób 
(z opiekunem). Udział w grze jest bezpłatny. Miejsce zbiórki: Książnica Kopernikańska w Toruniu, 
ul. Słowackiego 8. Każda drużyna będzie musiała pokonać trasę oznaczoną punktami kontrolnymi. 
W punktach będą czekać zadania. Współorganizatorem jest Fundacja Archipelag Inicjatyw. 

Premiera gry planszowej „Staropolski wokabularz”
20.10. (sobota), godz. 14.30-20.00
Pierwsza gra planszowa stworzona w Książnicy Kopernikańskiej. Została 
zaprojektowana przez Mateusza Pitulskiego (autor bestsellerowej plan-
szówki „Kwiatki”) oraz Przemysława Chudzika. Gracze wcielają się w po-
stacie  spiskowców, którzy zbierają się na strychach i w piwnicach, by grać 
w „Staropolski wokabularz” i w ten sposób chronić narodowe dziedzictwo, 
czerpać zeń siłę do walki z zaborcami oraz ćwiczyć intelekt.
Program imprezy:
• godz. 14.30-16.00 Nauka gry;
• godz. 16.00-17.00 Wykład „Młodzi spiskowcy z Torunia”;
• godz. 17.00-20.00 premierowy turniej z nagrodami
Przez cały czas dostępne będą gry z wypożyczalni gier planszowych.
Piernikajki, czyli toruńskie piernikowe bajki (niekoniecznie dla 
najmłodszych), 22.10. (poniedziałek), godz. 18.00
Spotkanie z Katarzyną Kluczwajd, autorką, historyczką sztuki i regionalist-
ką, która przekroczyła granice faktograficznej i zabytkoznawczej opowie-
ści o Toruniu. Dzięki jej „Piernikajkom” możemy podróżować (pokrętnymi) 
ścieżkami łączącymi odległą przeszłość z dniem dzisiejszym, gdzie każda 
zabawa legendami, historią i językiem jest dozwolona. „Piernikajki” to To-
ruń widziany całkiem na nowo – historia połączona z fantasy oraz odnie-
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sieniami do aktualności, z językową ekwilibrystyką, humorem i ironią.
Kryminalne spotkanie dwóch... – o trylogii Marcela Woźniaka
24.10. (środa), godz. 18.00
Spotkanie z Marcelem Woźniakiem, torunianinem, autorem trylogii 
kryminalnej „Powtórka”, „Mgnienie”, „Otchłań”. Spotkanie poprowa-
dzi Robert Małecki, także autor „kryminalny”. W książkach obu panów 
znajdziemy wątki i miejsca toruńskie, a także osoby z miastem związa-
ne. Zapowiada się sensacyjnie (choć – tym razem – bez ofiar).
Od Pitagorasa do Newtona, 25.10. (czwartek), godz. 18.00
Wykład prof. Ryszarda Szczerby oparty o kontrowersyjną książkę „Lu-
natycy” z 1959 r. węgierskiego autora Artura Koestlera, który był trzy-
krotnie nominowany do Nagrody Nobla. Koestler strąca z piedestału 
geniuszy takich jak Kopernik, czy Galileusz, a Keplera nazywa astro-
logicznym spekulantem. Prelegent w niebanalny sposób ukaże rozwój 
nauki od Pitagorasa do Newtona. Prof. Ryszard Szczerba jest pracow-
nikiem Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN. Zajmuje się 
astrofizyką wykorzystując obserwacje satelitarne w podczerwieni nie-
dostępne z naziemnych obserwatoriów. Organizatorzy: Oddział Toruński Polskie-
go Towarzystwa Miłośników Astronomii oraz Książnica Kopernikańska

Spacer historyczny bibliotekowo-książkowy
27.10. (sobota), zbiórka o godz. 12.00
Spacer z okazji 95-lecia Książnicy Kopernikańskiej. Dwa główne punkty 
to gmach TNT przy ul. Wysokiej 16 (pierwotna siedziba Książnicy) oraz jej 
obecny budynek przy ul. Słowackiego 8. Spacer poprowadzi Katarzyna 
Kluczwajd – przez wiele miejsc i wspomnień: bibliotek, księgarni, drukar-
ni, antykwariatów, ale też wydawców książek i prasy, twórców książek: pi-
sarzy, historyków itd., miejsc obecnych w literaturze dawnej i najnowszej. 
Dopełnieniem spaceru będzie prezentacja 13.11. „Litero-twórcy i książko-
-file. O toruńskich publikacjach, wydawcach i bibliotekach”.

Filia nr 1, ul. Jęczmienna 23, tel. 56 621-08-69

Moje fascynacje. Wystawa malarstwa Marzenny Gruzy, do 19.10.
„Maluję krótko - przyznaje artystka - dopiero od zakończenia pracy 
zawodowej. Wcześniej ograniczałam się raczej do rysunku. Impulsem 
do pierwszych prób był pobyt na Dolnym Śląsku i fascynacja zarówno 
tamtejszym krajobrazem jak i zabytkami. Obecnie malowanie stało się 
moim ulubionym zajęciem, któremu się oddaję w wolnym czasie. Na 
wystawie zaprezentuję 16 prac, są to głównie pejzaże Dolnego Śląska 
oraz martwa natura. Kilka płócien przedstawia dzieci w mazurskim ple-
nerze”. Wstęp wolny

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

GRAmy! 4, 11, 18, 25.10. (czwartki), godz. 17.00
Rozkładamy planszówki. Zapraszamy dzieci od lat 6. Zagramy w Mista-
kos, Hally-Galli, Śpiące królewny lub w Łap psiaka.

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

Klub Kreatywnych „Katarzynki”
• 4.10. (czwartek), godz. 16.30-17.45 Zrób sobie bukiet kwiatów z liści
Jesień ma w sobie wiele uroku. Ciepłe barwy liści i łagodne babie lato 
dają nam poczucie spokoju 

B

życie. Po seansie – spotkanie z reżyserką. Wstęp wolny

Historia fotografii: Historia fotografii artystycznej środowiska toruńsko-
bydgoskiego po 1945 r., 17.10. (środa), godz. 16.45
Wykład multimedialny. Tuż po zakończeniu II wojny światowej profesoro-
wie Uniwersytetu Stefana Baterego przenieśli się do Torunia, gdzie zde-
cydowali się kontynuować tradycję wileńskiej uczelni. O konieczności 
odtworzenia Zakładu Fotografii Artystycznej na Wydziale Sztuk Pięknych 
UMK pisał w liście do senatu tworzonej uczelni Jan Bułhak. Do powołania 
odrębnej jednostki UMK jednak nie doszło. Mimo to w Toruniu i pobliskiej 
Bydgoszczy już w pierwszej powojennej dekadzie fotografia artystyczna 
doskonale się rozwijała. Wykład wygłosi Stanisław Jasiński – fotografik 
i instruktor fotografii, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, 
specjalista ds. fotografii WOAK.
Wstęp wolny

Książkożercy –spotkanie czytelnicze
24.10. (środa), godz. 17.00 (dzieci) i 18.00 (młodzież i dorośli) 
Podczas spotkań dla dzieci w sposób performatywny czytane są fragmen-
ty wybranych tytułów, prowadzone gry, zabawy i ćwiczenia nawiązujące 
do poruszanego w książce tematu. Spotkanie dla dorosłych to oprócz 
czytania fragmentów wybranego bestsellera również przestrzeń do dys-
kusji oraz wymiany myśli i spostrzeżeń na różne tematy, mini warsztaty 
nawiązujące do problematyki tekstu.
Spotkanie prowadzą: Magdalena Jasińska – animatorka kultury i teatro-
lożka  oraz Agnieszka Zakrzewska – pedagog teatru, animatorka kultury 
i instruktorka teatralna.  Wstęp wolny

Warsztaty:
6.10. Śpiewnik polski – śpiewamy polskie piosenki
Zajęcia prowadzi Erwin Regosz, informacje dot. zgłoszeń na www
6-7.10. Pedagogika cyrku dziecięcego
Cykl warsztatów dla animatorów, spotkanie VI, zajęcia prowadzą: Agnieszka Rak (hula-hop) 
i Agnieszka Kwiatkowska (akrobatyka powietrzna), informacje dot. zgłoszeń na www
12-14.10. Ruch w teatrze
Zajęcia prowadzi Marta Zawadzka, cena: 200 zł, zgłoszenia do 5.10.
13.10. Jak opowiadać historie na Instagramie? Instagram – siła obrazka
Zajęcia prowadzi Kasia Toczko, cena: 120 zł, zgłoszenia do 5.10.
19-21.10. Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i młodzieżą
Zajęcia prowadzi Alicja Usowicz, cena: 100 zł, zgłoszenia do 12.10.
27.10. Magia głosu – twój dźwiękowy wizerunek
Zajęcia prowadzi Erwin Regosz, cena: 80 zł, zgłoszenia do 19.10.
27-28.10. Weekendowe laboratorium artystyczne
Zajęcia prowadzi Agnieszka Zakrzewska, cena: 70 zł, zgłoszenia do 19.10.

Zajęcia edukacyjne
Konsultacje fotograficzne, 12, 26.10. (piątek), godz. 15.30-18.00 
Indywidualne zajęcia warsztatowe dla osób amatorsko uprawiających fotografię artystyczną. Za-
jęcia prowadzi Stanisław Jasiński. Udział bezpłatny.

Pacynowo - kolorowa kraina pacynek 
13.10. (sobota)
• godz. 9.00 zajęcia teatralne z cyklu Teatralny rozruch dla dzieci w wieku 7-10  lat. 
• godz. 11.00 i 12.30 zajęcia teatralne z cyklu Poranne figle, psoty i żarty dla dzieci w wieku 4-6 
lat. Zajęcia prowadzi Agnieszka Zakrzewska, cena 5 zł/dziecko (opiekun bezpłatnie). Zgłoszenia 
do 5.10.

*****
Trwają XXVII Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR w dziedzinie te-
atru. Amatorskie zespoły teatralne i twórcy indywidualni mogą zgłaszać swoje spektakle poprzez 
formularz na stronie www.woak.torun.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 października 2018 r. 
(do zgłoszenia należy dołączyć nagranie całego spektaklu lub jego próby).

2016. Ma korzenie w Miniorkiestrze, kapeli znanej toruńskim miłośnikom 
muzyki klezmerskiej od roku 1998. Na koncercie będzie można usłyszeć 
klezmerskie utwory instrumentalne oraz piosenki greckie (z tych mniej 
znanych polskiej publiczności). Dodatkowe informacje: 502-932-272
Muzyczne (z)Granie Amatorów MIAZGA 2018
26.10. (piątek), godz. 17.00 
W przeglądzie mogą wziąć udział soliści, duety i zespoły muzyczne, wykonujące muzykę na żywo. 
Wiek uczestników to 14-26 lat. Głównym celem przeglądu jest promowanie muzyki granej na żywo 
oraz wsparcie twórczości amatorskiej młodzieży. Karta zgłoszeniową i regulamin znajdują się na 
stronie www. Zgłoszenia do 19.10. na adres miazga@mdktorun.pl

Konkurs plastyczny Inspirowane poezją
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych woj. kujawsko-pomorskiego. Tematem pracy plastycznej jest ilustracja wiersza 
ulubionego poety polskiego. Format i technika wykonania pracy dowolne. Do pracy należy dołą-
czyć wydruk utworu stanowiącego inspirację dla pracy plastycznej w 2 egzemplarzach (jeden przy-
klejony na odwrocie pracy). Na odwrocie pracy należy też umieścić informację o danych osobowych 
autora pracy - imię i nazwisko, wiek, nazwa szkoły lub placówki, nr telefonu do autora pracy lub 
opiekuna. Zgłoszenia do 7.11.

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

Prezydentem być, październik 2018
Rozstrzygnięcie konkursu plastyczno-literackiego
Międzynarodowy Dzień Pokoju, 4.10. (czwartek), godz. 14.00
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i otwarcie wystawy prac.
Otwarty Turniej Szachowy w cyklu Grand Prix Torunia w Szachach 
Szybkich, 6.10. (sobota), godz. 10.00-15.00
Akcja charytatywna „Malujemy dla Pauliny”
18.10. (czwartek), godz. 16.00-19.00
Malowanie płóciennych toreb w celu przekazania ich organizatorom 
zbiórki charytatywnej
Warsztaty Wokalne „Akademia Piosenki”
20.10. (sobota), godz. 14.00-15.30 (gr. I), godz. 15.45-17.15 (gr.II)
Zapisy: 56 622-39-50
Rozpoczęcie akcji „Wrzuć pluszaka dla dzieciaka”, 22.10. (pon.)
Szkicownik toruński, do 31.10.
Wystawa uczestników pracowni plastycznej

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

Spotkania i wykłady:
W pierwszym rzędzie: Lato Aleksandry Mazoń
10.10. (środa), godz. 17.00
Projekcja filmu i rozmowa z reżyserką. Aleksandra Mazoń ukończyła Wy-
dział Lalkarski Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie Filia we Wrocławiu. 
Zaraz po studiach weszła w skład zespołu artystycznego Wrocławskiego Te-
atru Lalek. Swój reżyserski debiut fabularny niemal w całości sfinansowała 
z własnych pieniędzy. Lato to czarno-biała opowieść o jednym dniu z życia 
30-letniej Katarzyny. Obdarzona niezwykłym talentem plastycznym boha-
terka dotknięta jest ciężką chorobą. Jedno zdarzenie sprawia, że Katarzyna 
dojrzewa, z innej perspektywy zaczyna patrzeć na przeszłość, na własne 
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Nowa, interaktywna wystawa stała, łącząca elementy tradycyjne z multimedialnymi. Wśród 
atrakcji znajdziemy hologramy, projekcje rozgwieżdżonego nieba, a także kino 4D. Zwiedzanie 
odbywa się w grupach maksymalnie 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 zosta-
ną miejsca, w których żył i uczył się młody astronom oraz losy jego najbliższych.
Wszechświat - Zrealizowany z wielkim rozmachem film prezentujący obecny stan wiedzy na 
temat Wszechświata i jego historii, począwszy od Wielkiego Wybuchu, na ostatnich badaniach 
Alberta Einsteina kończąc.
Mikołaj Kopernik – poprzednicy i następcy - Historia badań kosmosu i wiedzy na temat astro-
nomii z okresu przed i po przewrocie kopernikańskim. Zaprezentowane zostaną także sylwetki 
słynnych badaczy kosmosu.

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

Wystawa czasowa:
Helena i Otton Steinbornowie. Dobro Rzeczpospolitej – najwyższym 
prawem, do 18.11. 

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: 
Ernest Malinowski, konstruktor kolei w Andach Peruwiańskich – 
w dwusetną rocznicę urodzin, do 18.11.

Bilety: Sale ekspozycyjne 10 zł normalny; 7 zł ulgowy

Spotkania towarzyszące wystawie:
13.10. (sobota), godz. 17.00 Kamil Kaczmarek i Kasper Piasecki - 
Transandino.  Szlakiem kolei Ernesta Malinowskiego
Emisja filmu „Transandino” oraz spotkanie z jego twórcami, którzy 
w 2010 roku wyruszyli szlakiem Centralnej Kolei Transandyjskiej za-
projektowanej przez inż. Ernesta Malinowskiego. Impresyjny dokument 
zabiera widza w podróż w niedostępne przestrzenie peruwiańskich An-
dów. W celu realizacji zdjęć twórcy filmu kilkakrotnie przebywali trasę 
Lima - Huancayo. Ujęcia nagrywano również  z okien samochodu oraz ze 
szczytów Andów.
20.10. (sobota), godz. 17.00 Danuta Bartkowiak - Ernest Malinowski – 
konstruktor kolei transandyjskiej
Spotkanie z biografką Ernesta Malinowskiego, która w 1996 roku wy-
dała książkę „Ernest Malinowski konstruktor kolei transandyjskiej”, 
a w dwa lata temu opublikowała ją w Limie w języku hiszpańskim. Autor-
ka w barwny sposób opowie o życiu i dziele wielkiego Polaka.

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: 
•  XL Międzynarodowe Spotkania Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży 

„Moja Przygoda w Muzeum”, do 11.11.
•  Polskie lotniczki w Stuleciu, do 30.10.
•  Toruńskie wyroby cynowe od XVII do XIX wieku, do 14.01.  

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 

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

 
Świat Orientu

Wystawy czasowe:
Koto – złota era miecza japońskiego, do grudnia
6.10. (sobota), godz. 14.00 - finisaż wystawy
Zamknięciu ekspozycji towarzyszyć będzie wykład na temat historii, 
konstrukcji oraz znaczenia miecza w kulturze japońskiej. Poprowadzi go 
Marek Korbecki, członek grupy Toriigakure, która była naszym gościem 
w lipcu, podczas pokazu walk na miecze japońskie, praktyk kenjutsu 
i miłośnik japońskich sztuk walki. Wydarzenie połączone ze sprzedażą 
katalogu wystawy w promocyjnej cenie. Wstęp wolny

Bilety: 10 zł normalny; 7 zł ulgowy

Spotkania:
13.10. (sobota), godz. 12.00 Pędzel i tusz - wykład  i warsztaty towarzy-
szące wystawie kaligrafii japońskiej, prowadzone przez Joannę Zakrzew-
ską, autorkę książki „Prze-myśleć piękno. Estetyka kaligrafii japońskiej”.
20.10. (sobota), godz. 12.30 Z cyklu „Spotkania z Azją” kolejne warsz-
taty origami poprowadzi Japończyk od wielu lat mieszkający w Toruniu 
Hajime Watanabe. 

„Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych” Katolic-
kiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej.

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

Do kogo należy Polska? Propagandowe kartki pocztowe z czasów 
I wojny światowej, 11.10. (czwartek), godz. 10.00, do 30.10.
I wojna światowa była wojną masową także w aspekcie wojennej propa-
gandy, a karty pocztowe były jej ulubionym i skutecznym instrumentem. 
Celem wystawy jest umożliwienie przeglądu propagowanych wówczas 
wyobrażeń i różnych aspektów tzw. „sprawy polskiej”: patriotycznej 
autoprezentacji Polaków, sekundującej im perspektywy francuskiej oraz 
punktu widzenia trzech mocarstw zaborczych. Ekspozycja na 32 plan-
szach prezentuje propagandowe kartki pocztowe z Niemiec, Austro-Wę-
gier, Rosji, Polski i Francji, pochodzące z prywatnej kolekcji prof. Rudolfa 
Jaworskiego (Konstancja), uzupełnione polskimi  zbiorami biblioteczny-
mi i muzealnymi. Dodatkowym atutem jest wybór oryginalnych kartek 
pocztowych z okresu I wojny światowej z kolekcji zbiorów graficznych 
BU. Organizator: Polska Akademia Nauk – Stacja Naukowa w Wiedniu
Selbstschutz na Pomorzu Gdańskim, 5-19.10.
1 września 1939 r. rozpoczęła się niemiecka inwazja na Polskę. W za-
jętych przez Wehrmacht miejscowościach powstawały bojówki złożone 
z przedstawicieli mniejszości niemieckiej, na bazie których zorganizo-
wano paramilitarną organizację Volksdeutscher Selbstschutz („Samo-
obrona Niemców Etnicznych”), potocznie zwaną Selbstschutzem. Jej ce-
lem było zduszenie polskiego ruchu oporu i przeciwdziałanie rzekomym 
aktom terroru ze strony Polaków. Pomorski Selbstschutz był największy 
w Polsce. Masowe aresztowania i egzekucje miały miejsce m.in. w Lesie 
Piaśnickim pod Wejherowem, „Dolinie Śmierci” w Fordonie, Barbarce 
pod Toruniem i Lesie Szpęgawskim pod Starogardem Gdańskim. Ekspo-
zycja przygotowana w związku z odsłonięciem w Toruniu Pomnika Ofiar 
Zbrodni Pomorskiej 1939 r.

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

Symbole Wielkiej Brytanii, 4.10 (czwartek), godz. 11.00, do 30.10.
Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ja-
nusza Korczaka w Toruniu oraz Wydawnictwo Oxford University Press 
prezentują pokonkursową wystawę I Wojewódzkiego Konkursu Plastycz-
nego Symbole Wielkiej Brytanii, zorganizowanego dla uczniów szkół spe-
cjalnych województwa kujawsko-pomorskiego. Jednym z głównych za-
mierzeń konkursu jest zwiększenie motywacji uczniów do nauki języków 
obcych. Wieka Brytania to kraj rozlicznych tradycji, z którymi nauczyciele 
zapoznają uczniów  ośrodka, uwrażliwiając ich na różnorodność języko-
wą i kulturową tego kraju. To także miejsce, w którym mieszka i pracuje 
ponad milion naszych rodaków. Na wystawie zaprezentowane zostaną 
prace wykonane dowolną techniką. Inspiracją były różne skojarzenia do-
tyczące Wielkiej Brytanii, m.in. królowa Elżbieta i popołudniowa herbat-
ka, czerwony autobus czy policjant w oryginalnej czapce. 

i odprężenia. Jeżeli chcecie je zatrzymać na dłużej, zapraszamy na twórcze 
spotkanie. Razem zrobimy bukiet kwiatów z jesiennych liści. 
• 18.10. (czwartek), godz. 16.30-17.45 Zrób sobie lampion ze słoika
Stwórzmy razem zaczarowaną krainę zamkniętą w lampionie, który ożywi 
ciepłym blaskiem wnętrza naszych domów i pomoże przetrwać do wiosny. 
Wstęp wolny. Więcej informacji: FB, kreatywne.katarzynki@onet.pl lub tel. 
do filii

Filia nr 14, ul. Łyskowskiego 29/35

Spotkanie autorskie: Hanna Cygler, 17.10. (środa), godz. 17.00
Autorka m.in. „Głowy anioła”, „Greckiej mozaiki”, „Nowego nieba” i „3 razy R”.

Filia nr 16, ul. Raszei 1, tel. 56 610-67-59

Akademia Twórczych Pomysłów
Akademia zaprasza dzieci w każdym wieku na warsztaty. 
• 1 i 2.10. Kolorowe misie – szyjemy figurki misiów z pianki kreatywnej;
•  8 i 9.10 Misiu ogrzej się – dla wcześniej uszytego misia wykonamy kur-

teczkę i spodenki;
•  15 i 16.10. Modny miś – tym razem przygotujemy sukienkę i torebkę dla 

Pani Misiowej;
•  22 i 23.10. Misiowe kreacje – zaprojektujemy i uszyjemy płaszczyk na 

zimę;
• 29 i 30.10. Misiu pracuje  – zaprojektujemy i uszyjemy ogrodniczki.
Zaczynamy zawsze o godz. 17.00. Udział bezpłatny

Hygge - sztuka bycia szczęśliwym, 10.10. (środa), godz. 16.00
Hygge to słowo określające filozofię życia, która czyni Duńczyków najszczę-
śliwszym narodem na świecie. Słowo to opisuje chwile szczęścia, ciepła 
i bliskości, które możemy odnaleźć w najzwyklejszych sytuacjach. Podczas 
spotkania przybliżymy skandynawską filozofię życia.
Tajemnica mediateki, 17.10. (środa), godz. 16.00
Śladami bohaterów książek Martina Widmarka. Zajęcia otwarte dla młod-
szych czytelników. W programie konkursy, łamigłówki i rebusy
Zaprzyjaźnij się z Pipi, 18.10. (czwartek), godz. 16.00
Zajęcia otwarte dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 
W programie zabawy ruchowe. W trakcie spotkania wykonamy Pipi Pończo-
szankę metodą origami.
Skandynawia bez tajemnic, 24.10. (środa), godz. 16.00
Jak wygląda życie statystycznego Norwega? Powiemy, co Norweg je, ile za-
rabia, jak się ubiera, jakie ma poglądy.

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych, ul. 
Szczytna 13

Spotkanie z Japonią, 8.10. (pon.), godz. 10.00
Prelekcja Justyny Gierszewskiej.
Patriotyczne śpiewanie , 22.10. (poniedziałek), godz. 10.00
Spotkanie z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości poprowadzi Jaro-
sław Szymeczko - „Wszyscy Tworzymy Sztukę”.
W moim świecie: prace Mirosławy Weichert i Feliksa Gerca, do 23.10.
Wystawa prac uczetników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy 



ganach przed wojną, kiedy sprzedawano „szmaty” a kiedy zioła i kwiaty, dlaczego kupowano 
suszone żmije. W części warsztatowej uczniowie będą wykonywać album na zdjęcia.
Bilet: 5 zł/os. Jednorazowo grupa może liczyć do 25 os. Informacje i zapisy: Dział Edukacji, 
tel. 56 622-89-43

Oferta specjalna na zamówienie dla szkół, grup studentów, a także grup pracowniczych i pry-
watnych – rozgrywki w planszowe gry ekonomiczne: Oil City. Galicyjska gorączka czarnego zło-
ta, Chłopska Szkoła Biznesu. Bilety: 3 zł. Rozgrywki należy zamawiać z co najmniej dwutygo-
dniowym wyprzedzeniem (możliwe terminy popołudniowe): Dział Edukacji, tel.: 56 622-89-43, 
edukacja@etnomuzeum.pl

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

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

MUZEUM UNIWERSYTECKIE
Collegium Maximum, pl. Rapackiego 1, www.muzeum.umk.pl

Sztuka polska w Wielkiej Brytanii
Insygnia i portrety Rektorów UMK

Wystawa czasowa:
X Bałtyckie Triennale Medali. Unia Bałtycka. 100. rocznica odzyskania 
niepodległości przez kraje bałtyckie
16.10. (wtorek), godz. 16.00, do 30.11. 
Bałtyckie Triennale Medali jest prestiżową międzynarodową impre-
zą medalierską odbywającą się cyklicznie w krajach nadbałtyckich. 
W roku 2018 przypada X edycja tej imprezy. Składa się ona z wystaw 
organizowanych w poszczególnych krajach. Tematem przewodnim jest 
100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę i przez inne kra-
je basenu bałtyckiego, a także Unia Bałtycka. Pomysłodawcą projektu 
jest Litewski Związek Artystów Medalierów, który zaprosił do współpra-
cy 60 artystów z Litwy, Łotwy, Estonii oraz Polski. Na wystawie można 
zobaczyć ponad 100 obiektów medalierskich. Reprezentantami Polski 
są artyści związani ze środowiskiem toruńskim, warszawskim i gdań-
skim. Toruńskie środowisko artystyczne może poszczycić się artystami, 
których prace stanowią istotny wkład w rozwój medalierstwa w Polsce. 
Wśród nich znajduje się tegoroczny laureat nagrody Medalu Honorowe-
go Thorunium Sebastian Mikołajczak. Wystawie towarzyszyć będą wy-
kłady wygłoszone przez dr hab. Alicję Majewską., prof. UMK i Tomasza 
Bylickiego, Starszego Kustosza Muzeum Warszawy. 

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 Mu-
zeum Diecezjalnym w Pelplinie. Są to, m.in. bogato zdobione gotyckie kielichy mszalne, mon-
strancja, rzeźby polichromowane oraz obrazy, z których najmłodszy to słynne dzieło Jerzego 
Kossaka „Cud nad Wisłą”. Ciekawy jest również sam budynek. Na jego ścianach znajdują się 
odrestaurowane fragmenty gotyckiej i renesansowej polichromii. Atrakcją dla zwiedzających 
są także elementy dawnego wystroju funkcjonalnego kamienicy, takie jak przeszklona winda 
umieszczona w gotyckim, okopconym przewodzie kominowym, zachowana gotycka umywalka 
czy bogato dekorowany drewniany strop.

Imprezy:
V Tydzień Refleksji Nad Kulturą Duchową 
•  3.10. (środa), godz. 18.00 Ikona, duch naszych czasów - prace Grzegorza 

Prokopiuka / Anna Crisanti i uczniowie 
•  4.10. (czwartek), godz. 19.00 Koncert muzyki cerkiewnej - Michał Hajdu-

czenia z zespołem
Organizator: Fundacja Pionowy Wymiar Kultury. Wstęp wolny

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 te-
lefonicznie (tel. 505-507-044) z tygodniowym wyprzedzeniem. Opłata: 2 zł od ucznia, opiekunowie 
- wstęp wolny

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

Muzeum, w którym można samemu wykonać piernik: od zebrania składników, przez wyrabianie cia-
sta, 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, misiów, 
wózków, kolejek, samochodów, klocków, gier planszowych i innych zabawek, ale również wystawę 
starych fotografii dokumentujących szczęśliwe dzieciństwo z minionych lat, projekcję starych bajek 
na dawnych projektorach oraz warsztaty artystyczne i literackie dla dzieci i młodzieży inspirowane 
prezentowaną kolekcją.
Muzeum czynne codziennie 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 świa-
tem z odległej galaktyki oraz spotkania najsłynniejszych bohaterów kosmicznej sagi tj. Lord Vader, 
Mistrz Yoda, R2-D2, C-3PO oraz wielu wielu innych. Odwiedzających czeka profesjonalne oprowa-
dzanie oraz możliwość wykonania niezapomnianych fotografii z naszymi eksponatami oraz gadże-
tami. 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, in-
dywidualni 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

Muzeum Toruńskiego Piernika, ul. Strumykowa 4

Ekspozycja prezentująca historię toruńskiego piernikarstwa, warsztaty wypieku pierników, biesia-
dy piernikowe

Wystawa czasowa: Z serca fabryki…, do 01.2019

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:
Polska, zobacz więcej - weekend za pół ceny, 6-7.10. 
Bilety do Muzeum Toruńskiego Piernika, Kamienicy pod Gwiazdą, Muzeum Podróżników im. Tony-
’ego Halika oraz Muzeum Historii Torunia będą tańsze o 50% 

Piernikowe Laboratorium:
•  warsztaty kulinarne: 3.10. Maciej Barton,  25.10. Willa Intrata – Muzeum 

Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
•  wyprawa do świata przypraw: 12.10. – Małgorzata Mikulska-Wernerowicz
•  Co ma piernik: 16.10. Tadeusz Dussa – pszczelarz 

Toruń za pół ceny, 12-14.10.
Wstęp do wyszczególnionych oddziałów będzie kosztować 50% mniej: Ratusz Staromiejski, Ka-
mienica pod Gwiazdą, Muzeum Historii Torunia, Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika, Mu-
zeum Toruńskiego Piernika. Rabat także na bilet do dwóch oddziałów: do Ratusza (oprócz Wie-
ży Ratuszowej) oraz do: Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów (oprócz Księgi Toruń 3D) lub 
Kamienicy pod Gwiazdą lub Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika; do Muzeum Toruńskiego 
Piernika (z wyłączeniem warsztatów piernikowych) oraz do: Muzeum Historii Torunia (oprócz Księ-
gi Toruń 3D) lub Kamienicy pod Gwiazdą lub Muzeum Podróżników
Połowę kosztować będą też dwudniowe bilety wstępu.

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

Wystawy czasowe:
Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty. Fotografie Bolesławy 
i Edmunda Zdanowskich, do 04.2019
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-piątek: 9.00-16.00, sobota-niedziela: 10.00-16.00
poniedziałek: nieczynne

Parki Etnograficzne:
Park Etnograficzny w centrum Torunia (godziny otwarcia j.w.)
Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce
Godziny otwarcia: wtorek-piątek: 9.00-16.00, sobota-niedziela: 10.00-16.00

Bilety: www.etnomuzeum.pl/dla-zwiedzajacych. W każdą środę wstęp bezpłatny na ekspozycje 
stałe
Akcje promocyjne:
5-7.10. Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny
12-14.10. Toruń za pół ceny

Imprezy:
Wanda Niedziałkowska-Dobaczewska. Drzewo życia: Wilno – Toruń – 
Bydgoszcz – Żnin, 13.10. (sobota), godz. 16.00
Spotkanie z cyklu Kultura okolic – okolice kultury współorganizowane 
z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum. Tym razem spotkamy się z Heleną 
Skonieczką z Bydgoszczy – poetką, działaczką Kujawsko-Pomorskiego 
Okręgu Polskiego Związku Niewidomych, inicjatorką licznych projektów 
społeczno-kulturalnych, harcerką i esperantystką podróżującą po całym 
świecie. Opowiadać będzie o Wandzie Niedziałkowskiej-Dobaczewskiej 
z Wilna – swojej „Babuni”, znanej przed wojną literatce, także pisarce dla 
dzieci, współpracowniczce Radia Wileńskiego i Kuriera Wileńskiego. Bab-
cia po wojnie była także kierownikiem literackim toruńskiego teatru Baj 
Pomorski. Prowadzenie: Teresa Okoniewska i Maria Pokrzywnicka. Bilet: 2 zł

Etnoigraszki: Pani Jesień, 14.10. (niedziela), godz. 12.00
Kolejna z cyklu imprez umuzykalniających dla rodzin z dziećmi. Dlaczego 
dzień jest krótszy i robi się coraz zimniej? Gdzie znaleźć złote liście? Czy 
jeże lubią jabłka? Na te i inne pytania odpowiemy podczas spaceru po 
jesiennym parku, rodzinnych rozmów przy robocie i wspólnego muzyko-
wania. Prowadzenie: Marta Domachowska. Bilety: 10 zł os. dorosła, 5 zł dziecko, 
25 zł rodzina (2+2) do nabycia w kasie od 9.10. oraz przed imprezą. Liczba miejsc ograniczona

Na tych gałązeczkach złociste jabłuszka, 25.10. (czw.), godz. 12.00
78. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób z grupy wiekowej 
55+. W programie opowieści o jabłoniach sadzonych od wieków na pol-
skich ziemiach, o jabłkach i ich symbolice w kulturach różnych narodów, 
o wierzeniach związanych z tym owocem stosowanym w ludowych obrzę-
dach i praktykach magicznych. Motyw jabłka pojawi się także w tradycyj-
nych pieśniach i przyśpiewkach, we fragmentach tekstów literackich oraz 
przykładach sztuki ludowej. Podczas degustacji owoców zaprosimy do 
snucia „jabłkowych” wspomnień. Bilet: 3 zł

Akcja „Wyślij pocztówkę w stulecie niepodległości” 
Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości muzeum wraz z Urzędem Marszałkow-
skim i Pocztą Polską przygotowało okolicznościową serię pocztówek. Kartki można otrzymać bez-
płatnie w kasach muzeum (w Toruniu i Wielkiej Nieszawce) i wysłać w dowolnym punkcie pocz-
towym. Pierwsze osoby wraz z kartkami otrzymają również okolicznościowe znaczki pocztowe. 
Na projektach znalazły się obiekty ze zbiorów Muzeum, które swą treścią w szczególny sposób 
nawiązują do tematyki niepodległościowej. Akcja do wyczerpania nakładu

EDUKACJA
Dla przedszkoli:
Tradycja w małym paluszku
Warsztaty dla dzieci powyżej 4 lat. W programie elementy kultury ludowej w działaniach twór-
czych, a także tradycyjne piosenki i zabawy dzieci wiejskich. W październiku dzieci poznają świat 
lnu, obejrzą ubrania z babcinej skrzyni i spróbują prac przy przetwarzaniu rośliny w tkaniny za 
pomocą tradycyjnych narzędzi. Bilety: 9 zł. Jednorazowo grupa może liczyć do 25 os. Informacje 
i zapisy (z dwutygodniowym wyprzedzeniem): Dział Edukacji, tel. 56 622-89-43. 
Dla szkół:
• O lnie, płótnie i koszuli - Uczestnicy obejrzą wyroby z lnianego płótna ze skrzyni prababci i do-
wiedzą się jak powstały. Poznają tradycyjne metody uprawy lnu i spróbują swoich sił w pracy za 
pomocą dawnych narzędzi do jego obróbki, a także w tkaniu na krosienkach. Poznają odpowiedzi 
m.in. na pytania: Skąd się wzięła nazwa październik? Do czego służy dzierzgoń? Jak powstaje 
lniana nić? Jakich czynności dotyczą pojęcia przędzenie i tkanie?
• W dawnej szkole wiejskiej - Zajęcia na wystawie Tajemnice codzienności… w części zaaranżowa-
nej na izbę szkolną. Uczestnicy poznają sytuację ucznia i nauczyciela w szkółce wiejskiej w cza-
sach zaborów i w okresie międzywojennym, spróbują pisania piórem ze stalówką i atramentem, 
liczenia na liczydle, przymierzą ośle uszy. Jak wyglądała szkolna wyprawka? Na czym polegała 
zsypka? Jakie były metody utrzymywania dyscypliny w klasie? 
• W to mi graj! - Zajęcia umuzykalniające. Uczestnicy poszukują dźwięków i wątków muzycznych 
na wystawach, poznają tradycyjne piosenki i zabawy dziecięce, próbują gry na instrumentach 
ludowych. Wspólnie udowodnimy, że aby muzykować nie trzeba być profesjonalistą. 
• Wyginaj śmiało wyobraźnię: pamiątka z jarmarku - Zajęcia na wystawie Wileńskie kiermasze, 
jarmarki i odpusty. Fotografie Bolesławy i Edmunda Zdanowskich. Dowiemy się m.in. jak powsta-
wały dawniej zdjęcia, co to był negatyw a co pozytyw, co można było kupić na jarmarcznych stra-



MTG stanowi platformę spotkań z twórczością artystów z Polski i ze świa-
ta, a także przestrzeń dyskusji na temat specyfiki grafiki i miejsca, jakie 
zajmuje ona we współczesnej sztuce. Tegoroczna edycja zatytułowana 
„Hybryda” konfrontuje różne doświadczenia w budowaniu obrazu na 
drodze wzbogacania języka grafiki środkami charakterystycznymi dla in-
nych mediów.  Istotnym elementem jest też szeroko rozumiane łączenie 
w jednej realizacji artystycznej różnych doświadczeń w budowaniu wizu-
alnego przekazu, a także konfrontacja w jednym dziele różnych technik.

Galeria czynna: wtorek, godz. 12.00-20.00, środa-niedziela, godz. 11.00-18.00

Wydarzenia:
Polska: Zobacz więcej – Weekend za pół ceny
5-7.10. (piątek-niedziela), godz. 11.00-18.00
Toruń za pół ceny, 12-14.10. (piątek-niedziela), godz. 11.00–18.00
W ramach obu akcji galeria zaprasza do bezpłatnego zwiedzania wystawy 9. Międzynarodowe 
Triennale Grafiki „Kolor w grafice”: Hybryda

Edukacja:
Sztuka Prostoty Szuka: warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży
Dla grup zorganizowanych. Zajęcia swoją tematyką nawiązują do aktualnych wystaw. Warsztaty 
skierowane są do różnych grup wiekowych, a ich uczestnicy będą mogli doświadczyć całego bo-
gactwa środków wyrazu, które można zaangażować do tworzenia współczesnej sztuki. 
Zgłoszenia: tel. 56 622-63-39 lub info@wozownia.pl (kontakt: Natalia Cieślak). Wstęp na pod-
stawie biletu do galerii – ulgowy 3 zł, grupowy 15 zł
„Lekcja w galerii” – nowa propozycja edukacyjna
Projekt skierowany do młodzieży ostatnich klas szkoły podstawowej oraz licealistów (13-18 lat). 
Uczestnicy będą zaznajamiać się z językiem sztuki współczesnej i poznawać pojęcia charaktery-
styczne dla tej dyscypliny. Każde ze spotkań odbywa się na aktualnie prezentowanej ekspozycji, 
która stanowi punkt wyjścia do swobodnej wymiany spostrzeżeń między uczestnikami a pro-
wadzącym. Swobodne obcowanie ze sztuką w przestrzeni galerii ma oswajać z nią młodzież 
i kształtować postawę świadomego odbiorcy. Dla nauczycieli spotkania te mogą stać się pomocą 
dydaktyczną oraz bezpośrednią inspiracją płynącą z kontaktu z żywą sztuką.
Zgłoszenia: tel. 56 622-63-39 lub laboratorium@wozownia.pl (kontakt: Joanna Gwiazda)

GALERIA ZPAP, ul. Ducha Świętego 8

Adam Siałkowski – Magia, 26.10. (piątek), godz. 18.00, do 4.10.
Na wystawie przedstawione będą prace pochodzące ze zbiorów autora 
oraz kolekcji prywatnych. Dominować będą prace samego autora o nie-
przeciętnej i wyrafinowanej urodzie. Bliskie design art z aspiracją gla-
mour. Natomiast to, co przedstawione jest w sztuce Adama Siałkowskie-
go jest zagadkowe, tajemnicze i magiczne. 

Wstęp wolny. Galeria czynna codziennie w godz. 10.00-16.00. Wejście przez Muzeum Zabawek, 
ul. Ducha Św. 10

MAŁA GALERIA FOTOGRAFII ZPAF, ul. Różana 1

Impresje i abstrakcje na 100 - Wystawa Toruńskich Spacerów 
Fotograficznych, do 31.10.
Stowarzyszenie Toruńskie Spacery Fotograficzne obchodzi swoje 8 
urodziny. We wrześniu odbył się również 100. Toruński Spacer Fotogra-
ficzny. Działalność toruńskiego Stowarzyszenia jest ewenementem na 
skalę kraju, dowodzącym, że Polacy w różnym wieku, wywodzący się 
z rozmaitych środowisk, potrafią przez lata wspólnie tworzyć, zapisując 
niezwykły dokument regionu, niewolny od artystycznych ambicji. Gru-
pa twórców konsekwentnie organizuje comiesięczne plenery w mieście 
i poza nim, wystawiając efekty swoich prac na wystawach (obecna jest 

Spotkanie z okazji 100. rocznicy wydania pierwszego przekładu „Pana 
Tadeusza” w języku esperanto, połączone z promocją najnowszego, te-
gorocznego wydania. Przybliżona zostanie postać doskonałego tłumacza 
Antoniego Grabowskiego, absolwenta toruńskiego I LO, który podjął się 
tłumaczenia epopei, zachowując oryginalną trzynastozgłoskową wersyfi-
kację. W trakcie spotkania usłyszymy fragmenty „Pana Tadeusza” w języ-
ku esperanto oraz koncert cymbalisty Piotra Pardeli. Wstęp wolny

Orient Express – Przystanek Egipt, 25.10. (czwartek), godz. 17.00
Spotkania z przedstawicielami Orientu mieszkającymi w Polsce, któ-
rzy dzielą się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi współegzystowania 
w naszym kraju. Gościem spotkania będzie Ghonem Haytham. Wstęp wolny

Centrum Sztuki Filmowej

Ucho na dokument – pokaz filmu „Opera o Polsce” i spotkanie 
z reżyserem Piotrem Stasikiem, 3.10. (środa), godz. 18.00 Bilety: 12/14 zł

Spotkanie warsztatowe z Iriną Boteą – rumuńską artystką 
multimedialną, 6.10. (sobota), godz. 12.00
Spotkanie towarzyszące wystawie „Dzieciństwo”. Wstęp wolny

Pokaz filmu „Nina” i spotkanie z reżyserką Olgą Chajdas
9.10. (wtorek), godz. 18.00 Bilety: 12/14 zł

Kino dla seniora, 10.10. (środa), godz. 12.00
Pokaz filmu „Dywizjon 303. Prawdziwa historia”, reż. Denis Delić, Polska, 
2018. Bilety: 10 zł

Spotkanie filozoficzne: przedpremierowy pokaz filmu „Climax”, reż. 
Gaspar Noé, 10.10. (środa), godz. 18.00
Po seansie dyskusja z prof. Krzysztofem Abriszewskim. Bilety: 12/14 zł

Pokaz filmu „Love Express. Zaginięcie Waleriana Borowczyka” 
i spotkanie z reżyserem Kubą Mikurdą oraz dr Sylwią Kołos
11.10. (czwartek), godz. 18.00 Bilety: 12/14 zł

Wieczór z Bergmanem, 13.10. (sobota)
•  godz. 16.00 „Siódma pieczęć”, reż. Ingmar Bergman
•  godz. 18:00 „Tam, gdzie rosną poziomki”, reż. Ingmar Bergman
•  godz. 20.00 „Bergman – Rok z życia”, reż. Jane Magnusson
Bilety: 12/14 zł

Międzynarodowy Dzień Białej Laski, 16.10. (wtorek), godz. 10.00
Pokaz filmu „Miłość pisana Braillem”, reż. Michel Boujenah, Belgia/Fran-
cja, 2016. Bilety: 8 zł

Seniorskie ujęcia, 17.10. (środa), godz. 12.00
Warsztaty filmowe dla seniorów. Bilety: 1 zł

Przedpremierowy pokaz filmu „Utoya, 22 lipca”, reż. Erik Poppe
30.10. (wtorek), godz. 18.00 Bilety: 12/14 zł

National Theatre w Kinie Centrum, 31.10. (środa), godz. 20.00
Retransmisja spektaklu „Frankenstein”, reż. Danny Boyle. W rolach głów-
nych Benedict Cumberbatch oraz Jonny Lee Miller. Bilety: 20/25 zł

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

9. Międzynarodowe Triennale Grafiki „Kolor w grafice”: Hybryda,  
do 28.10.
Triennale odbywa się w Galerii Sztuki Wozownia cyklicznie od połowy lat 
80. Wystawa ma prezentować wiodące tendencje w grafice warsztatowej. 

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

Eimutis Markūnas - Wiatr czasu, 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.
Dzieciństwo - Childhood, 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.
40 artystów na 40-lecie, do 21.10.
Z okazji 40-lecia współpracy partnerskiej miast Getyngi i Toruń, prezen-
tujemy prace czterdziestu artystów, którzy związani są z siedmioma ga-
leriami działającymi w Getyndze.
Aleksandra Kalisz - Un/covered – Od/kryta, do 28.10.
Wystawa prezentująca dwa cykle malarskie Aleksandry Kalisz: „Nić ko-
biecości” i Akt wzoru”. W swoim malarstwie artystka skupia się na ko-
biecym akcie przeplatającym się z ornamentami. Zatraca modelki w tka-
ninach i stara się sprawić, żeby widz zanurzył się w tą wciągającą grę.

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 aktualnych wystawach
4.10. (czwartek), godz. 16.30 Zbiórka przy recepcji, wstęp: 1 zł, bez zapisów

Spotkanie warsztatowe z Iriną Boteą – rumuńską artystką 
multimedialną, 6.10. (sobota), godz. 12.00
Spotkanie towarzyszące wystawie „Dzieciństwo”. Wstęp wolny

Wydarzenia dla dzieci:
Wyprawa w głąb sztuki, 6.10. (sobota), godz. 12.00
Warsztaty rodzinne towarzyszące wystawie „Wiatr czasu” Eimutisa Mar-
kūnasa. Dla dzieci w wieku 7-12 lat wraz z opiekunami. Wstęp: 10 zł, zapisy: eduakcje@csw.

torun.pl lub 56 610-97-16

Bajki z rzutnika, 27.10. (sobota), godz. 12.00
Zapraszamy dzieci i rodziców na seans i zabawy twórcze w Czytelni CSW. Październik to czas 
przetworów, więc my też zajmiemy się przetwarzaniem wszystkiego, co jesień podrzuciła do na-
szej pracowni. Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl. Bilety: 10 zł / dziecko

SGALERIE
Zmysłoteka
grupa I – wtorki, godz. 16.30-17.30, grupa II – środy, godz. 16.30-17.30
2.10., 3.10. Kasztan
9.10., 10.10. Sklep
16.10., 17.10. Pieczątki
23.10., 24.10. Dynia
30.10., 31.10. Instrumenty
Zajęcia dla dzieci w wieku 2–6 lat wraz z opiekunami. Wstęp: 80 zł karnet na miesiąc (dziecko + 
rodzic/opiekun) lub 11 zł/os. na pojedyncze zajęcia (w miarę dostępności miejsc). Zapisy: zmy-
sloteka@csw.torun.pl lub 56 610-97-18.
Uwaga! Na pierwszych zajęciach w październiku obowiązuje karnet wrześniowy. Karnet paź-
dziernikowy obejmuje 4 kolejne spotkania.

Dzień na plus: warsztaty i wykłady dla seniorów
Wtorki ze sztuką, 2.10. (wtorek), godz. 12.00
Działania do wystawy „Wiatr czasu. Retrospektywa Eimutisa Markūna-
sa”. Wstęp: 1 zł, zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub 56 610-97-16

Kino dla seniora, 10.10. (środa), godz. 12.00
Pokaz filmu „Dywizjon 303. Prawdziwa historia”, reż. Denis Delić, Pol-
ska, 2018. Prelekcja i dyskusja – dr Radosław Osiński. Bilety: 10 zł

Spacer po aktualnych wystawach, 16.10. (wtorek), godz. 12.00
Wstęp: 1 zł, zbiórka przy recepcji, bez zapisów

Seniorskie ujęcia, 17.10. (środa), godz. 12.00
Warsztaty filmowe dla seniorów
Wstęp: 1 zł, zapisy: piotr.wasniewski@csw.torun.pl lub 56 610-97-41

Komputer krok po kroku
Zajęcia w dwóch grupach: 25.10. (czwartek), godz. 12.00 (grupa począt-
kująca) i 26.10. (piątek), godz. 12.00 (grupa zaawansowana).
Prowadzenie: Paweł Falkowski.
Wstęp: 1 zł, zapisy (od wtorku do niedzieli): biblioteka@csw.torun.pl lub 56 610-97-24

Centrum Literatury

Po prawej stronie Zachodu – teologia praktyczna architektury i sztuki 
sakralnej pogranicza, 2.10. (wtorek), godz. 18.00
Wykład i wystawa w ramach V Tygodnia Refleksji nad Kulturą Duchową orga-
nizowanego przez Fundację Pionowy Wymiar Kultury we współpracy z CSW. 
W trakcie wykładu obejrzeć będzie można wystawę „Świątynie – w drodze”. 
Prowadzenie: prof. dr hab. inż. arch. Jerzy Uścinowicz – architekt, nauczyciel 
akademicki, kierownik Zakładu Architektury Kultur Lokalnych Wydziału Archi-
tektury Politechniki Białostockiej, Dyrektor International Union of Architects 
UIA Work Programme „Spiritual Places”. Profesor Międzynarodowej Akade-
mii Architektury. Autor ponad 100 większych projektów architektonicznych, 
w tym ponad 50 obiektów i zespołów sakralnych. Wstęp wolny

Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem, 3.10. (śr.), godz. 18.15
Kolejne spotkanie z Iwoną Chmielewską i Jolantą Liczkowską-Czaky-
rową. Tym razem inspiracją do rozmowy będzie książka „Nadchodzi 
straszny Bogeyman”, koreańskiego autora Yon-Chol Paka. Wstęp wolny

FotoGRAFIA: Krótka historia panoramicznego oglądu świata, czyli skąd 
się wzięły panoramy w malarstwie i fotografii, 12.10. (pt.), godz. 18.00
Dalsza część opowieści o historii fotografii panoramicznej, prezentowa-
na okiem praktyka. Prowadzenie: Marek Czarnecki, Jadwiga Czarnecka
Wstęp wolny

Historia mody. Moda okupacyjna w pigułce, 16.10. (wt.), godz. 18.00
Spotkanie poświęcone modzie w czasach okupacji, bogato ilustrowane 
fotografiami i okraszone wieloma dowcipnymi anegdotami niezrówna-
nego znawcy mody. Prowadzenie: Krzysztof Trojanowski. Wstęp wolny

Sinjoro Tadeo – Stulecie epopei na stulecie niepodległości. Wykład 
i minikoncert cymbalisty Piotra Pardeli, 19.10. (piątek), godz. 18.00
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teresowań twórczych artystów związanych z Wydziałem Sztuk Pięknych UMK. Wy-
stawa obejmuje prace graficzne, malarskie, rysunkowe oraz fotografie. Specyfika 
kameralnego formatu sprawia, że nieraz jest on polem do poszukiwań, odskocznią 
względem większych realizacji, bądź ich dopełnieniem, wreszcie dla niektórych 
twórców staje się głównym nośnikiem artystycznej wypowiedzi. Niezależnie od 
motywacji autorów, mała forma pozostaje żywym wątkiem twórczości plastycznej 
- dość wyrazistym, by zasłużyć na samodzielną prezentację. Nasz projekt jest nieco 
przekorną demonstracją siły... Chodzi o siłę wyrazu, czasem wręcz monumentalne 
oddziaływanie realizacji – wbrew niepozornym wymiarom.
Organizator: Zakład Grafiki, WSzP UMK

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

Urszula Sobkowiak – Beskidzkie Zamyślenia
4.10 (czwartek), godz. 17.00, do 26.10.
Urszula Sobkowiak jest emerytowanym nauczycielem akademickim UKW w Byd-
goszczy, pedagogiem i instruktorem harcerskim. Jej wielką pasją jest turystyka 
i krajoznawstwo, a zwłaszcza góry. Przeżycia, refleksje towarzyszące przemiesz-
czaniu szlaków utrwala na fotografiach i w wierszach. Opublikowała kilka tomików 
poezji. Jest też autorką licznych publikacji naukowych i kierowanych do szerszego 
odbiorcy; są wśród nich takie, w których ukazuje walory wędrowania. Zafascyno-
wana Beskidem Niskim i Beskidem Sądeckim od wielu lat oswaja tamtejsze ścieżki 
i bezdroża, gdzie ważna jest dla niej zarówno przyroda, jak i architektura drewnia-
na, w tym cerkwie, a także przydrożne kapliczki i krzyże. „Beskidzkie zamyślenia” 
stanowią propozycję zagłębienia się w bogactwo tamtego świata.

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

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

11. Międzynarodowy Festiwal Sztuki na Bilbordach Art Moves, do 9.10.
Temat przewodni: „Kto rządzi naszym życiem: my sami, inni ludzie czy algorytmy?”. 
Jak zawsze na festiwalowe prezentacje składają się prace wyłonione w konkursie 
oraz dzieła artystów zaproszonych przez organizatorów. W rywalizacji wzięły udział 
1024 prace, przysłane przez 562 artystów z 76 krajów, m.in. z Rosji, USA, Chin, 
Macedonii, Azerbejdżanu, Wielkiej Brytanii i Iranu.  Wstęp wolny

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.

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

Festiwal Siły Natury: Moc Ognia
Duch Ognia, 12.10. (piątek), godz. 19.00
Wystąpią: Jakub Frączek – marimba, Toruńska Orkiestra 
Symfoniczna, Mariusz Smolij – dyrygent, Radosław Droń 
– asystent dyrygenta
W programie: G. Holst - Taniec Ducha Ziemi, Ducha Wody 
i Ducha Ognia z baletu Perfect Fool; C. Xu - Phoenix na ma-
rimbę i orkiestrą smyczkową (europejska premiera); M. de 
Falla – Suita z baletu El Amor Brujo, I. Strawiński – Ognisty 
Ptak
Bilety: 40 zł, 30 zł ulgowy

Ogień Miłości, 17.10. (środa), godz. 19.00
Wystąpią: Weronika Rabek – mezzosopran, Anna Thun – 
mezzosopran, Jadwiga Rappe – alt, Agata Teodorczyk – ta-
niec flamenco, Maurycy Stawujak – fortepian, Jakub Niedo-
borek – gitara flamenco
W programie: ogniste tańce flamenco, arie i pieśni z oper 
oraz muzyka z baletów Verdiego, Mozarta, Czajkowskiego 
i de Falli.
Miejsce: Sala Wielka Dworu Artusa. Bilety: 20 zł, 10 zł ulgowy

Ogniste Światy, 19.10. (piątek), godz. 19.00
Wystąpią: Antonio di Cristofano (Włochy) – fortepian, Ma-
riusz Smolij (dyrygent), Toruńska Orkiestra Symfoniczna
W programie: G. F. Händel – Muzyka Sztucznych Ogni, 
M. Ravel – Koncert fortepianowy G-dur, M. Cynk – Taniec 
ognia (premiera), R. Wagner – Muzyka Magicznego Ognia 
z opery Walkirie, W. Kilar – Krzesany. Bilety: 40 zł, 30 zł ulgowy

Gorące rytmy na cztery ręce, 20.10. (sobota), godz. 18.00
Schiavo – Marchegiani Piano Duet
W programie: W. A. Mozart - Sonata C-dur na fortepian na 
cztery ręce KV 521, J. Brahms – Tańce węgierskie nr 1 – 
10, F. Schubert – Wariacje na temat piosenki francuskiej 
D.624, G. Rossini – Uwertura z opery Sroka złodziejka
Miejsce: Galeria Sztuki Wozownia, Bilety: 20 zł, 15 zł ulgowy

Czas dla Nas – cykl koncertów dla dzieci z opiekunami 
Con fuoco
21.10. (niedziela), godz. 16.00, 17.15
Bilety: 40 zł rodzinny (2+1), 20 zł dorosły, 10 zł dziecko, 100 zł karnet (1 do-
rosły + 1 dziecko)  

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

TOS
już 14.), publikując album „Z drogi… Miasto i okolice okiem Toruńskich 
Spacerów Fotograficznych”, kreując rozmaite drobniejsze przedsięwzię-
cia artystyczne i towarzyskie. Aby uczcić jubileusz 100. plenerów, powsta-
ła ekspozycja ukazująca impresyjne, często bliskie abstrakcjom, wybrane 
prace 40 autorów z TSF. Znajdziemy tu zarówno obrazy cieszące oczy sze-
roką gamą barwną, jak i skupione na oszczędnie wybranych tonacjach, 
czy ostatecznie czarno-białe.

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

XXI Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży
18.10-3.12. Rynek Nowomiejski
18.10-11.12. Filia na Kościuszki
Organizowane od przeszło czterdziestu lat biennale jest liczącym się na 
świecie konkursem plastycznym dla dzieci i młodzieży. Na tegoroczne 
biennale nadesłano 10128 prac z 45 krajów. Prawie tysiąc z nich będzie 
można obejrzeć na wystawie. Swoje linoryty, papieroryty, kolografie, li-
tografie, serigrafie, akwaforty i akwatinty nadesłali do Torunia młodzi 
twórcy z różnych, często bardzo odległych zakątków świata. Bogactwo 
środków, tematów, rozwiązań plastycznych, swobodna ekspresja i precy-
zyjnie przemyślane kompozycje, spokojna równowaga czerni i bieli oraz 
kolorystyczne fajerwerki, wielkie formaty i kilkucentymetrowe miniatury, 
a co najważniejsze szerokie spektrum dziecięcych uczuć, przeżyć i emocji.
12. Ogólnopolskie Plenerowe Spotkania Fotografików – Transylwania 
2018, do 12.10 
Spotkania organizowane przez Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej Regionu 
Kujawsko-Pomorskiego. Wystawa jest plonem pracy ośmiu fotografików: 
Anny i Krzysztofa Jakubowskich z Gdańska, Doroty i Marka Grausza z Toru-
nia, Andrzeja Kwiatkowskiego z Głogowa oraz Włodzimierza Tyczyńskie-
go z Radomska. W czerwcu tego roku ruszyli ze swojej bazy w Saschiz 
penetrować z aparatami fotograficznymi wsie, miasteczka i miasta, od 
Mediaszu po Bran.
Wystawa prac dzieci z Rumunii, do 12.10.
Kolekcja prac dzieci i młodzieży pochodząca ze zbiorów własnych Galerii. 
Znajdziemy w niej prace z największych miast w Rumunii, takich jak Buka-
reszt, Kluż-Napoka, Timisoara, Jassy, Konstanca, Braszów i wielu innych.  
W przeważającej mierze jest to wystawa dziecięcych prac malarskich, ale 
nie zabrakło w niej także prac graficznych wykonanych przez starszych 
twórców.

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

Filia przy ul Kościuszki 41/47

Linoryty ze Spisza, do 9.10.
Kolekcja powstała w oparciu o grafiki nadsyłane na organizowane przez 
galerię międzynarodowe konkursy plastyczne. Prezentowane na wystawie 
prace pochodzą z historycznego Spisza na Słowacji. Autorami linorytów 
są dzieci i młodzież, uczniowie szkół artystycznych, tak zwanych zaklad-
nych umeleckich skol z Popradu, Kiezmaroku, Lewoczy, Białej Spiskiej 
i Spiskiego Stvrtoku.

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

GALERIA FORUM
Wydział Sztuk Pięknych UMK, ul. Gagarina 30/34 

Przestrzeń międzyświetlna. Malarstwo i rysunek Stefana 
Kościeleckiego in Memoriam
17.10. (środa) 
•  godz. 13.00 otwarcie w Galerii Forum
•  godz. 19.00 otwarcie w Galerii Dworzec Zachodni w Od Nowie
do 30.11.
Wystawa w pierwszą rocznicę śmierci artysty. Prezentuje wybór jego prac 
malarskich i rysunków.
„Krytycy często łączą moje prace z Kosmosem. Jednak nigdy nie chciałem 
przedstawiać w nich Kosmosu. Są to normalne sytuacje, które można do-
strzec, gdy się wyjdzie na ulicę. Pokazuję moją impresję różnych wartości 
świetlnych. Przestrzeń międzyświetlną można dojrzeć wszędzie. Istnieją 
światła o większej lub mniejszej jasności, o różnych kształtach, różnych 
fakturach. (…) 
Czuję potrzebę powiedzenia pewnej prawdy, bez względu na to czy się to 
komuś podoba, czy nie. W tym czasie, kiedy robiłem pierwsze tego typu 
obrazy, spotykały się one z dużą krytyką: „Co to za obrazy, dlaczego tylko 
czerń i srebro, a gdzie jest czerwony, zielony?”
To były lata 60. Dzisiaj, po trzydziestu latach, nadal jest to w jakimś sen-
sie awangarda. Reprezentuję tzw. visual art czyli sztukę wizualną. Znaj-
duje się ona na pograniczu op artu, z której to dziedziny także popełni-
łem kilka prac. Moją ambicją nie było zostać jakimś awangardzistą, tylko 
takie było moje widzenie świata i poglądy.
Istotne było dla mnie to, że to, co chciałem powiedzieć, to powiedzia-
łem.”
Stefan Kościelecki
Prof. Stefan Kościelecki urodził się w Żninie 2 IX 1933 r. Ukończył studia 
na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w 1960 r.; dyplom uzyskał w pracowni 
prof. S. Borysowskiego. Dwa lata później rozpoczął pracę na Wydziale 
Sztuk Pięknych UMK. W latach 1984-1990 był dziekanem Wydziału, wcze-
śniej - wicedyrektorem (1972-1974) i dyrektorem (1981-1984) Instytutu 
Artystyczno-Pedagogicznego. Był także wieloletnim kierownikiem Zakła-
du Pedagogiki Artystycznej (1972-1995). Pracował także jako profesor 
na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Był przewodniczącym Polskiej 
Komisji Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania Przez Sztukę. 
W historii UMK zapisał się także jako pierwszy kierownik Studenckiego 
Klubu Pracy Twórczej „Od Nowa”. Jest twórcą Współczesnej Koncepcji 
Wychowania Plastycznego i założycielem Galerii i Ośrodka Twórczości 
Dziecięcej w Toruniu.  Uprawiał twórczość w dziedzinie malarstwa, rysun-
ku i grafiki. Zmarł 13 grudnia 2017 r.

Galeria czynna codziennie oprócz niedziel w godz. od 8.00 do 20.00
Galeria Dworzec Zachodni w Od Nowie czynna od poniedziałku do piątku w godz.12.00-16.00

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

Potęga Małej Formy 2, 11.10. (czwartek), godz. 18.00, do 28.10.
Kontynuacja projektu wystawienniczego, zapoczątkowanego w 2016 r. 
Jego celem jest ukazanie - przez pryzmat małej formy plastycznej - zain-
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TEATR IM. WILAMA HORZYCY
pl. Teatralny 1, tel. 56 622-55-97, www.teatr.torun.pl

Duża scena
Edyp Tyran, 4-7.10. (czwartek-niedziela), godz. 18.00
Spektakle 5-7.10. objęte akcją „Polska zobacz więcej – Weekend za pół ceny”.
Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Natan mędrzec, 11-14.10. (czwartek-niedziela), godz. 18.00
Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Hamlet
25-26.10. (czwartek-piątek), godz. 18.25 – pokazy przedpremierowe
27.10. (sobota), godz. 18.25 – premiera
28.10. (niedziela), godz. 18.25
30.10. (wtorek), godz. 18.25
Bilety: 40 zł, ulgowy 30 zł, szkolny 22 zł

Scena na Zapleczu
Skrzywienie kręgosłupa, 2-3.10. (wtorek-środa), godz. 19.00
Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

#ciemność
6-7.10. (sobota-niedziela), godz. 19.00
9.10. (wtorek), godz. 12.00 i 19.00
Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

W co się bawić?
12-14.10. (piątek-niedziela), godz. 19.00
16.10. (wtorek), godz. 19.00
Bilety: 55 zł, ulgowy 45 zł

Wejściówka
Loża Kopernika – kabaret literacki
5, 12.10. (piątki), godz. 21.00 Bilety: 50 zł

Foyer II piętra
9 x John L., 21.10. (niedziela), godz. 19.00
Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Wydarzenia:
Niedziela w Teatrze, 7.10. (niedziela), godz. 11.00
Przepis na udany relaks to wyśmienita kawa, pyszne przekąski i dobre 
towarzystwo. Dla dzieci przygotowaliśmy dodatkowe atrakcje. Odbędą 
się warsztaty artystyczne. Tym razem będziemy tworzyć wystawę w Po-
czekalni. Zainspirujemy się sztuką abstrakcyjną. 
Miejsce: Foyer I piętra (w przypadku dobrej pogody przed Kawiarnią Wejściówka)
Bilety: 20 zł w Biurze Obsługi Widzów, bilety rodzinne (rodzice/opiekunowie + dziecko do 10 
r.ż.) 40 zł, kolejne dziecko + 5 zł 5 zł. Studenci i seniorzy 15 zł. W cenę wliczone śniadanie z kawą 
lub herbatą. Prowadzenie: Marta Lewandowska (pedagog teatru), Nika Tarnowska (grafik)

Projekt Generator: Premiery studenckie z debatą 
Premiera studencka z debatą to nowa propozycja teatru, która przy-
padnie do gustu miłośnikom sztuki prowadzenia dyskusji. Stawiamy 
pytanie inspirowane tematyką spektaklu. Zaproszeni eksperci dysku-
tują nad nim, przyjmując stanowisko „za” lub „przeciw”. Publiczność 
głosuje i decyduje, kto wygrywa.

TEATRY
11.10. (czwartek), godz. 18.00 „Natan mędrzec” i debata „Czy islam jest 
zagrożeniem dla naszej kultury?” 
30.10. (wtorek), godz. 18.25 „Hamlet” i debata „Czy potrzebujemy boha-
terów?”

Edukacja w Horzycy
Zachęcamy do rezerwowania miejsc i uczestnictwa m.in. w warsztatach do spektakli, zwiedza-
niu teatru w ramach cyklu „Poznaj teatr”, lekcjach teatralnych oraz warsztatach dla nauczycielek 
i nauczycieli. Szczegółowy program działań oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie 
Teatru w zakładce Projekty oraz w żółtych książeczkach dostępnych w Teatrze. Więcej informacji: 
edukacja@teatr.torun.pl

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

Pan Lampa
1-2.10. (poniedziałek-wtorek), godz. 9.30, 12.00
7.10 (niedziela), godz. 12.00
W pewnym starym domu, zwanym Domczyskiem, mieszkał Pan Lampa ze 
swoją przyjaciółką Piesą. Od kiedy głowa Lampy zaczęła świecić, w miesz-
kaniu zaczęli pojawiać się dziwni goście... Wśród nich pani Straszyńska, 
uwielbiająca wzbudzać strach we wszystkich dzieciach; państwo Bałagań-
scy, którzy swój ład widzą w wielkim nieporządku; a także Wścieklak ży-
wiący się złością i kłótnią. Każde z nich przychodzi ze swoją życiową praw-
dą, by razem z Lampą i Piesą przeżyć wspólnie „piękny kawałek dnia”. To 
właśnie w Domczysku wszyscy ci wyrzutkowie znajdują swoje miejsce… 
Bilety: 22 zł, ulgowy 18 zł, w weekendy tylko bilet normalny

 
25. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek „Spotkania”
12.10. (piątek)
•  godz. 12.00 Duda Paiva Company „Monsters”, reż. Duda Paiva (Amersfo-

ort, Holandia), Miejsce: Od Nowa
•  godz. 15.00 Latvia Puppet Theatre „Złoty koń”, reż. Duda Paiva (Ryga, 

Łotwa)
13.10. (sobota) 
•  godz. 12.00 Państwowy Teatr Lalki „Tęcza” w Słupsku „Niedźwiedź i Ma-

sza”, reż. Michał Tramer
•  godz. 17.00 Opolski Teatr Lalki i Aktora „Marvin”, reż. Paweł Aigner
•  godz. 19.00 Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie, Wydział we Wro-

cławiu „Bagaż”, Miejsce: Od Nowa
14.10. (niedziela)
•  godz. 12.00 Teatr Animacji w Poznaniu „Odlot”, reż. Janni Younge
•  godz. 16.00 „Bestiariusz słowiański”, Miejsce: Od Nowa
15.10. (poniedziałek)
•  godz. 10.00 Teatr Lalek Banialuka w Bielsku-Białej „Smacznego, proszę 

wilka”, reż. Marta Guśniowska
•  godz. 18.00 Theater des Lachens „Don Kichot”, reż. Frank Soehnle 

(Frankfurt, Niemcy), Miejsce: Od Nowa
16.10. (wtorek)
•  godz. 9.30 Theatre Karlsson Haus „Biografia”, reż. Aleksiej Leliawski (St. 

Petersburg, Rosja)
•  godz. 10.00 Grodzieński Teatr Lalek „Pozłacane czoła”, reż. Oleg Żiugż-

da
•  godz. 12.00 Teatr Groteska w Krakowie „Kto pocieszy pechowego Noso-

rożca?”, reż. Lech Walicki

P

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

Mój kumpel Niko  (familijny)
Przygody młodego Mikołaja Kopernika z okresu jego dzieciństwa i młodości i w To-
runiu. W naszej opowieści to zadziorny rozrabiaka z bystrym spojrzeniem. Już od 
pierwszej minuty spotkania z nim można śmiało orzec, że wygląda na takiego, który 
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 dla-
czego zafascynował się astronomią? Spójrzmy wraz z nim na nocne niebo i tysiące 
gwiazd...
Meteoplanet
Powieść o niezwykłościach pogody w Układzie Słonecznym. Wsłuchamy się w legen-
dy i metody dawnych sposobów przewidywania pogody na podstawie wyglądu nieba 
i odwiedzimy najstarszą w Toruniu stację meteorologiczną.  Sprawdzimy pogodę, 
jaką zastaną przyszli mieszkańcy baz na Księżycu i Marsie. Poszukamy miejsc z eks-
tremalnym wiatrem, ciśnieniem, wyładowaniami, czy opadem, a nawet zanurzymy 
się w gradzie diamentów. Dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych, gimnazjów, 
szkół średnich i osób dorosłych.

Pozostałe seanse: dla dzieci „Astropies Łajka”, „Cudowna podróż”, a także popularnonaukowe „Makrokosmos”, 
„W poszukiwaniu życia”, „Wirująca Ziemia”, „Ziemia – planeta Kopernika”
Godziny projekcji: od wtorku do piątku: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00; 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, 15.15, 16.30.
Bilety: grupowy szkolny 10 zł, ulgowy 12 zł;  normalny 14 zł
z wersją w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim lub rosyjskim: 17 zł / 19 zł
w weekendy i święta dla wszystkich bilet ulgowy

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, bada-
nie próbek gruntu „Czerwonej Planety” czy właściwe gospodarowanie energią. Baza MARS#17 to nowoczesna 
i multimedialna przestrzeń, która nie tylko uczy, inspiruje, rozwija umiejętności i pobudza kreatywność, ale też 
zapewnia dobrą zabawę!

Godziny wejść: od wtorku do piątku: informacja o godzinach wejść dla osób indywidualnych w kasie biletowej; 
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, 14.30, 15.45.
Bilety: grupowy szkolny 8 zł, ulgowy 10 zł;  normalny 12 zł, w weekendy i święta dla wszystkich bilet ulgowy

wystawa interaktywna GEODIUM
Wystawa poświęcona Ziemi jako planecie. Jej centralnym elementem jest obracający się i odpowiednio oświe-
tlony model kuli ziemskiej o średnicy 2,15 m. Dzięki grze świateł w łatwy sposób będzie można obserwować 
i przekonać się, dlaczego mamy cztery pory roku, a po dniu następuje noc. Interaktywne stanowiska poprzez 
samodzielne eksperymenty wyjaśniają m.in. pole magnetyczne, płyty litosferyczne i trzęsienia Ziemi, efekt Co-
riolisa, cyklon, lepkość cieczy, spłaszczenie planet, zorze polarne, a także start rakiety, konwekcję, czy źródła 
energii odnawialnej. Są tu też 2 stanowiska z kolekcją skał i minerałów. W czterech narożnikach wystawy przygo-
towano plastyczne instalacje pokazujące, jak na przestrzeni dziejów zmieniała się nasza planeta. Odwiedzający 
znajdą tam wybuchający wulkan, będący kolebką życia ocean, monumentalny lodowiec, czy wreszcie makietę 
cywilizacji człowieka. 

Godziny wejść: od wtorku do piątku: informacja o godzinach wejść dla osób indywidualnych w kasie biletowej; 
w soboty wejścia o godz. 11.00, 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.
Bilety: grupowy szkolny 6 zł ulgowy 8 zł;  normalny 10 zł, w weekendy i święta dla wszystkich bilet ulgowy

Uwaga! Od 30 października zmiana godzin projekcji seansów.

PLANETARIUM
•  15. Przegląd Teatrów Osób Niepełnosprawnych „Innym 

Okiem”: Teatr Ruchu Balonik ,,W krainie ptaków”, Teatr 
Między Wierszami ,,Rzepka”, Teatr Przebudzeni ,,Istny 
cyrk”, Kółko teatralne Sami Swoi ,,Opowieść o dwuna-
stu miesiącach”, WTZ Bratanki ,,Brzózka”, Teatr Wyspa 
,,Jak skrzydła motyla…”

18.10. (czwartek) 
•  godz. 9.30 Jaś i Małgosia
•  godz. 12.00 Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach 

„Dwie wyspy”, reż. Daria Kopiec
19.10. (piątek)
•  godz. 10.00 Białostocki Teatr Lalek „Historia księcia 

H.”, reż. Jacek Malinowski
•  godz. 12.00 Teatr Lalki i Aktora w Łomży „Proces”, reż. 

Jarosław Antoniuk
20.10. (sobota)
•  godz. 12.00 Ángeles de trapo „Error 404”, reż. Julio Gal-

lo (Malaga, Hiszpania)
•  godz. 16.00 Białostocki Teatr Lalek „Straszna piątka”, 

reż. Maria Żynel

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

Uwaga! Z powodu remontu siedziby spektakle i imprezy odbywają się w sie-
dzibie Fundacji Tumult, Rynek Nowomiejski 28
Biuro obsługi widza i kasa: ul. Kopernika 4

Akompaniator, 6.10. (sobota), godz. 19.00
W rolach głównych Edyta Olszówka i Piotr Polk
Bilety: 60 zł, 55 zł ulgowy, 55 zł grupowy



• 8.10. (pon.), godz. 18.00 Tajne Komplety #2: Michał Pranke
• 15.10. (pon.), godz. 18.00 Tajne Komplety #3: Agnieszka Bykowska
Czy wiersz potrzebuje scenerii? Ideą cyklicznego przedsięwzięcia jest 
osadzenie tekstów literackich w zaskakujących miejscach, tym samym 
stworzenie okazji do otwartej dyskusji. 
Zapisy drogą sms-ową. Miejsca spotkań podawane będą również sms-owo. Zgłoszenia, informa-
cje: tel. 730-356-160 

Koalicja Kulturotwórców: inkubator – dyżur otwarty 
2, 9, 16, 23, 30.10. (wtorek), godz. 12.00-17.00
Koncert: Trys saulės, 5.10. (piątek), godz. 21.00
Dominika Korzeniecka - perkusja (Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskie-
go, Tania O, Pochwalone, Haunted River, Banda Nella Nebbia), Artur Kry-
chowiak - gitara barytonowa, elektronika (Nowa Ziemia, Sunwôrm), Marcin 
Dymiter - gitara elektryczna, elektronika (emiter, MAPA, niski szum) 
Koalicja Kulturotwórców: Wizyta studyjna #5: Kraków
6-7.10. (sobota-niedziela) 
Udział w wizytach studyjnych jest bezpłatny – organizator pokrywa kosz-
ty przejazdów i wyżywienia. Projekt skierowany jest do kulturotwórców 
z województwa kujawsko-pomorskiego
Rekrutacja oraz więcej informacji: koalicjakulturotworcow@gmail.com 

Koncert: Sehno, 11.10. (czwartek), godz. 21.00
Duet sehno tworzą Japończycy od lat tworzący w Europie – Shingo Inao 
(fortepian, elektronika) i Masaya Hijikata (perkusja).  
Koncert: Pleq (Bartosz Dziadosz), 12.10. (piątek), godz. 21.00
Bartosz Dziadosz reprezentuje w nim eksperymentalny nurt w muzyce 
elektronicznej, który w swoich kompozycjach łączy elementy gatunków 
muzycznych jak drone, ambient, abstrakcyjny glitch i modern classical. 
Koalicja Kulturotwórców/ Letnia Szkoła Animatorów
Warsztaty z kolektywem SPINA
13.10. (sob.), godz. 10.00-16.00, 14.10. (niedz.), godz. 11.00-17.00
Warsztaty dotyczące pracy w grupie/z grupą, a także kwestii równowa-
żenia aktywności społecznej z potrzebami osobistymi oraz zmiany spo-
łecznej w niesprzyjających warunkach ekonomicznych, społecznych i po-
litycznych. Udział nieodpłatny. Projekt skierowany do kulturotwórców 
z województwa kujawsko-pomorskiego. 
Warsztaty z zakresu  konstruowania i wykorzystania DIY-owych zaba-
wek optycznych i archaicznych technik fotograficznych 
20-21.09. (sobota-niedziela), godz. 10.00-14.00 
Prymitywne projektory, świecące pigmenty, HLT-card, rysowanie z ca-
mera lucida, anthotypia, solarigrafia. Wykorzystanie ich potencjału do 
opowiadania własnych historii i użycia w działaniach animacyjnych. Pro-
wadzenie: Paweł Kula
Wstęp nieodpłatny. Zapisy: kulturhauz@gmail.com

Zakład Turystyki Alternatywnej: warsztaty dzikiej kuchni
13.10. (sobota), godz. 14.00-17.30
Warsztaty kulinarne poświęcone rozpoznawaniu pozyskiwaniu i przyrzą-
dzaniu dziko rosnących roślin jadalnych. Udział nieodpłatny. 
Zapisy: kulturhauz@gmail.com

Koalicja Kulturotwórców: Space as a Place – wykład Anny Czaban 
13.10. (sobota), godz. 18.00 
Wykład poświęcony praktykom kuratorskim w projektowaniu działań in-
terdyscyplinarnych w przestrzeni publicznej, na przykładach realizowa-
nych przez autorkę projektów - Ogród Miejski Jazdów (Warszawa), festi-
wal Narracje (Gdańsk), One Caucasus (Tserakvi, Gruzja). 
Koncert: Jachna Mazurkiewicz Buhl, 20.09. (sobota), godz. 21.00

FUNDACJA BIURO KULTURY, www.tofifest.pl

Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Tofifest”, 20-28.10.
Tofifest nazywany jest „niepokornym festiwalem”. Koncentruje się na 
kinie, które nie boi się mówić o trudnych sprawach otaczającego świata 
i problemach współczesnych ludzi. Podczas tegorocznej edycji wyrazimy 
solidarność z reżyserami, którzy za swoją niepokorność twórczą płacą 
wysoką cenę: Olegiem Sencowem, Kiryłem Serebrennikowem i Jafarem 
Panahim. W paśmie Zjawiska festiwal przygląda się nurtom i tendencjom, 
które w istotny sposób wpływają na kształtowanie kina. Motywem prze-
wodnim tegorocznej edycji festiwalu w 50. rocznicę premiery filmu Stan-
leya Kubricka „2001: Odyseja Kosmiczna”, będzie filmowe spojrzenie 
na kosmos, które powołując do życia osobny gatunek science fiction, na 
zawsze zmieniło obraz kina. W paśmie Mistrzowie zaprezentujemy retro-
spektywę urodzonego w Bydgoszczy współtwórcy polskiej szkoły doku-
mentu Kazimierza Karabasza, który dla polskiego dokumentu zrobił tyle, 
co Andrzej Wajda dla fabuły. Jak zawsze odbędą się konkursy: główny On 
Air, w którym do rywalizacji staną pełnometrażowe debiuty i drugie filmy 
reżyserów; krótkometrażowy Shortcut, oraz konkurs polski From Poland. 
Na inaugurację odbędzie się koncert: mistrz świata DJ’ów Steve Nash po-
prowadzi swoją Film Orchestra, do której zaproszono ikonę polskiej muzy-
ki Wojciecha Waglewskiego, laureatkę Fryderyka Anię Rusowicz i zdoby-
wający przebojem serca fanów zespół Tulia. Miejsca: Jordanki, Cinema City, Dwór 
Artusa, Kino Centrum

TOWARZYSTWO BACHOWSKIE, www.js-bach.pl

VIII Festiwal Cichej Muzyki - Prawie solo, 28.10. (niedz.), godz. 17.00
Wykonawca: Władysław Kosendiak – saksofony. Repertuar: impresje nie 
tylko na tematy barokowe
Artysta zaprosi publiczność na bardzo osobiste wydarzenie, bowiem re-
pertuar będzie się składał z utworów z różnych względów dla niego waż-
nych czy też od dłuższego czasu towarzyszących mu na drodze muzyka. 
Słowem i muzyką opowie, czym żyje i jak wygląda jego muzyczna wędrów-
ka, którą kontynuuje już od ponad trzydziestu lat. Władysław Kosendiak 
- muzyk, pedagog. Gra na saksofonach: basowym, barytonowym, teno-
rowym, altowym i sopranowym. Jako solista współpracuje z Filharmonią 
Sudecką w Wałbrzychu, Filharmonią Opolską oraz Filharmonią im. W. Lu-
tosławskiego we Wrocławiu. Współpracował również z Operą Wrocławską. 
Z orkiestrą Auxo nagrał Pasję wg św. Marka Pawła Mykietyna (CD otrzy-
mało nominację do nagrody muzycznej Fryderyki). Koncertował w ramach 
licznych festiwali m.in. Warszawska Jesień, Wratislavia Cantans, Musica 
Polonica Nova. W 2009 r. założył Saxarte Quartet. Od wielu lat gra również 
na cynku. Słowo: Jakub Burzyński. Miejsce: Ratusz Staromiejski. Wstęp wolny

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

Zakład Turystyki Alternatywnej zaprasza
• 1.10. (pon.), godz. 18.00 Tajne Komplety #1: Szymon Szwarc

IINNI ORGANIZATORZY Wojciech Jachna - trąbka, elektronika, Jacek Mazurkiewicz – kontrabas, 
elektronika, Jacek Buhl - perkusja
Koncert: Nagrobki, 23.10. (wtorek), godz. 21.00
Maciej Salamon (giatara, wokal) i Adam Witkowski (perkusja, wokal). Mu-
zyka zespołu to autorska mieszanka gitarowego noizu, zimnej fali, big 
beatu oraz wczesnego black metalu. 
Koncert: HATI Mazzoll, 26.10. (piątek), godz. 21.00 
Spotkanie muzyczne toruńskiego duetu HATI, tworzonego przez Rafała 
Iwańskiego i Rafała Kołackiego, którzy od lat eksplorują muzykę perkusyj-
ną i eksperymentalną, bazując głównie na instrumentach etnicznych oraz 
wirtuoza klarnetu i muzyki improwizowanej Jerzego Mazzolla, jednego 
z ważniejszych przedstawicieli polskiej awangardy jazzowej. 
Zakład Turystyki Alternatywnej: Zbiór Nagrań - warsztaty antropologii 
dźwięku dla młodzieży, 27-28.10. (sobota-niedziela), godz. 12.00-15.00
Prowadzenie: Rafał Kołacki. Wstęp nieodpłatny. Zapisy: kulturhauz@gmail.com

Danzig Meine Liebe: Zofia Martin „Św. P.”, 27.10. (sob.), godz. 18.00
Wernisaż wystawy i set didżejski. Kuratorka: Katarzyna Lewandowska  

AKT. ASOCJACJA KOMIKSU, FUNDACJA KULT KULTURY

5. Festiwal Kultury Popularnej DwuTakt, 20.10. (sobota)
DwuTakt ma misję przybliżania kultury popularnej, szerzenia jej i udo-
stępniania każdemu, kto chciałby poznać ją nieco bardziej. To również 
okazja do dopieszczania swoich pasji związanych z komiksem, literaturą, 
filmem, grami i nauką. SALA WIELKA – Cyberpunk w popkulturze
•  godz. 11.00-11.25 Otwarcie festiwalu. Wręczenie Złotego Pucharu i Na-

grody im. Dra Tomasza Marciniaka
•  godz. 11.30-12.25 Biofizyk w świecie nanomaszyn, czyli cyberpunk 

współczesny. Spotkanie z prof. dr hab. Wiesławem Nowakiem, kierow-
nikiem Zespołu Teoretycznej Biofizyki Molekularnej na UMK.

•  godz. 12.30-13.25 Cyberpunk w komiksie i grafice. Spotkanie z ilustra-
torem i rysownikiem Robertem Adlerem, m.in. współautorem cyberpun-
kowej serii „Status7”. 

•  godz. 13.30-14.25 Spotkanie z Pawłem Opydo, youtuberem, autorem 
internetowej serii filmów „Złe książki” i „Złe piosenki”

•  godz. 14.30-15.25 Cyberpunk w filmach, serialach i grach video. Spo-
tkanie z Grzegorzem „Prez” Wojewodą z podcastu Rozgrywka

•  godz. 15.30-16.25 Najsłynniejsza cyberpunkowa manga. Opowiada 
Adam Antolski, podcaster Comics Weekly.

•  godz. 16.30-17.25 Cyber bezpieczeństwo. Hakerzy są wśród nas. Spo-
tkanie ze specjalistą w dziedzinie cyber bezpieczeństwa Kamilem Do-
narskim, RDC Team Leader w firmie F-Secure.

•  godz. 17.30-18.25 Konkurs Cosplay
•  godz. 18.30-19.25 Bitwa Rysunkowa
•  godz. 19.30-20.00 Losowanie nagród. Zakończenie imprezy.
Galeria Artus - Strefa kryminału
•  godz. 12.00-12.50 „Blogerzy w kryminale, czyli śledztwo w sprawie 

dobrych książek i seriali” – uczestnicy: Anna Szatan (Piekielna Strona 
Popkultury), Marcin Okoniewski (Okoń w sieci), Damian Pełkowski (Da-
mianoo Czyta) – prowadzenie: Michał Kadlec (Po Toruniu)

•  godz. 13.00-13.50 „Martwi głosu nie mają” premiera zbioru opowiadań 
kryminalnych z Toruniem w tle (prowadzenie: Robert Małecki)

•  godz. 14.00-14.50 „XIX wieczne CSI – identyfikacja” – prelekcja prowa-
dzona przez Anetę Jadowską, autorkę powieści z gatunku urban fantasy. 

•  godz. 15.00-15.50 „Jaka piękna katastrofa” – spotkanie autorskie 
z Grzegorzem Brudnikiem (prowadzenie: Robert Małecki)

•  godz. 16.00-16.50 „Gry vs Książki. Czy fabuła ma znaczenie?” – prelek-
cja Bartosza Szczygielskiego, autora „Aorty i „Krwi”

•  godz. 17.00-17.50 „Psy się nie mylą” - spotkanie autorskie z Martą Ma-
tyszczak (prowadzenie: Robert Małecki)

•  godz. 18.00-18.50 „Kryminalna partia szachów” - spotkanie autorskie 
z Wojciechem Chmielarzem (prowadzenie: Robert Małecki)

•  godz. 19.15-20.00 „Prokurator czyta kryminał i śmieje się w głos” - 
spotkanie z Tadeuszem Zymanem, prokuratorem w stanie spoczynku. 
(prowadzenie: Robert Małecki)

Piwnice Kulturalne - Strefa Mangi i Anime 
•  godz. 11.00-11.50 - Historia Mangi. Prowadzi Paweł „Duo” Więzowski.
•  godz. 12.00-13.50 - Nie samą mangą Azja żyje. Czym jest manhwa? 

Co kryje się za słowem manhua? Czy manga to jedyny ciekawy rodzaj 
komiksu? Prowadzi Paweł „Duo” Więzowski.

•  godz. 14.00-15.50 - Kraj Kwitnących Cudów. Podróż po Japonii. Prowa-
dzi Paweł „Duo” Więzowski. 

•  godz. 16.00-17.25 - Konkurs Wiedzy na temat Mangi i Anime
Sala Malinowa - Strefa Renesansu Superbohaterów 
•  godz. 11.30-12.25 Booster Gold - największy superbohater, którego 

nie znasz. Prowadzi Adam Antolski („Uncle Mroowa”)
•  godz. 12.30-13.25 Cyberpunkowe światy oraz bohaterowie Marvela 

i DC. Prowadzi Oskar Rogowski („Komiksomaniak”)
•  godz. 13.30-13.55 Konkurs Superbohaterski
Konkurs z wiedzy o superbohaterach, zarówno ze świata DC, jak i Marvela
•  godz. 14.00-14.55 Komiksowa prelekcja Radka Pisuly
•  godz. 15.00-15.55 Czy Batman zabił Jokera? Zakończenie komiksu 

„Batman - Zabójczy Żart”
•  godz. 16.00-17.55 Comics Weekly live
Nagranie na żywo odcinka popularnego podcastu, z udziałem publiczno-
ści DwuTaktu. Motywem przewodnim audycji będzie cyberpunk! Prowa-
dzą Łukasz Stelmach, Oskar Rogowski, Adam Antolski i Radosław Pisula
•  godz. 18.00-18.55 Najdziwniejsze filmy z superbohaterami. Prowadzi 

Łukasz Stelmach
Sala Srebrna - Strefa dobrej zabawy z Delfinkiem
•  godz. 11.00-18.00 Animacja zabaw dla dzieci malowanie twarzy, ko-

lorowanki tematyczne z superbohaterami, budowanie super pojazdów 
z klocków, tworzenie własnego bohatera z wybranych cech innych zna-
nych bohaterów.

Sala Mała - Strefa Gier Wszelakich
•  godz. 11.00-19.00 Gry Planszowe
•  godz. 11.00-19.00  Gry Konsolowe
•  godz. 11.00-19.00 Strefa wirtualnej rzeczywistości
•  godz. 12.00-12.50 Cyberpunkowe RPG 
•  godz. 13.30-15.30 Sesja RPG w systemie Cyberpunk
Galeria Artus 
•  godz. 11.00-19.30 Giełda komiksu i różności
•  godz. 11.00-19.30 Kiermasz charytatywny 
Stare Miasto Torunia – kryminalna gra mobilna 
•  godz. 11.00-20.00 Wystawa Komiks Kujawsko-Pomorski, na której za-

prezentowane zostaną prace lokalnych twórców komiksowych działają-
cych w ramach Asocjacji Komiksu w Toruniu.

Sala Kinowa – Kino DwuTaktu



•  godz. 11.15-12.35 Cyberpunkowy hit z roku 1995
•  godz. 12.45-15.30 Ubiegłoroczny mega hit o tematyce cyberpunkowej
•  godz. 15.45-17.30 Najnowsza filmowa odsłona kultowej cyberpunkowej 

animacji z 1995 roku
•  godz. 17.45-19.45 Pierwsza filmowa odsłona cyberpunkowego hitu 

o tropieniu androidów.
Miejsce: Dwór Artusa

KWATRALNIK ARTYSTYCZNY

Tajemniczy scenariusz: obchody 25-lecia Kwartalnika Artystycznego
12.10. (piątek), godz. 18.00
„Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” powstał w 1993 r. Wydawany 
jest przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy nieprze-
rwanie od 1995 roku. W piśmie adresowanym do miłośników literatury 
publikowane są wiersze, proza, eseje, szkice, recenzje i noty. Na łamach 
publikowali najwybitniejsi pisarze, m.in.: Czesław Miłosz, Wisława Szym-
borska, Zbigniew Herbert, Tadeusz Różewicz. Gościli również: Jan Błoń-
ski, Gustaw Herling-Grudziński, Kazimierz Hoffman, Ryszard Kapuściń-
ski, Stanisław Lem, Artur Międzyrzecki, Julia Hartwig, Julian Kornhauser, 
Ryszard Krynicki. Wieczór będzie okazją do spotkania z wyjątkowymi 
autorami, którzy zapisali się na łamach Kwartalnika i w historii polskiej li-
teratury. Spotkanie uświetnią: Stefan Chwin, Aleksander Fiut, Renata Gor-
czyńska, Marek Kędzierski, Bogusław Kierc, Ryszard Krynicki, Krystyna 
Lars, Leszek Szaruga. Wystąpi również Kwartet Smyczkowy Arte Con Brio 
w składzie: Krystyna Prystasz - I skrzypce, Marcin Pawełczyk - II skrzypce, 
Mirosław Przybył - altówka, Agata Jarecka - wiolonczela.
Miejsce:  Hotel Bulwar, Bulwar Filadelfijski 18. Wstęp wolny

STOWARZYSZENIE MUSICA VERA 

3. Festiwal Muzyki Sakralnej „Musica Vera” - Muzyka Nowych Świątyń
5.10. (piątek), godz. 19.30 Inauguracja Festiwalu - „Bogurodzica”
Koncert polifonii późnego średniowiecza. Wystąpi zespół Jerycho posłu-
gujący się tradycyjnym idiomem śpiewu sakralnego. Grupa wykonuje hi-
storyczne śpiewy polskie i łacińskie, stosując improwizowaną polifonię 
zaadaptowaną przez Bartosza Izbickiego. Oprócz śpiewu, zespół posłu-
guje się oryginalnymi instrumentami epoki średniowiecza, takimi jak lira 
korbowa, fidel, portatyw, fisharmonia. Program ukazuje maryjną poboż-
ność późnego średniowiecza wyrażoną w motetach, sekwencjach i pie-
śniach, w muzyce jednogłosowej i polifonii. Klamrą spinającą materiał 
koncertu jest Bogurodzica – pieśń konstytutywna dla polskiej religijności 
aż po dzień dzisiejszy. Miejsce: kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski 

6.10. (sobota), godz. 19.30 Spektakl muzyczny „W cieniu...” – Schola 
Dziecięca Armia Pana
Widowisko muzyczne łączące elementy dźwięku, ruchu, obrazu, światła 
i modlitwy  w interpretacji dzieci z parafii pw. Świętego Maksymiliana 
Marii Kolbego, pod kierownictwem Elżbiety Mućki. W cieniu… to spektakl 
muzyczny w charakterze teatru cieni. Jednak niechaj nie myli tytuł, który 
nie jest tak jednoznaczny, jak mogłoby się wydawać. 
Miejsce: kościół pw. Świętego Józefa

13.10. (sobota), godz. 19.30 Bach z Pasją
Pasję wg Świętego Mateusza Jana Sebastiana Bacha zna niemal każdy – 
choćby z nazwy. Tym razem oryginalna rozbudowana forma instrumental-

no-chóralna ustąpi miejsca transkrypcji fortepianowej na 4 ręce. Koncert 
wykonają dwaj znakomici pianiści związani z toruńskim Zespołem Szkół 
Muzycznych im. Karola Szymanowskiego: Robert Matusiak oraz Kamil 
Węgorek.
Miejsce: kościół pw. Świętego Antoniego 

20.10. (sobota), godz. 19.30 Między tradycją a nowoczesnością
Ewa Fabiańska-Jelińska – odnosząca sukcesy na całym świecie toruńska 
kompozytorka, stworzyła eksperymentalny utwór, łączący brzmienie ze-
społu barokowego wykonującego muzykę na instrumentach historycz-
nych, ze współczesnymi metodami i narzędziami kompozytorskimi. „Sta-
bat Mater” na sopran solo, flet traverso, skrzypce, wiolonczelę i klawesyn 
zabrzmi obok dzieł takich mistrzów baroku jak Bach czy Buxtehude
Miejsce: Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

27.10. (sobota), godz. 19.30 Koncert finałowy: Jazzowo Chorałowo 
Organowo
Wydarzenie łączące tradycyjny śpiew gregoriański z improwizacjami 
jazzowymi na saksofon i organy. Muzyczne misterium, którego premiery 
w sierpniu 2017 roku wysłuchała gdańska publiczność zgromadzona na 
40. Festiwalu Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej w Bazylice Ma-
riackiej. Wystąpili: Maciej Sikała - saksofonista-improwizator, Bogusław 
Grabowski (improwizacje organowe) oraz Zespół Śpiewaków Schola Can-
torum Thorunensis, znany w Toruniu z wykonawstwa muzyki sakralnej, 
w tym chorału gregoriańskiego. Projekt połączył tradycyjny chorał grego-
riański z muzyką jazzową (saksofon) oraz muzyką organową. 
Miejsce: kościół pw. Świętego Michała Archanioła
Wstęp wolny

IMPRO CLASSIC

Muzyka: Impro Calassic, poezja: Małgorzata Musiałowska
28.10. (niedziela)
Koncert ma charakter dziękczynny. Przez ostatni rok wokalistka zespołu 
zbierała fundusze na nową protezę ręki, udało się ją zakupić. Zaprasza-
my wszystkich którzy wspierali akcję „Nowa ręka dla Ewy”. Po koncercie 
odbędzie się zbiórka publiczna na kontynuację rehabilitacji i naprawy 
protezy dla Ewy. Miejsce: kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wstęp wolny

KOŁO NAUKOWE ARABISTÓW „ZAHRA AS-SAHRA”

Orient Express – Ludzie: Przystanek Egipt, 25.10. (czw.), godz. 17.00
Gość: Haytham Ghoneim
Podczas comiesięcznych spotkań tym razem oddamy głos nie przedsta-
wicielom środowisk akademickich, jak miało to miejsce w trakcie pierw-
szej edycji projektu, nie ekspertom od rozmaitych zagadnień związanych 
ze światem arabskim i kulturą arabsko-muzułmańską, lecz przedstawi-
cielom tego właśnie świata i tej właśnie kultury, którzy wybrali Polskę 
na swoją drugą ojczyznę i tu, w naszym regionie, znaleźli swoje miejsce 
na Ziemi. Zaproszeni przez nas do udziału w tych spotkaniach goście, 
pochodzący z różnych krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, nie 
tylko prezentują wciąż tak mało znany, a zarazem tak intrygujący świat 
muzułmańskiego Orientu, jego dziejów i współczesności oraz różnych 
aspektów kultury, ale przede wszystkim skonfrontują ten świat z naszym 
światem, pokazując cały bagaż doświadczeń, który stał się ich udziałem 
z chwilą wyboru naszego kraju i naszego regionu na swoją dużą i małą 
ojczyznę.
Miejsce: CSW. Wstęp wolny

POMORSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE
ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO

XXXII Koncert Towarzyski z cyklu Vivant Professores! 
11.10. (czwartek), godz.18.00
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wystąpią nauczyciele Zespołu Szkół 
Muzycznych w programie lekkim, rozrywkowym, jazzującym. Bedą to 
prezentacje solowe i zespołowe. Wykonawcy: Magdalena Cynk, Piotr Do-
łęgowski, Ewa Drzewiecka, Dominika Eska, Robert Matusiak, Magdalen 
Miszewska–Zasadna, Krzysztof Mróz, Paweł Witulski, Andrzej Wyrwicki, 
Dariusz Zaleśny. Prowadzenie: Magdalena Miszewska-Zasadna
Miejsce: Sala Koncertowa ZSM. Wstęp wolny 

RESTAURACJA G132, ul. Grudziądzka 132

Jacek Kutyba – fotografie, do 31.10.
Autor o swoich zdjęciach: Kto nie chce zobaczyć Nowego Jorku? Ja chcia-
łem. To było jedno z moich marzeń, które spełniłem jesienią 2017 roku. 
W mieście wolności i różnorodności, gdzie każdy znajdzie swoje miejsce, 
spędziłem kilka tygodni. Zamierzałem zwiedzać, chłonąc miasto wszyst-
kimi zmysłami, poznawać, ale nie fotografować. Spacer ulicami NY to 
doświadczenie wielu skrajnych emocji. Wybrałem dla siebie wrażenia 
plastyczne, czasami banalne, ale z ukrytym pięknem, które zobaczyłem. 
Zapragnąłem zatrzymać je, zapamiętać, podzielić się nim z innymi, więc 
za aparat chwyciłem szybciej niż myślałem. Zobaczyłem metropolię - zja-
wisko pełne barw, kontrastów i światła, które ześlizguje się z wieżowców, 
tworząc zaskakujące kształty i wrażenia”.
Jacek Kutyba, ur. 1966, artysta, fotograf znany z portretów osób publicz-
nych. Ceniony za artyzm i wrażliwość portretów kobiecych. Już podczas 
studiów na Wydziale Sztuk Pięknych UMK poświęcał swój czas fotografii, 
szczególnie zwracając uwagę na światło. Członek Stowarzyszenia Pol-
skich Artystów Fotografików i Związku Polskich Artystów Plastyków. 

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

Klub prowadzi działalność kulturalno-oświatową głównie dla mieszkań-
ców osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik”. Na wszystkie spotka-
nie obowiązuje telefoniczna rezerwacja miejsc.
Formy pomocy dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim
11.10. (czwartek), godz. 16.00
Spotkanie z przedstawicielem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Toruniu.
Europejski Dzień Seniora, 18.10. (czwartek), godz. 16.00
Biesiada z programem artystycznym w wykonaniu seniorów ze społeczno-
ści mieszkaniowej.
Wspomnienie o tych, co odeszli, 25.10. (czwartek), godz. 16.00
Spotkanie poświęcone zmarłym członkom klubu, w związku ze zbliżają-
cym się dniem Wszystkich Świętych.

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

Dyżury przewodnickie w Forcie IV: piątki i soboty, 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)

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

Lekcje Otwarte Tanga – Cały Toruń Tańczy Tango
6 i 7.10. (sobota i niedziela), godz. 10.00-12.30
13 i 14.10. (sobota i niedziela), godz. 10.00-12.30
Zapraszamy na Twoją Pierwszą i Drugą Lekcję Tanga, czyli warsztaty, które będą początkiem przy-
gody z tangiem, zwanym czasem tangiem argentyńskim. Obie lekcje są tożsame. Można przyjść 
na Pierwszą i/lub na Drugą Lekcję. Troszkę o historii, ale przede wszystkim o ideach, a nie o kro-
kach, o radości i zdrowotnych walorach tańca. Ale nie ukrywajmy, nic nie dzieje się w tangu samo. 
Na tych zajęciach poznamy, czym jest tango jako emisja ruchu, świadomość ciała, równowagą, 
kontakt z partnerem i to, czym jest objęcie. Na zajęcia zapraszamy pary, ale możliwy jest udział 
bez partnera o ile zgłoszą się partnerzy płci odmiennej. Zajęcia obejmują wprowadzenie (stand-
-up), idee statyczne, idee dynamiczne, kontakt w parze, a w końcu tańczymy tango. Lekcje otwarte 
uzupełnia jeszcze 6 godzin kursu. Terminy ustalone będą w porozumieniu z uczestnikami lekcji 
otwartych. 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. Za-
praszamy 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. 
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1.10. (poniedziałek)

  godz. 17.45  Podgórskie Anioły – warsztaty plastyczne,  Dom Muz, 
ul. Poznańska 52
  godz. 19.00  Big Gilson & The Blues Dynamite,  HRP Pamela
   Stand-Upowa Fala w NRD : Dolniak Vs Nowaczyk,  Klub NRD

2.10. (wtorek)
  godz. 12.00  Wtorki ze sztuką,  CSW
  godz. 15.30  Warsztaty tworzenia świec,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 17.00  Anielski wernisaż - wystawa powarsztatowa, do 16.10.,  Dom 
Muz, ul. Poznańska 52
  godz. 18.00  Po prawej stronie Zachodu – teologia praktyczna architektury 
i sztuki sakralnej pogranicza,  CSW
  godz. 19.00  Kortez - gość specjalny Panieneczki,  CKK Jordanki

3.10. (środa)
  godz. 16.00  Grupa teatralna „Koniec żartów” - nabór,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  Malarstwo Aleksandry Sas-Wisłockiej - Barwne chwile,  
do 22.10.,  Od Nowa
  godz. 18.00  Ucho na dokument – film „Opera o Polsce” i spotkanie z reżyse-
rem Piotrem Stasikiem,  CSW
  godz. 18.00  Ikona, duch naszych czasów - prace Grzegorza Prokopiuka / 
Anna Crisanti i uczniowie,  Muzeum Diecezjalne
  godz. 18.15  Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem,  CSW
  godz. 20.00  Kłamstwo i propaganda we współczesnej polityce,  Od Nowa

4.10 (czwartek)
  godz. 11.00  Symbole Wielkiej Brytanii – wystawa, do 30.10.,  Biblioteka Pe-
dagogiczna
  godz. 14.00  Międzynarodowy Dzień Pokoju,  OPP Dom Harcerza
  godz. 16.30  Oprowadzanie z przewodnikiem po aktualnych wystawach,  CSW
  godz. 17.00  Urszula Sobkowiak – Beskidzkie Zamyślenia, do 26.10.,  Galeria 
Omega
  godz. 18.00  Fotografie Sławomira Świątkiewicza – Stan odosobnienia, do 
31.10.,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.30  Artus Festival: Piotr Leczkowski – Ballet dancers, do 31.10., 
 Dwór Artusa
  godz. 19.00  Premiera: Megality – historia sprzed 5500 lat, reż. Krzysztof 
Paluszyński, Polska 2018,  Od Nowa
  godz. 19.00  Kwartet jazzowy Sunny Side,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 19.00  Koncert muzyki cerkiewnej - Michał Hajduczenia z zespołem, 
 Muzeum Diecezjalne

5.10. (piątek)
  godz. 17.30  Podgórskie święto latawca – warsztaty, 6.10. godz. 16.00 – 
puszczanie latawców,  Dom Muz, ul. Poznańska 52
  godz. 19.00  Happysad,  Od Nowa
  godz. 19.30  Musica Vera: Inauguracja Festiwalu - „Bogurodzica”,  kościół 
pw. Matki Bożej Królowej Polski 
  godz. 21.00  Koncert: Trys saulės,  Kulturhauz
   Selbstschutz na Pomorzu Gdańskim, do 19.10.,  Biblioteka Uniwersytecka

DZIEŃ PO DNIU
PAŹDZIERNIK 2018

6.10. (sobota)
  godz. 10.00-15.00  Turniej w Szachach Szybkich,  OPP Dom Harcerza 
  godz. 10.00-12.30  Lekcje Otwarte Tanga, także 7.10 oraz 13 i 14.10,  Dom 
Muz, ul. Okólna
  godz. 12.00  Spotkanie z Iriną Boteą – artystką multimedialną,  CSW
  godz. 12.00  Wyprawa w głąb sztuki,  CSW
  godz. 12.00  IV Ogólnopolskie Dni Djembe,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 14.00  Koto – złota era miecza japońskiego - finisaż wystawy, 
 Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu
  godz. 19.00  Grażyna Brodzińska i jej goście,  CKK Jordanki
  godz. 19.30  Musica Vera: Spektakl muzyczny „W cieniu...” – Schola Dzie-
cięca Armia Pana,  kościół pw. Świętego Józefa
  godz. 20.00  Welcome Party Działu Współpracy Międzynarodowej UMK. 
Koncert: Liana Stetsenko, Freygish Orchestra,  Od Nowa
   Polska - zobacz więcej. Weekend za pół ceny, do 7.10.,  różne miejsca

7.10. (niedziela)
  godz. 11.00  Niedziela w Teatrze,  Teatr Horzycy
  godz. 13.00-17.00  Toruńska Giełda Winylowa vol. 15,  Dwór Artusa
  godz. 15.00  Teatr Baniek Mydlanych,  Aula UMK
  godz. 17.00  Złote Miotły 2018 – Koncert Galowy,  CKK Jordanki
   Koncert Romantycy Lekkich Obyczajów,  Klub NRD

8.10. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Spotkanie z Japonią,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepeł-
nosprawnych
  godz. 19.00  Teatru Operetki z Odessy - Gdybym był bogaczem,  Aula UMK
  godz. 19.00  Yanish,  HRP Pamela

9.10 (wtorek)
  godz. 18.00  Toruńskie Nowe Miasto i jego mieszkańcy we wspomnieniach 
(XIX-XX wiek),  Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego
  godz. 18.00  Pokaz filmu „Nina” i spotkanie z reżyserką Olgą Chajdas,  CSW
  godz. 18.30  Artus Festival: Robert Korzeniowski – spotkanie,  Dwór Artusa

10.10. (środa)
  godz. 12.00  Kino dla seniora,  CSW
  godz. 16.00  Hygge - sztuka bycia szczęśliwym,  Książnica Kopernikańska, 
Filia nr 16, ul. Raszei

  godz. 17.00  W pierwszym rzędzie: Lato Aleksandry Mazoń,  WOAK
  godz. 18.00  Spotkanie filozoficzne: pokaz filmu „Climax”,  CSW
  godz. 21.00  Otrzęsiny Studentów UMK. Koncert – Smolasty,  Od Nowa

11.10. (czwartek)
  godz. 10.00  Do kogo należy Polska? Propagandowe kartki pocztowe z cza-
sów I wojny światowej, do 30.10.,  Biblioteka Uniwersytecka
  godz. 16.00  Formy pomocy dla seniorów w województwie kujawsko-pomor-
skim,  Klub Seniora Zacisze
  godz. 18.00  film „Love Express. Zaginięcie Waleriana Borowczyka” i spo-
tkanie z reżyserem Kubą Mikurdą oraz dr Sylwią Kołos,  CSW
  godz. 18.00  Potęga Małej Formy 2, do 28.10.,  Galeria Wydziału Matema-
tyki i Informatyki UMK
  godz.18.00  XXXII Koncert Towarzyski z cyklu Vivant Professores!,  Sala 
Koncertowa ZSM 

  godz. 20.00  Marcin Kydryński prezentuje: Wieczory Fado – Fabia Rebordao, 
 Dwór Artusa
  godz. 21.00  Koncert: Sehno,  Kulturhauz

12.10. (piątek)
  godz. 12.00  25. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek „Spotkania”,  
do 20.10.,  Teatr Baj Pomorski
  godz. 17.30  Warsztaty kulinarne „Jaglane cuda”,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 18.00  Grafiki Natalii Kwiatkowskiej,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00 FotoGRAFIA: Krótka historia panoramicznego oglądu świata, 
czyli skąd się wzięły panoramy w malarstwie i fotografii,  CSW
  godz. 18.00  Tajemniczy scenariusz: obchody 25-lecia Kwartalnika Arty-
stycznego,  Hotel Bulwar
  godz. 19.00  Siły Natury: Duch Ognia, koncert TOS, Jordanki 
  godz. 21.00  Koncert: Pleq (Bartosz Dziadosz),  Kulturhauz
   Koncert Coma,  Klub NRD

13.10. (sobota)
  godz. 10.00  GrafConf 2018 - konferencja,  CKK Jordanki
  godz. 11.00  W-łącznik: Warsztaty parzenia herbaty,  Smaki Ukrainy
  godz. 12.00  Pędzel i tusz - wykład  i warsztaty,  Kamienica pod Gwiazdą
  godz. 12.30  W-łącznik: Warsztaty ceramiczne,  Art phi i Rekwizytornia Drzew
  godz. 14.00-17.30  Warsztaty dzikiej kuchni,  Kulturhauz
  godz. 16.00  Wieczór z Bergmanem,  CSW
  godz. 16.00  Wanda Niedziałkowska-Dobaczewska. Drzewo życia: Wilno – 
Toruń – Bydgoszcz – Żnin,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 17.00  SPA, czyli Salon Ponętnych Alternatyw – spektakl,  Aula UMK 
  godz. 17.00  Kamil Kaczmarek i Kasper Piasecki - Transandino.  Szlakiem 
kolei Ernesta Malinowskiego,  Muzeum Podróżników
  godz. 18.00  Komturiada – turniej dla rodzin,  Zamek Krzyżacki
  godz. 18.00-2.00  Milonga Piernikowa – Jesień, Dwór Artusa
  godz. 18.00  Space as a Place – wykład Anny Czaban,  Kulturhauz
  godz. 19.30  Musica Vera: Bach z Pasją,  kościół pw. Świętego Antoniego 
   Toruń za pół ceny. Edycja jesienna, do 14.10.,  różne miejsca

14.10. (niedziela)
  godz. 12.00  W-łącznik: Alternatywna mapa Starówki,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 12.00  Etnoigraszki: Pani Jesień,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 15.00  W-łącznik: Ja-torunianka. Spektakl,  Dom Muz, ul. Podmurna 
  godz. 19.00  Michał Szpak z zespołem - Dreamer Tour,  CKK Jordanki
  godz. 19.00  Artus Festival: Kasia Lins – koncert,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Złodziej - spektakl,  Aula UMK 

15.10. (poniedziałek)
  godz. 16.00 i 20.00  The Royal Moscow Ballet - Jezioro Łabędzie,  Jordanki
  godz. 19.00  Festival L36,  HRP Pamela
  godz. 20.00  Slam Poetycki,  Od Nowa

16.10. (wtorek)
  godz. 10.00  Międzynarodowy Dzień Białej Laski,  CSW
  godz. 12.00  Spacer po aktualnych wystawach,  CSW
  godz. 16.00  X Bałtyckie Triennale Medali. Unia Bałtycka, do 30.11., 
 Muzeum Uniwersyteckie 
  godz. 18.00  Historia mody. Moda okupacyjna w pigułce,  CSW

  godz. 19.00  Artus Festival: Leski – koncert,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  60 lat Od Nowy: „Od Nowa”, reż. R. Kruk, Polska 2018,  Od Nowa
  godz. 21.00  60 lat Od Nowy: Wideoklipy Yacha Paszkiewicza,  Od Nowa
   Koncert: Dopethrone, Sunnata, Dead Quiet,  Klub NRD

17.10. (środa)
  godz. 12.00  Seniorskie ujęcia,  CSW
  godz. 13.00  Przestrzeń międzyświetlna. Malarstwo i rysunek Stefana Ko-
ścieleckiego in Memoriam, do 30.11.,  Galeria Forum, godz. 19.00 Od Nowa
  godz. 16.00  Tajemnica mediateki,  Książnica Kopernikańska, Filia nr 16, ul. 
Raszei
  godz. 16.45  Historia fotografii: Historia fotografii artystycznej środowiska 
toruńsko-bydgoskiego po 1945 r.,  WOAK
  godz. 17.00  14. Festiwal „Pejzaż bez Ciebie” - Zbigniew Wodecki, także 
18.10 godz. 19.00,  CKK Jordanki
  godz. 17.00  Spotkanie: Hanna Cygler,  Filia nr 14 Książnicy, ul. Łyskowskiego
  godz. 19.00  Siły Natury: Ogień Miłości, koncert TOS,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  60 lat Od Nowy: Jan Ptaszyn Wróblewski Kwartet,  Od Nowa

18.10. (czwartek)
  godz. 11.00  Niepodległa w Kulturze. Kultura Kujaw i Pomorza w okresie mię-
dzywojennym,  Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego
  godz. 16.00-19.00  Akcja charytatywna „Malujemy dla Pauliny”,  OPP Dom 
Harcerza 

  godz. 16.00  Zaprzyjaźnij się z Pipi,  Książnica, Filia nr 16, ul. Raszei
  godz. 16.00  Europejski Dzień Seniora,  Klub Seniora Zacisze
  godz. 18.00  Toruńska Uprawa Plakatu, do 1.11.,  Dom Muz, ul. Poznańska 52
  godz. 18.30  Artus Festival: Iza Kuna – spotkanie,  Dwór Artusa 
  godz. 19.00  Czesław Adamiak - Rowerem przez Japonię,  Hanza Cafe
  godz. 19.00  60 lat Od Nowy: Riverside - koncert,  Od Nowa
   XXI Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży, do 3.12. Rynek 
Nowomiejski, do 11.12. Filia na Kościuszki,  Galeria i Ośrodek Plastycznej 
Twórczości Dziecka
   Koncert KAMP!,  Klub NRD

19.10. (piątek)
  godz. 18.00  Sinjoro Tadeo – Stulecie epopei na stulecie niepodległości. Wy-
kład i minikoncert cymbalisty Piotra Pardeli,  CSW
  godz. 19.00  Portret Nicole i trzy dni z życia Alberta Einsteina - spotkanie 
z dr. Januszem Czarneckim,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 19.00  Siły Natury: Ogniste Światy, koncert TOS,  Jordanki
  godz. 20.00  60 lat Od Nowy: Dezerter i Rejestracja,  Od Nowa
  godz. 20.00  Przybysz/Przybysz – koncert,  Dwór Artusa
   Koncert Guzior + Afterparty All My Friends Are Criminalz,  Klub NRD

20.10. (sobota)
  godz. 9.00  W-łącznik: Warsztaty kulinarne,  Smaki Ukrainy
  godz. 11.00-20.00  Festiwal Kultury Popularnej DwuTakt,  Dwór Artusa
  godz.11.00  Poranek Teatralny „Kłębuszkowy zawrót głowy”,  Dom Muz, ul. 
Poznańska 52
  godz. 12.30  Z cyklu „Spotkania z Azją” warsztaty origami,  Muzeum Sztuki 
Dalekiego Wschodu
  godz. 14.30-20.00  Premiera gry planszowej „Staropolski wokabularz”, 
 Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego
  godz. 16.00  W-łącznik: Herbaciana integracja - wystawa map i naczyń her-
bacianych,  Smaki Ukrainy



26.10. (piątek)
  godz. 17.00  Muzyczne (z)Granie Amatorów MIAZGA 2018,  MDK
  godz. 17.30-19.30  W-łącznik: Projekt Spotkania z Dziadami, także 27.10, 
 Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  Alibi od zaraz – spektakl,  Aula UMK
  godz. 18.00  Wystawa plakatów Ze starEGO MIASTA, do 31.10.,  Dom Muz, 
ul. Podmurna

  godz. 18.00  Adam Siałkowski – Magia, do 4.10.,  Galeria ZPAP
  godz. 18.00-21.00  Naukowe Halloween „Straszny Młyn”,  CN Młyn Wiedzy
  godz. 19.00  Accantus na żywo: Kuba Jurzyk – recital,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Robert Cichy,  Od Nowa
  godz. 21.00  Koncert: HATI Mazzoll,  Kulturhauz

27.10. (sobota)
  godz. 12.00  Spacer historyczny bibliotekowo-książkowy,  Książnica Koper-
nikańska, ul. Słowackiego
  godz. 12.00  Bajki z rzutnika,  CSW
  godz. 18.00  Danzig Meine Liebe: Zofia Martin „Św. P.”,  Kulturhauz
  godz. 18.25  Hamlet – premiera,  Teatr Horzycy
  godz. 19.00  Koncert zamknięcia Tofifest: Energia Muzyki Filmowej. Kino Pol-
skie,  CKK Jordanki
  godz. 19.00  Artus Festival: Robert Kasprzycki z zespołem – koncert jubile-
uszowy,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Meinhof Fest. 30-lecie zespołu Baader Meinhof,  Od Nowa, po-
tem Klub NRD
  godz. 19.00  Andrzej Piaseczny,  Aula UMK
  godz. 19.30  Musica Vera: Koncert finałowy: Jazzowo Chorałowo Organowo, 
 kościół pw. Świętego Michała Archanioła

28.10. (niedziela)
  godz. 17.00  Stare Dobre Małżeństwo,  Aula UMK 
  godz. 17.00  VIII Festiwal Cichej Muzyki - Prawie solo,  Ratusz Staromiejski
  godz. 18.00  Janek Traczyk – koncert,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Wielka Trasa Stand Up Polska,  CKK Jordanki
  godz. 19.00  Spektakl Grupy Improwizacyjnej Rzeco? ,  Od Nowa
   Muzyka: Impro Calassic, poezja: Małgorzata Musiałowska,  kościół Wniebo-
wzięcia NMP

29.10. (poniedziałek)
  godz. 18.30  Artus Festival: Przesłanie Pana Cogito – wystawa plenerowa, 
 Dwór Artusa
  godz. 19.00  HRPP Festival 2018,  HRP Pamela

30.10. (wtorek)
  godz. 18.00  Przedpremierowy pokaz filmu „Utoya, 22 lipca”,  CSW
  godz. 18.30  Toruńskie Vademecum Kulturalne,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Mela Koteluk - Migawka,  CKK Jordanki

31.10. (środa)
  godz. 20.00  National Theatre w Kinie Centrum: „Frankenstein”,  CSW

  godz. 17.00  Danuta Bartkowiak - Ernest Malinowski – konstruktor kolei 
transandyjskiej,  Muzeum Podróżników
  godz. 18.00  Nowa Scena Muzyczna: Freygish Orkiestra,  MDK
  godz. 18.00  Siły Natury: Gorące rytmy na cztery ręce, koncert TOS,  Galeria 
Wozownia
  godz. 19.00  Koncert otwarcia Tofifest: Nash, Waglewski, Rusowicz i Tulia, 
 CKK Jordanki
  godz. 19.30  Musica Vera: Między tradycją a nowoczesnością,  Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego
  godz. 20.00  60 lat Od Nowy: Ørganek i przyjaciele - koncert,  Od Nowa
  godz. 21.00  Koncert: Jachna Mazurkiewicz Buhl,  Kulturhauz 
   Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Tofifest”, do 28.10.,  Jordanki, Cinema 
City, Dwór Artusa, Kino Centrum

21.10. (niedziela)
  godz. 16.00, 17.15  Czas dla Nas – cykl koncertów TOS dla dzieci z opieku-
nami Con fuoco,  Jordanki
  godz. 19.00  Artus Festival: Tribute to Whitney Houston – Monika Urlik – 
koncert,  Dwór Artusa

22.10. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Patriotyczne śpiewanie,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Nie-
pełnosprawnych
  godz. 18.00  Piernikajki, czyli toruńskie piernikowe bajki,  Książnica Koper-
nikańska, ul. Słowackiego
  godz. 19.00  Dzień Gitary,  HRP Pamela

23.10. (wtorek)
  godz. 15.30  Zabawa z tuszem - warsztaty plastyczne,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 16.30  Zwiedzanie  Dworu Artusa
  godz. 19.00  Grupa Teraz – spektakl improwizowany,  Dwór Artusa
  godz. 21.00  Koncert: Nagrobki,  Kulturhauz

24.10. (środa)
  godz. 16.00  Skandynawia bez tajemnic,  Książnica Kopernikańska, Filia nr 
16, ul. Raszei
  godz. 17.00 dzieci i 18.00 młodzież i dorośli  Książkożercy –spotkanie czy-
telnicze,  WOAK
  godz. 18.00  Kryminalne spotkanie dwóch... – o trylogii Marcela Woźniaka, 
 Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego
  godz. 18.00, 20.00  Siła kobiety – wystawa i pokaz filmu,  Od Nowa
  godz. 20.00  Wieczór podróżnika: Stolice za grosze. Jak podróżować i nie 
zbankrutować,  Od Nowa
   Koncert Pelagic Road Fest: Abraham + Goście,  Klub NRD

25.10. (czwartek)
  godz. 12.00  Na tych gałązeczkach złociste jabłuszka,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 16.00  Wspomnienie o tych, co odeszli,  Klub Seniora Zacisze
  godz. 17.00  Orient Express – Przystanek Egipt,  CSW
  godz. 18.00  Od Pitagorasa do Newtona,  Książnica Kopernikańska,  
ul. Słowackiego
  godz. 19.00  Kult. Pomarańczowa trasa,  Od Nowa
   Koncert Kwiat Jabłoni,  Klub NRD


