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

Kabaret Młodych Panów, 1.12. (sobota), godz. 16.00
Organizator: Impresariat Artystyczny Adria

Edyta Górniak Akustycznie, 3.12. (poniedziałek), godz. 19.00
Edyta Górniak po raz pierwszy wyrusza w trasę tak intymną. Usłyszymy jej 
największe przeboje, ale także utwory z płyt, które nigdy wcześniej nie były 
wykonywane publicznie. 
Wejściówki do nabycia: biletyna.pl, biletin.pl, ebilet.pl. Organizator: Firma LUX Jerzy Grazda

Balet Jezioro Łabędzie, 4.12. (wtork), godz. 19.00 Organizator: Makroconcert

Kabaret Smile, 9.12. (niedziela), godz. 16.00
Organizator: Impresariat Artystyczny Adria

Glenn Miller Orchestra, 15.12. (sobota), godz. 19.00
Najpopularniejsza big-bandowa grupa na świecie z najnowszym progra-
mem Jukebox Saturday Night. Zespół, który obchodzi jubileusz 80-lecia ist-
nienia zasłynął m.in. ze wspólnych występów z takimi gwiazdami jak: Frank 
Sinatra, Johnny Desmond czy Erik Delaney. Składająca się z najlepszych 
na świecie instrumentalistów grupa pod dyrekcją Wila Saldena, zaprezen-
tuje program, w którym scena zamienia się w kolebkę muzyki z początku 
ubiegłego wieku. Usłyszymy najbardziej znane utwory z twórczości Glenna 
Millera oraz najnowszego albumu grupy - Jukebox Saturday Night. Będą to 
m.in hity takie jak: Jukebox Saturday Night, Blue Moon, Everybody Loves My 
Baby, What a Wonderful World, In the Mood, Moonlight Serenade, Chatta-
nooga Choo Choo, Pennsylvania 6-5000, czy A String of Pearls.
Queen Symfonicznie, 16.12. (niedziela), godz. 19.00 Organizator: Fantom Media

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

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

Zakończenie konkursu poetyckiego „O liść konwalii” – spotkanie 
z laureatami, 1.12. (sobota), godz. 16.00
To już XXXII edycja Konkursu Poetyckiego. Dzień wcześniej (30.11.) pod-
czas koncertu Kwartetu ProForma z utworami do wierszy Zbigniewa Herber-
ta, poznamy werdykt jury. Spotkanie z laureatami będzie okazją do czynne-
go obcowania z ich twórczością, wymiany poglądów i integracji środowiska 
poetyckiego. Prowadzenie: Paweł Tański, członek jury. Wstęp wolny 

Monodram „Ściana” – Damian Droszcz, 3.12. (poniedziałek), godz. 19.00
Pozornie błaha historia byłego więźnia – Staszka poruszająca problem mę-
skich stereotypów. Bohater jest z jednej strony niepoprawny i nieokrzesany 
z drugiej potrafią go wzruszyć banały codziennego życia. Spektakl jest pró-
bą zmierzenia się z bliską nam rzeczywistością, problemami resocjalizacji 
i uprzedzeniami. Bilety: 5 zł ulgowy, 10 zł normalny

CENTRA KULTURY

Klątwa starego dworu, czyli ekscentryczny zjazd rodzinny 
6.12. (środa), godz. 18.30
Premiera materiału filmowego zrealizowanego podczas warsztatów 
Filmogranie! W ramach warsztatów dla najmłodszych Dwór Artusa stał 
się planem zdjęciowym. Bohaterami filmowej akcji są duchy i duszki, 
wszelkie zjawy, wilkołaki i wilkołaczki, nawiedzone wampiry. Dzieci 
pracowały na każdym etapie powstawania filmu, począwszy od fabu-
ły, przez scenografię, charakteryzację, kostiumy, aż po odegranie ról 
aktorskich. Wstęp wolny. Działanie w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego 
Tofifest, we współpracy z Domkultury! Bydgoskie Przedmieście – Fundacją Fabryka Utu.

Koncert w Ciemności, 7.12. (piątek), godz. 19.00
Co by się stało, jakbyśmy wyłączyli zmysł widzenia i zaczęli polegać 
tylko na zmyśle słuchu, który całkowicie oddałby się muzyce? Koncert 
w Ciemności to unikatowe wydarzenie, które proponuje nową estetykę 
słuchania. W magiczny świat dźwięków i sztuki improwizacji artystycz-
nej zabierze nas ARTur – Artur Sychowski. Bilety: 25 zł ulgowy, 30 zł normalny

Bożonarodzeniowe warsztaty rękodzieła dla całej rodziny
8.12. (sobota), godz. 12.00-14.00
Stwórz z nami ozdoby, dzięki którym poczujesz magię świat! W pro-
gramie wiele pomysłów na kreatywne ozdoby choinkowe, bożonaro-
dzeniowe origami a także przepiękne kartki świąteczne. Zapraszamy 
wszystkich którzy chcą ozdobić swoje mieszkania i obdarować bli-
skich, zarówno dzieci z opiekunami jak i osoby dorosłe. Bilety: 3 zł

Koncert Wiedeński, 9.12. (niedziela), godz. 17.00
Koncert będzie nawiązywał do tradycyjnych gal i noworocznych kon-
certów odbywających się w Wiedniu. Usłyszymy fantastycznych soli-
stów operowych o wspaniałych głosach, którym towarzyszą na scenie 
znakomici i wielokrotnie nagradzani kameraliści młodego pokolenia, 
występujący na co dzień z najlepszymi orkiestrami i dyrygentami 
w Polsce i Europie. Bilety: 80 zł normalny. Organizator: Tomczyk Art

Świat i okolice – W drodze nad czwarty ocean, czyli rowerem do 
Szanghaju, 12.12. (środa), godz. 18.30
Tomasz Pasiek rowerem przemierzył niemal cały świat. Tym razem 
opowie o samotnej podróży z Polski do Chin i o tym, co się wydarzyło 
po drodze z Jastrzębiej Góry przez Białoruś, Ukrainę, Rosję, Kazach-
stan, Kirgistan aż do Szanghaju. Prelekcja będzie wypełniona cieka-
wostkami oraz niezwykłymi zdjęciami. 
Bilety: 4 zł normalny. Emeryci, renciści, niepełnosprawni, uczniowie, studenci – wstęp wolny 

Czwartek z filozofią – Kłopot z upadkiem, czyli o trudnościach 
opowieści o osuwaniu się w zło. 13.12. (czwartek), godz. 18.30
Wykład wprowadza w temat upadku moralnego, jako „odpadnięcia” od 
dobra. W potocznym myśleniu o moralnych porażkach dobrze ugrun-
towany jest pogląd, że gdy się potykamy, zostajemy pochłonięci przez 
jakieś znajdujące się pod nami zło. Dr hab. Marcin T. Zdrenka przybliży 
nam, jak te zagadnienia rozpatrują filozofowie i etycy. Wstęp wolny

Dyskusyjny Kobiecy Klub Filmowy „Szpulka” – Ki – pokaz filmu 
i dyskusja, 13.12. (czwartek), godz. 18.30
Polski dramat obyczajowy w reżyserii Leszka Dawida. Film opowiada 
historię młodej, samotnej matki, która stara się łączyć pracę z opieką 
nad dwuletnim synem. Po seansie rozmowa o filmie przy kawie, her-
bacie i ciastkach. Wstęp wolny. Bezpłatne wejściówki do odbioru pół godziny przed 
seansem. Jednej osobie przysługują 2 wejściówki. Podczas projekcji i dyskusji zapewniamy 
bezpłatną opiekę dla dzieci od 3 r.ż.

Repertuar na grudzień
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17. Koncert Specjalny Pamięci Grzegorza Ciechowskiego
15.12. (sobota), godz. 20.00
Jak co roku, na scenie Od Nowy wystąpią wybitni artyści, którzy zagrają i za-
śpiewają swoje wersje utworów Grzegorza Ciechowskiego i Republiki. Po-
dobnie jak w latach ubiegłych nie ujawniamy nazwisk wykonawców. 
Bilety: 70 zł, 80 zł w dniu koncertu, w kasie oraz w barze klubu i w sklepie Pamiątki Przy Flisaku

Slam Poetycki, 17.12. (poniedziałek), godz. 20.00
Nieposkromiona hybryda poezji i performancu. Udział w nim może wziąć 
każdy śmiałek, który w szaleństwie swym obwołał się poetą i jeszcze się 
tego nie wstydzi. Prowadzącym imprezę jest Justyna Kłosińska. Wstęp wolny

Wieczór Podróżnika: Islandia - wokół krainy ognia i lodu. Spotkanie 
z Joanną Naworską, 19.12. (środa), godz. 20.00
Joanna Naworska o swoich podróżach pisze na blogu „Światoholiczka”. 
Jest muzykiem - gra na skrzypcach. Po muzyce, drugą jej pasją jest po-
znawanie świata. Opowie o swojej niedawnej przygodzie na Islandii, 
gdzie królują lodowce, wulkany, gejzery, czarne plaże oraz... wraki sa-
molotów. Wstęp wolny

Sylwester 2018/2019, 31.12. (poniedziałek), godz. 20.00
Bilety: 70 zł od osoby (stolik, lampka szampana, przekąski)

Kino Niebieski Kocyk
Pierwszy człowiek, reż. Damien Chazelle, USA, 2018
3.12. (poniedziałek), godz. 19.00
Historyczna opowieść o misji NASA, dzięki której na Księżycu wylądował człowiek. Film skupia się 
na życiu Neila Armstronga w latach 1961-1969. Wstrząsająca, opowiedziana w pierwszej osobie 
historia na podstawie książki Jamesa R. Hansena. 

Climax, reż. Gaspar Noé, Francja, 2018, 4.12. (wtorek) godz. 19.00
Hipnotyczny, odurzający, pulsujący energią i muzyką lat 90. film stał się sensacją ostatniego fe-
stiwalu w Cannes. Inspirowana autentycznymi wydarzeniami opowieść o grupie tancerzy, którzy 
w pewną zimową noc spotykają się w opuszczonej szkole na odludziu. Taneczna próba w rytm 
przebojów Daft Punk, Apex Twin i Soft Cell szybko zamienia się w pełną seksualnego napięcia 
imprezę.

Watch Docs: Kiribati tonie, reż. Matthieu Rytz, Kanada, 2018
6.12. (czwartek), godz. 19.00
Położone na Oceanie Spokojnym, liczące 108 000 mieszańców Kiribati może zniknąć w ciągu 
najbliższych dziesięcioleci. Jest jednym z pierwszych miejsc na ziemi, które musi stawić czoła 
zagrożeniu naszych czasów – podniesieniu się poziomu morza. Prezydent Kiribati – Anote Tong 
za wszelką cenę próbuje znaleźć sposób na ochronę kraju i swojego narodu. 

Winni, reż. Gustav Möller, Dania, 2018, 10.12. (pon.), godz. 19:00
Skandynawski dreszczowiec, sensacja festiwali w Sundance i Rotterdamie, gdzie zdobył nagrody 
publiczności. Rutynowy wieczór przy telefonie alarmowym. Operator odbierający dziś połączenia 
z niecierpliwością czeka na zbliżający się koniec zmiany. Pijani imprezowicze, niedzielni kierowcy, 
blokujący numer żartownisie – irytacja policjanta rośnie, do momentu, kiedy odbiera telefon od spani-
kowanej kobiety. Została porwana, a samochód, w którym się znajduje, jedzie w nieznanym kierunku.

Suspiria, reż. Luca Guadagnino, USA/Włochy, 2018
11.12. (wtorek), godz. 19:00
Amerykańska tancerka Susie Bannion udaje się do Berlina, aby rozpocząć naukę w tamtejszej 
prestiżowej szkole baletu. Jej przyjazd zbiega się w czasie z tajemniczym zniknięciem Patricii, 
jednej z wychowanek akademii. Susan, czyniąca niesamowite postępy pod okiem ekscentrycznej 
dyrektor artystycznej szkoły – Madame Blanc szybko zaprzyjaźnia się z inną tancerką Sarą. Kiedy 
w szkole dochodzi do kilku mrożących krew w żyłach incydentów, obie dziewczyny zaczynają 
nabierać podejrzeń, co do prawdziwej natury akademii. 

Kraina Wielkiego Nieba, reż. Paul Dano, USA, 2018
17.12. (poniedziałek), godz. 19.00
Jeanette i Jerry są tylko z pozoru szczęśliwym małżeństwem. Właśnie przeprowadzili się do domu 
na przedmieściach, ale w nowym miejscu czekają na nich stare problemy. Jerry po raz kolejny 
woli uciec, niż zmierzyć się z trudnościami. Kiedy wyjeżdża na kilka miesięcy gasić niebezpieczne 
pożary lasów, Jeannette zostaje sama z dorastającym synem. Zagubiona kobieta wdaje się w ro-
mans, który jednak tylko na chwilę pozwala jej poczuć się dziewczyną, jaką była kiedyś.

Bilety: 10 zł studenci, 12 zł pozostałe osoby

Galeria 011
Magdalena Chomiak - Witryny sklepowe, do 7.12.
Obrazy odnoszą się do współczesnej mody na wszystko, co nowe, atrak-
cyjne, popularne. Prace są próbą komentarza wobec wykreowanego, 
sztucznego świata, który nas otacza.
Fotografie Agnieszki Cyranki-Pytlik - W miasto
12.12. (środa), godz. 19.00, do 12.01.
Agnieszka Cyranka-Pytlik, urodzona w 1986 r., mieszka i tworzy w Ostra-
wie. Jest absolwentką Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie. W 2010 roku 
obroniła dyplom z fotografii na Wydziale Sztuki UŚ. Absolwentka Studium 
Fotografii Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na Poli-
technice Krakowskiej. Autorka poprzez szereg niedopowiedzeń zaprasza 
widza do poszukiwania kierunków, czytania kodów i przekraczania gra-
nic. Symetria w przestrzeni daje poczucie bezpieczeństwa i równowagi, 
wchodząc jednak w głąb, zaczynamy doszukiwać się harmonii również 
w pozornym chaosie i sprzecznościach. Wgryzając się w architekturę mia-
sta, odsłonięta zostaje przestrzeń widziana z perspektywy krawędzi, de-
talu i współzależności.

Galeria Dworzec Zachodni
Elżbieta i Marek Lejbrandt - Stany skupienia wody, do 15.12.
Międzynarodowy Festiwal Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Sztuka Na-
tury”. Artyści starali się zobaczyć wodę w różny sposób. Może to być ko-
lorowa mgła o świcie, chmury przed burzą i po zachodzie słońca, rzeka, 
morze, wodospad, krople rosy, formacje skalne w jaskiniach powstałe 
dzięki uporczywemu kapaniu zmineralizowanej wody, skały i wydmy na 
powierzchni naszego globu wyżłobione przez wodę.
Rzeźby prof. Joanny Bebarskiej i prof. Iwony Langowskiej - Przedmiot 
prywatny, 19.12. (środa), godz. 19.00, do 19.01.
Prof. Joanna Bebarska i prof. Iwona Langowska to artystki silnie związane 
z UMK. Przyczyniły się - przez swoją działalność pedagogiczną i przede 
wszystkim artystyczną - do ukształtowania obrazu sztuki rzeźbiarskiej, 
jaką uprawiają i uprawiali artyści, którzy odebrali edukację na UMK. 
W przypadku artystycznej twórczości prof. Joanny Bebarskiej przedmiot 
(obiekt) staję się inspiracją doświadczenia egzystencjalnego, w twór-
czości prof. Iwony Langowskiej przedmiot (obiekt) jest materializacją co-
dziennych doświadczeń życiowych.

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

Aula UMK
Shalom – koncert najlepszej muzyki żydowskiej
2.12. (niedziela), godz. 19.00
Żywiołowy koncert, z najlepszymi i najbardziej znanymi światowymi utwo-
rami muzyki żydowskiej w wykonaniu artystów polskich scen operowych 
i operetkowych, baletu oraz orkiestry kameralnej.
Bilety: 130, 150 zł dostępne na tamada.info.pl oraz biletyna.pl

Whitney – Queen of the Night, 7.12. (piątek), godz. 19.00
Widowisko muzyczne prosto z Londynu. Hołd dla życia i twórczości jednej 
z najwspanialszych i najczęściej nagradzanych artystek naszych czasów 
— Whitney Houston. Podczas show widzowie będą mogli usłyszeć naj-
większe przeboje w oryginalnych aranżacjach koncertowych, jakie wyko-
nywane były podczas występów artystki.
Bilety: 109, 149, 169 zł dostępne w serwisie tixer.pl

12

Dni Grzegorza Ciechowskiego
14.12. (piątek)
godz. 19.00 Ciechowski na kwintet – Infinito Quartet ft. Daniel Pradella 
Wstęp wolny

15.12. (sobota)
godz. 12.00 Obcy astronom w Toruniu – spotkanie i premiera książki
Wstęp wolny

godz. 13.00-17.00 16. Toruńska Giełda Winylowa
Wstęp wolny. Galeria Dworu Artusa 
(szczegóły w dziale Inni organizatorzy)

Zwiedzanie Dworu Artusa, 18.12. (wtorek), godz. 16.30
Bilety: 5 zł ulgowy, 10 zł normalny

6. urodziny Grupy Teraz – spektakl improwizowany ft. Bartek 
Staszkiewicz, 18.12. (wtorek), godz. 19.00
Grupa Teraz obchodzi urodziny. A najlepiej obchodzić je w gronie przy-
jaciół, świętując wystawieniem nieprzewidywalnego spektaklu. Wezmą 
w nim udział prześwietni goście: Natalia Cyran, Piotr Zdebski (Wrocław), 
Ola Maczel (Kraków) i Łukasz Ławniczak (Warszawa). O muzyczne tło 
spektaklu zadba Bartek Staszkiewicz. Bilety: 10 zł ulgowy, 15 zł normalny

Toruńskie Vademecum Kulturalne, 19.12. (środa), godz. 19.00 
Krytycy i ludzie zajmujący się problematyką kulturalną opowiedzą o war-
tych polecenia wydarzeniach i inicjatywach, z jakich możemy korzystać 
w naszym mieście. Spotkanie będzie też okazją do podsumowania całe-
go kulturalnego roku w Toruniu. Wstęp wolny

Filmowe poniedziałki
3.12. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30
Melodramat. Główna bohaterka to trzydziestokilkuletnia, nowoczesna kobieta. Po rozwodzie bo-
ryka się z depresją, dlatego decyduje się podróż do trzech państw zaczynających się na literę „I”, 
a mianowicie Italii, Indii oraz Indonezji.

10.12. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30
Thriller. Główny bohater filmu, jest młodym porucznikiem milicji, który zostaje mianowany no-
wym szefem grupy dochodzeniowej. Stara się zrobić wszystko, by wykorzystać życiową szansę 
i złapać seryjnego mordercę.

17.12. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30
Beztroskie życie głównego bohatera zostaje przerwane, gdy zostaje 
mu podrzucone niemowlę. Przez sześć lat wychowuje dziewczynkę. Ich 
szczęśliwe życie przerywa pojawienie się biologicznej matki dziecka. 
Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki do odbioru pół godziny przed sean-
sem. Jednej osobie przysługują 2 wejściówki. Brak możliwości rezerwacji wejściówek.

Galeria Artus
Międzynarodowy Festiwal Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Sztuka 
Natury”, do 31.12. 
Prace wyróżnione i nagrodzone w konkursie fotograficznym. 
Wstęp wolny. Wystawa czynna od poniedziałku do niedzieli w godz. 11.00-18.00 oraz podczas 
imprez

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

Klub Od Nowa
Światowy Dzień Walki z AIDS: Skubas, 1.12. (sobota), godz. 19.00
Stowarzyszenie Wolontariuszy „Razem” oraz klub Od Nowa jak co roku 
zapraszają na koncert charytatywny. W tym roku wystąpi Skubas, woka-
lista o charakterystycznej barwie głosu. Jego muzyka stanowi połączenie 
brudnych, gitarowych riffów z podszytym melancholią wokalem, którym 
towarzyszą poetyckie teksty o codzienności. Bilety: 30/40 zł w kasie klubu

Lady Pank, 2.12. (niedziela), godz. 19.00
Pierwsza płyta zespołu Lady Pank jest dla wielu fanów polskiej muzyki ni-
czym biblia. Przeszła już do historii polskiego rocka. To właśnie z niej po-
chodzą największe przeboje: „Kryzysowa narzeczona”, „Mniej niż zero”, 
„Zamki na piasku”, „Vademecum skauta”, „Fabryka małp”. Po 35 latach 
od premiery dostajemy jego remake. Podczas koncertów zostanie zagrana 
pierwsza płyta Lady Pank w niezmienionej kolejności i aranżacjach.
Bilety: biletyna.pl, eventim, ebilet, cojestgrane24,stacjonarnie w sklepach EMPIK

Przechowalnia – pokaz filmu, 4.12. (wtorek), godz. 21.00
Fabularyzowany dokument opowiadający o życiu jedynego w Polsce ak-
tora greckiego pochodzenia Niko Niakasa, od lat związanego z toruńską 
sceną teatralną. Twórczyni filmu, debiutantka Marianna Korman, w nie-
konwencjonalny sposób portretuje niebanalną postać aktora. W doku-
mentalnych ujęciach prezentuje jego życiorys, w dużej mierze kierowany 
przez kapryśne usposobienie greckiej muzy tragedii Melpomeny. Po pro-
jekcji spotkanie z Marianną Korman i Niko Niakasem. Wstęp wolny

Świat Od Nowa: Polska orientalna. O wzajemnym przenikaniu się Polski, 
Turcji i Wielkiego Stepu, 5.12. (środa), godz. 20.00
Cykl debat akademickich organizowanych przez Wydział Politologii i Stu-
diów Międzynarodowych UMK. Na spotkaniach poruszana jest tematyka 
polityki międzynarodowej, komentowana przez ekspertów. Gościem spo-
tkania będzie Adam Balcer, wybitny znawca Turcji, wykładowca Studium 
Europy Wschodniej UW, publicysta Nowej Europy Wschodniej, ekspert 
think tanku Wise Europa, a także autor legendarnego podcastu „Lechi-
stan” w TokFM poświęconego relacjom historycznym Polski ze światem 
islamu i Wielkim Stepem. Adam Balcer jest również autorem książki „Tur-
cja, Wielki Step i Europa Środkowa”. Spotkanie poprowadzą dr Agnieszka 
Bryc i prof. Marcin Czyżniewski z WPISM UMK. Wstęp wolny

Łydka Grubasa + Chorzy – koncert, 7.12. (piątek), godz. 20.00
Po spektakularnym sukcesie na Pol’and’Rock Festival 2018, Łydka Gruba-
sa ogłasza ostatni akord trasy O-Tour C-Ból. Będzie to kontynuacja pro-
mocji płyty „O-dur C-ból”, nagranej w ubiegłym roku. Mieszanka rocka, 
metalu i innych, nierzadko zaskakujących gatunków muzycznych. Łydka 
to jednak nie tylko żart, ale i puenta tekstowa, obśmiewająca paradoksy 
dnia codziennego.
Bilety: 30 zł, 40 zł – w dniu koncertu dostępne w kasie ACKiS Od Nowa oraz online - gouout.net

KATAR Teatralny 2018, 8.12. (sobota), godz. 10.00
W Konfrontacjach Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu, które 
mają charakter konkursu, biorą udział indywidualni twórcy oraz zespoły 
teatralne prezentujące wszelkie formy teatralne. Wstęp wolny

Jazz Club: 3_o, 12.12. (środa), godz. 20.00
Brzmienia duetu odnoszą się m.in. do modernistycznej muzyki klasycznej, 
etnicznej i jazzowej. Utwory opierają się na strukturach konceptualistycz-
nych. Chętnie stosowanym przez muzyków środkiem jest aleatoryzm, na-
tomiast nadrzędnym budulcem jest barwa dźwięku. Podczas koncertów 
wykorzystywane są fragmenty dzieł wielkich twórców literatury i poezji 
światowej, takich jak W. Goethe, A. Mickiewicz, J. Słowacki, S. Lem, W. 
Shakespeare, F. Dostojewski a nawet egzotyczni poeci rodem z Japonii, 
Chin i Korei Północnej. Zespół wystąpi w składzie: Michał Hajduczenia - 
kontrabas, erhu, inne instrumenty, wokal; Mateusz Szwankowski - klar-
net, szwankujący instrument, inne instrumenty, wokal; Gość Specjalny 
numer 1 oraz Gość Specjalny numer 2.
Bilety: 15 zł studenci, 20 zł pozostałe osoby dostępne w kasie Klubu w dniu koncertu
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pierwsze kroki w tej sztuce. Nauczymy się czytać schematy i dobierać wła-
ściwe materiały do pracy. 
Zapisy i szczegółowe informacje: podmurna@dommuz.pl. Wstęp: 10 zł

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

Maja Krupińska – Membrany, 19.12. (środa), godz. 18.00
Instalacja „Membrany” składa się z czterech identycznych pojemników 
z wodą, do których skapuje rytmicznie woda. Zainicjowany z zewnątrz 
ruch wyzwala w cieczy efektowny spektakl linii rozgrywający się zgodnie 
z jej własnymi rytmami (interferencją) i generujący na bieżąco wzory. Ryt-
miczność ta może nie tylko działać na zmysły, ale również skłaniać do 
kontemplacji. Obok materialnej części instalacji pojawia się część niema-
terialna, oparta na grze światła.
Maja Krupińska – rzeźbiarka, absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK 
w Toruniu. Autorka instalacji artystycznych, w których szczególnym tema-
tem jest kinetyka i efemeryczny efekt.

Wydarzenia:
Wokół sztuki – aniołki na choinkę, 4.12. (wtorek), godz. 10.00
Zajęcia dla grupy dzieci niepełnosprawnych. Uczestnicy wykonają za-
wieszki – aniołki na choinkę. Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska. Wstęp: 
10 zł (tylko dla grup zorganizowanych)
Mikołajkowe spotkanie dla uczestników zajęć stałych w Domu Muz
4.12. (wtorek), godz. 16.15
W programie m.in. gry, zabawy oraz konkurs dotyczący św. Mikołaja - któ-
ry jest także patronem Podgórza. Prowadzenie: Joanna Łagan 
Współorganizator: Towarzystwo Miłośników Torunia – Koło Podgórz. 
Wstęp wolny
Świąteczna manufaktura – ozdoby z naturalnych materiałów
10.12. (poniedziałek), godz. 17.30
Podczas warsztatów wykonany różnego rodzaju ozdoby na choinkę. 
Bombki, aniołki, zawieszki. Wykorzystamy do tego celu materiały flory-
styczne, pasmanteryjne, słomę.
Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska. Wstęp 20 zł
Rodzinne tworzenie nietypowych zawieszek na choinkę i kartek 
świątecznych, 17.12. (poniedziałek), godz. 17.45
Uczestnicy będą mogli wykonać kartki bożonarodzeniowe w wybranych 
technikach plastycznych oraz nietypowe lub tradycyjne ozdoby choinko-
we do swoich domów. Zapraszamy całe rodziny, ale również pojedyncze 
osoby od lat 5 do 100. Prowadzenie: Joanna Łagan. Wstęp: 5 zł
Kreatywna inspiratornia – świąteczne ozdoby, 19.12. (śr.), godz. 9.00
Młodzież szkolna uszyje z przyniesionych przez siebie materiałów i wyko-
rzystaniem materiałów pasmanteryjnych świąteczne ozdoby.
Dla grup zorganizowanych. Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska. Wstęp: 5 zł

DOM MUZ, ul. Okólna 169, tel. (56) 654-84-56
Maski Muz – warsztaty plastyczne, 4.12. (wtorek), godz. 16.00
W maskach wszyscy są sobie równi. Zakładając maskę możemy stać się, 
kim tylko chcemy. Podczas warsztatów przeniesiemy się do świata Muz. 
Uczestnicy wykonają maski typu „colombina” - które zakrywają jedynie 
oczy, nos i policzki. Będziemy tworzyć je z kolorowego papieru, brokatu, 
pasteli i farb w technice mieszanej. Następnie wykończymy je wstążkami 
i innymi dodatkami pasmanteryjnymi. 
Prowadzenie: Aleksandra Strzelec. Wstęp wolny

DDOMY KULTURY

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

Fotogaleria
9 spojrzeń – Toruńskie Spacery Fotograficzne z wizytą w Getyndze 
i Lejdzie, do 4.12.
Toruńskie Spacery Fotograficzne po raz drugi przyjęły zaproszenie To-
warzystwa Miast Partnerskich Torunia do wizyty w zaprzyjaźnionych 
miastach. 3-7 maja 2018 r. fotoamatorzy odwiedzili Getyngę, pręż-
ny ośrodek akademicki i kulturalny. W programie obchodów 40-lecia 
współpracy z Toruniem odbyła się parada członków bractw kurkowych 
z całych Niemiec, do której zaproszeni byli przedstawiciele toruńskie-
go bractwa, prezentacja wystawy fotograficznej ukazującej współpracę, 
a także wyjazd do tysiącletniego Quedlinburga, słynącego z zespołu sta-
romiejskiego wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego 
UNESCO. Uczestnicy wystawy: Witold Bargiel, Katarzyna Brzustewicz, 
Philip Gray, Ewa Grzeszczuk, Barbara Karlewska, Małgorzata Kos, Joan-
na Malinowska, Joanna Stepaniuk, Mariola Szreiber.
Na wystawy wstęp wolny

Wydarzenia:
Zagajnik - tradycyjne ozdoby ludowe na Szczodre Gody
1.12. (sobota), godz. 16.30
Wspólne przygotowanie tradycyjnych ozdób zimowych w rodzimej at-
mosferze. Będziemy inspirowali się tradycją naszych przodków, która 
niesie ze sobą wiele znaczeń. W trakcie spotkania toruńskie Stowarzy-
szenie Kałdus uraczy nas niejedną z ludowych ciekawostek. Wydarzenie 
jest bezpłatne, prosimy jedynie o przyniesienie ze sobą następujących 
materiałów: słomę, krepę, bibułę, kolorowy papier, opłatek do światów, 
szyszki, orzechy, druty, włóczki (kordonek /mulina), wstążki, a także 
ziarno fasoli w różnych kolorach i inne, co komu w duszy gra. 
Wstęp wolny. Współorganizator: Stowarzyszenie Kałdus

Widowisko „Czy TAK, czy NIE?”
3 i 5.12. (poniedziałek, środa), godz. 11.00
21.12. (piątek), godz. 18.00
Scenariusz i oprawa wizualna: Inka Dowlasz. Reżyseria: Agnieszka Pia-
secka i Krystian Wieczyński. Choreografia: Marta Zawadzka. Wsparcie 
pedagogiczne: Justyna Słupkowska, Monika Szcząchor i Maja Wiśniew-
ska. Obsada: Kacper Cieśliński, Natalia Czech, Łukasz Krzywdziński, Ali-
cja Moczyńska, Szymon Pawlicki, Dorota Targowska, Michalina Wiśniew-
ska i Grzegorz Żółtowski, gościnnie: Damian Droszcz. 
Wstęp: 5 zł dziecko, 10 zł osoba dorosła. Informacja o biletach na www.dorotkowo.pl lub na 
godzinę przed widowiskiem w Domu Muz

Muzyka Chin i Azji Południowo-Wschodniej, 14.12. (pt), godz. 18.00
Na spotkaniu muzyka starodawna Chin: Bronzu, Guqin, Hong Hou, Opera 
Kunchu, tajski dramat operowy Lakhon Nai, piosenki Zhou Xuan i Wu 
Yuyin, Shanghai lat 30 zeszłego wieku. Spotkanie poprowadzi Mario Be-
tancour. Wstęp wolny

Sobota rękodzieła – świąteczne ozdoby, 15.12. (sobota), godz. 10.00
Wykonamy świąteczne ozdoby – gwiazdki i jemioły. Zapraszamy zarów-
no wielbicieli szydełkowania, jak i tych, którzy dopiero stawiają swoje 

XVII Uniwersytecki Koncert Charytatywny – Alosza Awdiejew
8.12. (sobota), godz. 18.00
UMK już po raz kolejny organizuje koncert charytatywny. W tym roku za-
gra Alosza Awdiejew z zespołem. Jest wyjątkowym artystą estradowym 
i jednocześnie wybitnym naukowcem – profesorem Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. Do tego para się aktorstwem filmowym, pisze popularne 
felietony, tłumaczy poezję. Dochód z koncertu będzie przeznaczony na 
leczenie i rehabilitację pracownika UMK dr hab. Piotra Skrzypczaka.
Bilety: 50 zł, 60 zł w dniu koncertu, 40 zł studenci dostępne w kasie klubu oraz w sklepie Pamiątki 
Przy Flisaku

Krzysztof Krawczyk, 14.12. (piątek), godz. 19.00
Krzysztof Krawczyk to artysta obdarzony charyzmatycznym barytono-
wym głosem, gitarzysta, kompozytor. Świętuje swoje 55-lecie. Usłyszy-
my znane i lubiane przeboje z całego okresu kariery artysty, m.in. „Rysu-
nek na szkle”, „Byle było tak”, „Chciałem być”, „Bo jesteś ty”, „Jak minął 
dzień”. Nie zabraknie również premierowych utworów z płyty jubileuszo-
wej „Pół wieku człowieku”, która została wydana w 2014 r.
Bilety: online - ticketglobalart.com, Abilet.pl, panbilet.pl oraz w stacjonarnych punktach sprzeda-
ży serwisu abilet.pl na terenie Torunia, Brodnicy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka

Gwiazdy na gwiazdkę, 21.12. (piątek), godz. 19.00
Wspaniali wykonawcy wraz z Poznańską Orkiestrą Symfoniczną przenio-
są publiczność w świąteczny klimat. W repertuarze tradycyjne kolędy, 
pastorałki, świąteczne piosenki oraz największe przeboje artystów w au-
torskich aranżacjach. Wystąpią: Maciej Miecznikowski, Kayah, Marek 
Piekarczyk. Bilety: 100, 110, 130 zł dostępne online - biletyna.pl

Kabaret Hrabi, 28.12. (piątek), godz. 19.00
Jeden z najbardziej cenionych współczesnych kabaretów. Członkowie 
kabaretu – Joanna Kołaczkowska, Dariusz Kamys, Tomasz Majer i Łukasz 
Pietsch – są ze sceną kabaretową związani od lat, wcześniej cześć z nich 
występowała np. w Kabarecie Potem czy Kabarecie HiFi. 
Bilety: 60, 80 zł dostępne online - kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie klubu Od Nowa

Koncert sylwestrowy „Pięknie, elegancko i na wesoło”
31.12 (poniedziałek), godz. 20.00
Największe szlagiery światowe. Wystąpią: Dariusz Stachura – Teatr Wiel-
ki w Łodzi; Adam Sobierajski – Opera Krakowska; Tomasz Krzysica – Pol-
ska Opera Królewska; Łukasz Gaj – Opera Krakowska. Dyryguje: Ruben 
Silva - uznany w świecie dyrygent boliwijskiego pochodzenia. Ceniony za 
inteligencję, ogromny talent, kunszt sceniczny i elegancję. W cenie bile-
tu: lampka szampana, słodycze, owoce, piętrowe fontanny czekoladowe, 
piętrowe fontanny alkoholowe.
Bilety: 100, 130, 150 zł, dostępne online - tamada.info.pl, biletyna.pl

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)
24-26 i 31.12. Centrum nieczynne

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:

Medyczna Środa 
5.12. (środa), godz. 18.00 Wykład „Jak można rozpoznać ciążę - krótka 
historia testu ciążowego” - dr Kinga Lis
12.12. (środa), godz. 18.00 Wykład „Interdyscyplinarne dobra płynące ze 
słuchania i wykonywania muzyki” - dr hab. Wojciech Pospiech
Wstęp wolny

Mikołajkowe stanowiska warsztatowe, 4-7.12.
W przestrzeni wystaw będą dostępne stanowiska warsztatowe, na których 
będzie można samodzielne wykonać m.in. ozdoby czy kartki świąteczne.

Rodzinne warsztaty weekendowe
15.12. (sobota), godz. 11.00 i 14.00 Jak rozpoznać asa, który w chumrach 
hasa?
Uczestnicy dowiedzą się m.in. jakie zwyczaje mieli piloci walczący pod-
czas drugiej wojny światowej i jak oznaczali swoje samoloty. 
22.12. (sobota), godz. 11.00 i 14.00 Prezentowe S.O.S.
Uczestnicy będą mogli samodzielnie wykonać upominki dla najbliższych
27.12. (sobota), godz. 11.00 i 14.00 Pada śnieg...
Eksperymenty związane z zimą i nocą sylwestrową. 
Bilety na zajęcia w kasach Centrum oraz w elektronicznym systemie sprzedaży

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 
samodzielną, 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 
Centrum 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.)
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W Pierwszym Rzędzie - spotkanie filmoznawcze
12.12. (środa), godz. 18.00
Projekcja filmów „Więzi” oraz „Pola”, spotkanie z Weroniką Bilską – autorką zdjęć do 
obu tytułów. Krótkometrażowy film „Więzi”  w reżyserii Zofii Kowalewskiej to historia 
Barbary i Zdzisława –  małżeństwa z 45-letnim stażem. Osiem lat temu Zdzisław zosta-
wił Barbarę i zamieszkał z kochanką. Niedawno zdecydował się wrócić do żony. Barbara 
przyjęła go z powrotem. Powrót do wspólnego życia w jednym mieszkaniu okazuje się 
jednak dla małżeństwa trudny. Bohaterką filmu „Pola” w reżyserii Edyty Rembały jest 
jedenastolatka, która  nie może pogodzić się z wyjazdem matki do pracy za granicę. Wraz 
z chorą siostrą ma zostać pod opieką ojca. Dziewczynka robi wszystko, żeby zatrzymać 
mamę w domu. Po jej wyjeździe Pola postanawia uciec i zabiera ze sobą młodszą siostrę.
Wstęp wolny

Książkożercy –spotkanie czytelnicze 
19.12. (środa), godz. 17.00 (dzieci) i 18.00 (młodzież i dorośli) 
Najmłodsi Książkożercy wysłuchają fragmentów opowiadań Ingelin Angerborn z tomu 
„Kosmiczne święta”. Lektura zapewne zainspiruje uczestników do dziecięcych debat 
i twórczych zabaw. Dorośli porozmawiają natomiast z Katarzyną Kluczwajd o jej najnow-
szej książce „Piernikajki, czyli toruńskie piernikowe bajki (niekoniecznie dla najmłod-
szych)”. Autorka jest przede wszystkim torunianką, gdyż jej to stan ducha i umysłu. Za-
wodowo zaś jest historyczką sztuki, muzealniczką, regionalistką oraz popularyzatorką 
sztuki dawnej. Spotkanie prowadzą: Magdalena Jasińska i Agnieszka Zakrzewska. Wstęp 
wolny

Historia Fotografii - wykład multimedialny
19.12. (środa), godz. 16.45
Temat: Historia fotografii artystycznej środowiska toruńsko-bydgoskiego w latach 1956-
70 (część II). Wraz z tzw. odwilżą po 1956 roku zaczęły w regionie powstawać towarzy-
stwa fotograficzne zrzeszające zarówno rzemieślników, jak i artystów. Takie grupy poja-
wiły się m.in. w Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu a nawet w Skępem. Jednocześnie Okręg 
Bydgosko-Toruński ZPAF coraz bardziej się emancypował, wydostając się spod silnego 
już w latach 30. wpływu środowiska artystycznego fotografów poznańskich. Z czasem 
Toruń i Bydgoszcz stały się ważnymi i prężnymi ośrodkami sztuki fotografii, świadczyć 
o tym może choćby galeria Prezentacje – druga w Polsce (po Warszawie) galeria fotografii 
artystycznej, którą w latach 60. utworzono właśnie w Toruniu. Wykład wygłosi Stanisław 
Jasiński – fotografik i instruktor fotografii, członek Związku Polskich Artystów Fotografi-
ków, specjalista ds. fotografii WOAK. Wstęp wolny

Zajęcia edukacyjne:
Konsultacje fotograficzne, 7, 21.12. (piątek), godz. 15.30-18.00
Indywidualne zajęcia warsztatowe dla osób amatorsko uprawiających fotografię artystyczną prowadzi Stanisław Ja-
siński. Udział bezpłatny
W cieniu Gwiazdki, 15.12. (sobota)
godz. 9.00 Warsztaty twórcze z cyklu Teatralny rozruch dla dzieci w wieku 7-10 lat 
godz. 11.00 i 12.30 Warsztaty twórcze z cyklu Poranne figle, psoty i żarty dla dzieci w wieku 4-6 lat. Zajęcia prowadzi 
Agnieszka Zakrzewska. Cena: 5 zł. Zgłoszenia do 8.11., liczba miejsc ograniczona

Warsztaty:
1-2.12. Pedagogika cyrku dziecięcego
Cykl warsztatów dla animatorów, spotkanie VII (praca z przedmiotem, teatralizacja rutyny żonglerskiej, ruch i świa-
domość ciała, ruch na scenie oraz kompozycja etiudy – numeru cyrkowego). Zajęcia prowadzi Krystian Wieczyński, 
informacje dot. zgłoszeń na www
1-2.12. Muzykoterapia
Zajęcia prowadzą: Lucyna Matuszak i Erwin Regosz, cena: 120 zł, informacje dot. zgłoszeń na www
8-9.12. Jak twórczo i z pomysłem animować grupy seniorów
Zajęcia prowadzi Alicja Usowicz, cena: 100 zł, informacje dot. zgłoszeń na www

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

Miśków 2-óch w Nowym Jorku, premiera: 6.12.
animacja, komedia, Indie, USA 2018
reżyseria: Tim Maltby

 Kraina wielkiego nieba, premiera: 7.12.
dramat, romans, USA 2018
reżyseria: Paul Dano, wystepują: Carey Mulligan, Jake Gyllenhaal

Zabójcze maszyny, premiera: 7.12.
sci-fi, Nowa Zelandia, USA 2018
reżyseria: Christian Rivers, występują: Hera Hilmar, Hugo Weaving

Fuga, premiera: 7.12.
thriller, psychologiczny, Czechy, Polska, Słowacja 2018
reżyseria: Agnieszka Smoczyńska, występują: Gabriela Muskała, 
Łukasz Simlat

Diabeł: Inkarnacja, premiera: 7.12.
horror, USA 2018
reżyseria: Diederik Van Rooijen, występują: Shay Mitchell, Grey 
Damon

Autsajder, premiera: 13.12.
dramat, Polska 2018
reżyseria: Adam Sikora, występują: Łukasz Sikora, Dorota Pomykała

Kursk, premiera: 14.12.
dramat, Belgia, Francja, Luksemburg 2018
reżyseria: Thomas Vinterberg, występują: Matthias Schoenaerts, 
Colin Firth

Zwierzęta, premiera: 14.12.
dramat, Austria, Polska, Szwajcaria 2018
reżyseria: Grzegorz Zgliński, występują: Birgit Minichmayr, Philipp 
Hochmair  

Aquaman, premiera: 19.12.
akcja, sci-fi, Australia, USA 2018
reżyseria: James Wan, występują: Jason Momoa, Amber Heard 

Mary Poppins powraca, premiera: 19.12.
musical, USA 2018
reżyseria: Rob Marshall, występują: Emily Blunt, Colin Firth 

Spider-Man Uniwersum, premiera: 25.12.
animacja, familijny, akcja, USA 2018
reżyseria: Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman, wystę-
pują: Shameik Moore, Hailee Steinfeld 

Pech to nie grzech, premiera: 25.12.
komedia rom., Polska 2018
reżyseria: Ryszard Zatorski, występują: Maria Dębska, Mikołaj Roz-
nerski 

Teraz albo nigdy, premiera: 28.12.
komedia rom., USA 2018
reżyseria: Peter Segal, występują: Jennifer Lopez, Vanessa Hudgens

Oni, premiera: 28.12.
biograficzny, dramat, komedia Francja, Włochy 2018
reżyseria: Paolo Sorrentino, występują: Toni Servillo, Elena Sofia 
Ricci

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

KKINA
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Koncert o charakterze charytatywnym, podczas którego w repertuarze 
zimowo-świątecznym zaprezentują się grupy wokalne i taneczne dzia-
łające w MDK. 
Wejściówki: 5 zł do nabycia przed koncertem. Dochód z koncertu przeznaczony na wybrany cel 
charytatywny

Finał Miejskiego konkursu na witraż bożonarodzeniowy
14.12. (piątek), godz. 11.00
Podczas wernisażu organizowanego we współpracy ze Szkołą Pod-
stawową nr 14 zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia dla laureatów 
konkursu. Wystawę będzie można podziwiać w Galerii Młoda w MDK do 
9.01.
Koncert Kolęd w wykonaniu wychowanków MDK
19.12. (środa), godz. 18.00
Nastrojowy, pełen pięknych kolęd i pastorałek koncert, który wprowadzi 
w świąteczny nastrój. Na scenie zaprezentują się wychowankowie grup 
wokalnych, tanecznych i teatralnych. Wstęp wolny

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

Otwarty Turniej Szachowy, 1.12. (sobota), godz. 10.00-15.00
W cyklu Grand Prix Torunia w Szachach Szybkich 2018/19
Z moich stron. Przysłowia, 14.12. (piątek), godz. 12.00
Uroczyste rozstrzygnięcie IV Międzynarodowego Konkursu Plastycznego
Spotkanie wigilijne dla dzieci starówki, 15.12. (sobota), godz. 16.00
Drużynowe Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
w Szachach, 16.12. (niedziela), godz. 10.00
Bal Karnawałowy, 27.12. (czwartek), godz. 17.00
Żegnamy Stary Rok i odliczamy do Nowego
Pejzaż z drzewami, do 31.12.
Wystawa prac uczniów pracowni plastycznej OPP Dom Harcerza

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

Wydarzenia, spotkania i wykłady:
KATAR Teatr – finałowy przegląd XXVII Konfrontacji Amatorskiej 
Twórczości Artystycznej Regionu 
8.12. (sobota), godz. 10.00 
W programie:
Teatr Winda z Bydgoszczy – Będziesz żałował, reż. Karolina Suchodol-
ska, Teatr Remus  z Bydgoszczy – Zabawa w życie, reż. Wioletta Górska-
-Nowik, Teatr Zakręt z Kruszwicy – Bam, reż. Lidia Łukowska i Agnieszka 
Dubieniecka, Teatr Talia z Chrostkowa – Elikia, reż. Anna Gołębiewska-
-Polak, Teatr Na Rogu ze Świecia – Ja, Janko muzykant, reż. Iga Jambor-
-Skupniewicz
Wydarzenia towarzyszące: modram Ściana, w wykonaniu Damiana 
Droszcza, reż. Agnieszka Płoszajska, warsztat Ucho-Echo. Usłyszeć sie-
bie, prowadzący: Paweł Paszta
Miejsce: Od Nowa, ul. Gagarina. Wstęp wolny

Integracyjna impreza Mikołajkowa, 8.12. (sobota), godz. 10.00 
Współorganizator: Polski Związek Niewidomych. Wstęp wolny

Ogródnik – mój własny ogród, 13.12. (czwartek), godz. 16.30
Pierwsze warsztaty projektowania krajobrazu. Za oknem szaro i jesien-
nie, to dobry czas by skupić się na projektowaniu przyszłorocznego 
ogrodu. Warsztaty skierowane do osób, które chcą rozpocząć przygodę 
z projektowaniem. Jest to okazja do samodzielnego wykonania projektu 
pod okiem architekta krajobrazu. Na pierwszych warsztatach stworzymy 
koncepcje ogrodu, balkonu lub kompozycje do wnętrza domu. Uczestnicy 
poznają różne formy/style ukształtowania przestrzeni stosowane m.in. 
w architekturze krajobrazu. 
Prowadzenie: Aleksandra Strzelec. Wstęp: 15 zł, zapisy: okolna@dommuz.pl i pod nr. tel. 56 654-
84-56

Rozpoczynamy świętowanie 25-lecia Domu Muz
7.12. (piątek), godz. 17.00 Dom Muz, ul. Poznańska 52
Wernisaż wystawy fotografii i plakatów z działalności Domu Muz. Koncert 
zespołów Podgórski Walczyk i Barowe Żywioły. Prezentacje i warsztaty 
plastyczne. Wstęp wolny

8.12. (sobota) Dom Muz, ul. Podmurna 1/3
•  godz. 18.00 25 lat – wernisaż wystawy fotografii i plakatów z działal-

ności Domu Muz
Teatralno-muzyczny wieczór w Domu Muz:
•  godz. 18.15 Spektakl Teatru Winda – Będziesz żałował
Spektakl o sztuce wyboru - czy przyjdziesz na ten spektakl, czy nie przyj-
dziesz, i tak będziesz żałował. Tekst: Søren Kierkegaard, Barry Schwartz 
(fragmenty książki „Paradoks wyboru”), autorskie teksty zespołu. Inspi-
racje: Zygmunt Bauman „Życie na przemiał”, Naomi Klein „No logo”, Pa-
weł Dybel „Uwagi o teorii stadium lustra Jaquesa Lacana”. Teatr Winda 
- niezależna grupa teatralna działająca od kilku lat w MDK nr 5 w Byd-
goszczy pod kierunkiem Karoliny Suchodolskiej. Grupę tworzą głównie 
studenci bydgoskich uczelni.
Wstęp wolny

•  godz. 19.15 Włączamy razem teatr - spektakl poprojektowy
Spektakl teatralny dotyczący takich pojęć i zjawisk jak klisza kulturowa, 
stereotyp, uprzedzenie, cechy wspólne, bogactwo kulturowe. Projekt re-
alizowany był w ramach programu W-łącznik! 
Prowadzący: Oxana Lytvynenko i Krystian Wieczyński. Wstęp wolny.
•  godz. 20.30 Koncert zespołów Domu Muz: Sunnny Side, HulajDusza, 

Jazziomals, Baader Meinhof. Wstęp wolny
9.12.(niedziela), godz. 16.00, Dom Muz, ul. Okólna 169
Warsztaty – eksperymenty ze światłem
Warsztaty międzypokoleniowe z pogranicza teatru cieni z wykorzysta-
niem różnego rodzaju światła (lampa UV, reflektory, LED-y, latarki, świa-
tło punktowe i rozproszone) i ciekawych materiałów plastycznych (farby 
fluorescencyjne, brokaty, kolorowy pył, elementy świecące w ultrafiole-
cie, folia, konfetti itp.). Zajęcia odbędą się w zaciemnionej sali. 
Zapisy: okolna@dommuz.pl

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

Koncert Mikołajkowy „Każdy może zostać Świętym Mikołajem”
7.12. (piątek), godz. 18.00
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Spotkania:
Nasze początki na Antarktydzie, 4.12. (wtorek), godz. 17.00
Spotkanie z Ryszardem Czajkowskim – podróżnikiem, polarnikiem, dziennikarzem i reporterem.

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:
Piernikowe laboratorium
•  1.12. (sobota), godz. 12.00 Rodzinne Pierniczenie – warsztaty pierni-

karskie
•  4.12. (wtorek), godz. 10.00 W toruńskiej piekarni – spotkanie z pieka-

rzem Wojciechem Kowalskim 
•  6.12. (czwartek), godz. 12.00  Rodzinne pierniczenie –  warsztaty pier-

nikarskie 
•  7.12. (piątek), godz. 12.00  Pierniki w kuchni historycznej – kuchnia po-

stna. Ryby w piernikach. 
Na wszystkie spotkania wstęp 9 zł

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:

Macierzyństwo od początku i bez końca. Antropologiczna opowieść, do 
26.05.2019
Wystawa w sposób wieloaspektowy podejmuje zagadnienie rodziciel-
stwa. Prezentowany zbiór sztuki ludowej i nieprofesjonalnej ze zbiorów 
Muzeum Etnograficznego w Toruniu oraz sztuki współczesnej z uznanych 
kolekcji muzealnych i prywatnych, ma na celu ukazanie kulturowych 
zmian zachodzących w ujęciu tego tematu i przedstawienie go w szerokim 
kontekście społecznym. To spojrzenie dopełniają takie obiekty i nośniki 
jak fotografia, film, plakat, rejestracje teatralne, blogi internetowe, porad-
niki dla matek, wywiady, pamiątki prywatne. Ekspozycja będzie miejscem 
dyskursu na temat ideału matki, archetypów Ewy i Maryi (w tym fenomenu 
kultu maryjnego w Polsce), a także przemian ról społecznych warunkowa-
nych płcią oraz biologicznego aspektu macierzyństwa wraz z ukazaniem 
codzienności matek. Ekspozycja jest pierwszą realizacją tematu macie-
rzyństwa z użyciem tak różnorodnych środków i w tak wielowątkowy spo-
sób w polskim wystawiennictwie etnograficznym.
Pocztówki państwa Miszkerów, od 12.12.
Wystawa edukacyjna opowiada o pasji Anny i Józefa Miszkerów, mieszkań-
ców Bydgoszczy, którzy w latach 50. i 60. XX w. zajmowali się domowym 
wyrobem pocztówek. Nieciekawa oferta świątecznych kartek w sklepach 

w czasach PRL-u, a zwłaszcza brak tych o tematyce religijnej, powodo-
wały, że bożonarodzeniowe i wielkanocne pocztówki, a także Pamiątki 
I Komunii Św. państwa Miszkerów, sprzedawane spod lady, cieszyły się 
dużym powodzeniem. Przy ekspozycji związanej planowane są działania 
edukacyjne dla dzieci i dorosłych.
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.
Drogi do niepodległości, do 2.12.
Wystawa prac plastycznych uczestników VIII Wojewódzkiego Konkursu 
z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Organi-
zatorem jest Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych im. 
Wandy Szuman w Toruniu.

godziny otwarcia: wtorek-piątek: 9.00-16.00, sobota-niedziela: 10.00-16.00
poniedziałek: nieczynne
25.12. 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

Imprezy:
Jarmark żywności ekologicznej, 1.12. (sobota), godz. 10.00-14.00 
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych Ekołan

Śpij mały sokole! 5.12. (środa), godz. 18.00
39. spotkanie z cyklu „Żywot pieśni, pieśni żywota” polegającego na 
wspólnym śpiewaniu pieśni ludowych. Tym razem zaśpiewamy na nowo 
otwartej wystawie „Macierzyństwo od początku i bez końca. Antropo-
logiczna opowieść”, a tematem spotkania będą kołysanki i kolędy. Do 
udziału zapraszamy młodzież i osoby dorosłe. Można przyjść tylko po-
słuchać. Prowadzenie: Marta Domachowska. Bilet: 1 zł

Ubierz choinkę, obdaruj rodzinkę, 8.12. (sobota), godz. 16.00-18.00 
Rodzinne warsztaty, podczas których uczestnicy będą mieli okazję by 
nauczyć się wykonywania tradycyjnych ozdób choinkowych od twórczyń 
ludowych z Kurpiów. Czesława Kaczyńska, Marianna Pokora i Elżbieta 
Prusaczyk pokażą i nauczą, jak stworzyć misterne cacka – jak dawniej 
nazywano te ozdoby – ze słomy, kolorowej bibułki, krepy oraz ciasta 
chlebowego. Będzie też można wykonać drobne podarunki z kolorowego 
papieru, pszczelarskiej węzy i opłatka. 
Koszt udziału: 10 zł, 5 zł ulgowy, 20 zł rodzinny

Kiermasz w Muzeum. Sztuka i rękodzieło ludowe
9.12. (niedziela), godz. 10.00-15.00
Ponad 100 twórców z różnych regionów Polski zaprezentuje m.in. trady-
cyjne ozdoby choinkowe, hafty i koronki, rzeźby, wyroby rzemieślnicze 
z drewna i ceramiki, zabawki, obrazki malowane na szkle, świece i figurki 
z wosku, regionalne przysmaki oraz produkty z gospodarstw ekologicz-
nych. Kiermasz jest okazją do zapoznania się z tradycyjną sztuką i ręko-
dziełem ludowym, a także do zakupu niebanalnych prezentów pod cho-
inkę. Oprowadzanie przez pracowników po aranżacjach świątecznych 
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Dom Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15/17

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.

Filmy:
Mikołaj Kopernik w Toruniu, Wszechświat, Mikołaj Kopernik – poprzednicy i następcy

Wystawy czasowe:

Sto Lat! Nauka Polska, do 27.01. 

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

Spotkania:
Szkoły oficerów Marynarki Wojennej w Toruniu 
12.12. (środa), godz. 14.00
Spotkanie poprowadzi Bogusław Uziembło.

Toruń i jego historia. Spotkanie z przewodnikami
15.12. (sobota), godz. 14.00

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: 

Trzy sztuki w Antarktyce, do 13.01.
W lutym 2017 roku zespół, w skład którego wchodzili przedstawiciele 
trzech dziedzin polskiej kultury i sztuki (filmu, muzyki i fotografii), po-
płynął jachtem żaglowym Selma Expeditions do Antarktyki. Uczestnicy 
rejsu, inspirowani podróżą, dziką naturą i ekstremalnymi warunkami pa-
nującymi na krańcach świata, zmierzyli się z wyjątkowymi wyzwaniami 
artystycznymi w obszarach filmu, muzyki i fotografii. Zespół trzech sztuk 
tworzyli: Adam Nowak, lider zespołu Raz Dwa Trzy, Bartosz Stróżyński, 
Rafał Kolikow, Artur Homan, Ksawery Zylber, Jacek Hawrylczak i Paweł 
Drozd. Śmiałkowie postawili przed sobą kilka bardzo ambitnych celów. 
Jednym z nich, zrealizowanym już podczas wyprawy, był pierwszy w hi-
storii koncert polskiego artysty w Antarktyce. Autorem fotografii prezen-
towanych w Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika jest Bartosz Stró-
żyński, pomysłodawca i szef przedsięwzięcia. Tym razem skoncentrował 
się przede wszystkim na pięknie i przemijaniu gór lodowych. Zafascy-
nowany Arktyką i Antarktyką. Specjalizuje się w zimowych produkcjach 
filmowych i fotograficznych. Szczególnie upodobał sobie ssaki wodne, 
gady oraz świat podwodny rzek.

Bilety: Sale ekspozycyjne 10 zł normalny; 7 zł ulgowy

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

Malarstwo i rzeźba polska od 1945 do 2010 roku w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu 
Galeria sztuki gotyckiej 
Dawny Toruń. Historia i rzemiosło artystyczne 1233-1793 
Sala Mieszczańska z galerią portretu mieszczańskiego XVI-XVIII w. 
Sala Królewska. Poczet królów polskich 
Galeria malarstwa polskiego od końca XVIII wieku do 1939 roku 
Skarb ze Skrwilna i Nieszawy 
Złotnictwo świeckie polskie i obce 
Mennice i monety toruńskie 1233/1238 – 1765 

Wystawy czasowe: 

XL Międzynarodowe Spotkania Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży 
„Moja Przygoda w Muzeum”, do 2.12.

Spotkania:
•  Mikołajki w Muzeum – program edukacyjny, 6.12. (czwartek)
•  Aukcja charytatywna prac plastycznych „Moja przygoda w Muzeum”, 

8.12. (sobota), godz. 12.00-13.30
•  Mikołajkowy kiermasz książek, 4-9.12. godz. 10.00-16.00
Wszystkie wydawnictwa Muzeum Okręgowego w bardzo promocyjnych cenach

Wieża Ratuszowa
Ratusz Staromiejski w Toruniu – arcydzieło architektury europejskiej
czynna codziennie w godz. 10.00-18.00
Bilety: Sale ekspozycyjne - 13 zł normalny; 10 zł ulgowy
Wieża - 13 zł normalny; 9 zł ulgowy
Sale ekspozycyjne + wieża 21 zł normalny; 16 zł ulgowy 

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

 
Świat Orientu

Wystawy czasowe:

•  Majolika niderlandzka i fajans z Delft, 14.12. (piątek), godz. 17.00
•  Koto – złota era miecza japońskiego

Bilety: 10 zł normalny; 7 zł ulgowy

Spotkania:
Chodzą słonie po Cejlonie, 1.12. (sobota), godz. 12.00
Spotkanie z J. J. Traczykowskimi – opowieść o sierocińcu słoni
Warsztaty origami, 8.12. (sobota), godz. 12.30
Kolejne warsztaty origami poprowadzi Japończyk od wielu lat mieszkają-
cy w Toruniu Hajime Watanabe. 
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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 dziedzic-
twa kulturowego Pomorza, w tym depozyty przecho-
wywane do tej pory w Muzeum Diecezjalnym w Pel-
plinie. Są to, m.in. bogato zdobione gotyckie kielichy 
mszalne, monstrancja, rzeźby polichromowane oraz 
obrazy, z których najmłodszy to słynne dzieło Jerzego 
Kossaka „Cud nad Wisłą”. Ciekawy jest również sam 
budynek. Na jego ścianach znajdują się odrestauro-
wane fragmenty gotyckiej i renesansowej polichromii. 
Atrakcją dla zwiedzających są także elementy dawne-
go wystroju funkcjonalnego kamienicy, takie jak prze-
szklona winda umieszczona w gotyckim, okopconym 
przewodzie kominowym, zachowana gotycka umywal-
ka czy bogato dekorowany drewniany strop.

Imprezy:
Święty Mikołaj odczarowany - 
o prawdziwym obrazie szczodrobliwego 
biskupa 
6.12. (czwartek), godz. 17.30
Prelekcja Tomasza Kowalskiego (Wy-
dział Sztuk Pięknych UMK). Zostanie 
omówiony sposób, w jaki na przestrzeni 
wieków przedstawiano świętego bisku-
pa z Miry - dziś znanego jako Świętego 
Mikołaja. Czy współczesny wizerunek, 
znany najbardziej z reklam napoju ga-
zowanego, ma jeszcze coś wspólnego ze 
swoim pierwowzorem? Co ich łączy, a co 
dzieli? 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 telefonicznie 
(tel. 505-507-044) z tygodniowym wyprzedzeniem. 
Opłata: 2 zł od ucznia, opiekunowie - wstęp wolny

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

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

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 in-
nych 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 mło-
dzieży inspirowane prezentowaną kolekcją.

Muzeum czynne codziennie w godz. 10.00 -17.00

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

Najobszerniejsza, unikatowa kolekcja eksponatów 
związanych z „Gwiezdnymi wojnami” w Polsce. 
Gościom oferujemy przygodę po całym uniwersum 
Star Wars. Dajemy możliwość obcowania ze światem 
z odległej galaktyki oraz spotkania najsłynniejszych 
bohaterów kosmicznej sagi tj. Lord Vader, Mistrz 
Yoda, R2-D2, C-3PO oraz wielu wielu innych. Odwie-
dzających czeka profesjonalne oprowadzanie oraz 
możliwość wykonania niezapomnianych fotografii 
z naszymi eksponatami oraz gadżetami. Zwiedzają-
cym towarzyszy oryginalna, filmowa ścieżka dźwię-
kowa. Najmłodszym oferujemy warsztaty plastyczne 
i manualne. Organizujemy również wydarzenia oko-
licznościowe: 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

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

Grzegorz Ciechowski Symfonicznie 
13.12. (czwartek), godz. 20.00
Wystąpią: Kasia Kowalska, Natalia Nykiel, Marek 
Piekarczyk, Mateusz Ziółko, Adam Lemańczyk – for-
tepian, Jakub Kujawa – gitara, Robert Kubiszyn - gi-
tara basowa, Cezary Konrad – perkusja, Toruńska 
Orkiestra Symfoniczna, Krzysztof Herdzin - dyry-
gent, aranżacje. W programie m.in.: Nie pytaj o Pol-
skę, Odchodząc, Mamona, Tak tak, to ja, Biała flaga, 
Moja krew
Bilety: 89, 79, 59 zł 

Kantata na Boże Narodzenie, 14.12. (piątek), godz. 
19.00
Wystąpią: Ingrida Gápová – sopran, Katarzyna Krzy-
żanowska – mezzosopran, Sylwester Smulczyński 
– tenor, Wojciech Gierlach – bas, Chór Astrolabium 
– przygotowanie Kinga Litowska, Toruńska Orkiestra 
Symfoniczna, Kai Bumann – dyrygent, Radosław 
Droń – asystent dyrygenta
W programie: J. S. Bach - Kantata na Boże Narodze-
nie BWV 248
Bilety: 40 zł, 30 zł ulgowy 

Czas dla Nas: Ej Maluśki, Maluśki
16.12. (niedziela), godz. 16.00, 17.15 
Cykl koncertów dla dzieci z opiekunami
Bilety: 40 zł rodzinny (2+1), 20 zł dorosły, 10 zł dziecko

Koncert Sylwestrowy - The best of Elvis Presley 
30.12. (niedziela), godz. 18.00
31.12. (poniedziałek), godz. 20.00
Wystąpią: Adam Wasiela – wokal, Łukasz Piasecki 
– wokal, Band for Elvis w składzie: Artur Grudziński 
– piano, Kasper Łbik – gitara basowa, Maciej Olesiń-
ski – gitara elektryczna, Józef Eliasz – perkusja, To-
ruńska Orkiestra Symfoniczna, Bartosz Żurakowski 
– dyrygent, Emilia Czekała – prowadzenie
W programie: nieśmiertelne przeboje króla roc-
k’n’rolla w symfonicznych aranżacjach 
Bilety: 30.12. 120 zł – parter, 90 zł – balkony; 31.12. 150 zł – parter, 
110 zł – balkony  

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

TOS
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przygotowanych w chatach w Parku Etnograficznym (w ramach biletu 
wstępu) o godz. 11.00, 12.00 i 13.00.
Bilety: 5 zł, 3 zł ulgowy, 10 zł rodzinny 

Ocalone z Kresów, 13.12. (czwartek), godz. 18.00
Spotkanie promujące dwie nowe muzealne publikacje, które ukaza-
ły się w serii „Etnografia ocalona”. Zaprezentowane zostaną książki: 
Józefa Perkowskiego „Ornament, forma i symbolika w sztuce ludowej 
na Żmudzi” i Olimpii Swianiewiczowej „Interpretacja Dziadów Mickie-
wiczowskich na podstawie skarbca kultury białoruskiej”. O książkach 
opowiedzą ich redaktorki naukowe, dr Justyna Słomska-Nowak i dr Gra-
żyna Charytoniuk-Michiej. Wstęp wolny

Eko-wigilia, 15.12. (sobota), godz. 11.00-14.00
W programie: kiermasz produktów ekologicznych i świątecznego ręko-
dzieła, prelekcja „Odżywiajmy się zdrowo” Mieczysława Babalskiego, 
koncert kolęd w wykonaniu Klubu Seniora „Podgórski Walczyk”, ko-
mentarz kustosz Hanny Łopatyńskiej nt. okolicznościowej wystawki 
„Pocztówki państwa Miszkerów”. Jak co roku, będzie można zwiedzić 
świątecznie zaaranżowane wnętrza chat w Parku Etnograficznym, 
a program zakończy się uroczystym spotkaniem opłatkowym z degu-
stacją potraw wigilijnych przygotowanych z produktów ekologicznych. 
Organizator: Stowarzyszenie Ekołan. Wstęp wolny

Niezwykła historia pocztówek państwa Miszkerów
18.12. (wtorek), godz. 12.00
84. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób z grupy wiekowej 
55+. Mile widziani także „kandydaci na seniorów”. Gośćmi spotkania 
będą Lidia Nagórska i kustosz Hanna Łopatyńska, które przybliżą nie-
zwykłą historię pocztówek przekazanych do Muzeum przez panią Na-
górską. Jak to się działo, że w czasach PRL, w ateistycznym formalnie 
państwie, pojawiały się w sprzedaży pocztówki o tematyce religijnej? 
Dlaczego trzeba było ukrywać przed władzą rodzinne pocztówkowe 
przedsięwzięcie? Co mają z tym wspólnego krewni z Anglii? Jak wyglą-
dała domowa produkcja pocztówek i ich zdobienie? Gdzie je można 
było nabyć? W części warsztatowej spotkania będzie można wykonać 
własnoręcznie kartkę ze świątecznymi życzeniami w sposób, w jaki Li-
dia Nagórska robiła to w młodości pomagając swoim rodzicom – Annie 
i Józefowi Miszkerom. Bilet 3 zł

Esperanto – łączy ludzi  i ubarwia życie
Zapraszamy starszą młodzież i dorosłych na kurs podstawowy języka esperanto. Poznaj język 
międzynarodowy wpisany w od 2014 roku na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kul-
tury. Czas trwania: 10 godzin lekcyjnych, 5 zajęć, 1 x w tygodniu w poniedziałki: 11, 18, 25 
lutego i  4, 11 marca 2019 r., godz. 17.00-18.30. Prowadzenie: Maria Pokrzywnicka. Wpłaty 
będą przyjmowane w kasie Muzeum w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie kursu od 4.02. 
do 8.02. 2019 r. w godz. 10.00-15.00 lub w dniu rozpoczęcia kursu o 16.30. Kurs odbędzie się, 
gdy zbierze się grupa min. 10 osób. Koszt: 100 zł/os. Zapisy do końca stycznia 2019 r: Dział 
Edukacji tel: 56 622-89-43; 
e-mail: edukacja@etnomuzeum.pl

EDUKACJA
Dla przedszkoli
• Tradycja w małym paluszku
Warsztaty dla grup przedszkolnych (dzieci powyżej 4 lat). W programie elementy kultury ludo-
wej w działaniach twórczych, a także tradycyjne piosenki i zabawy dzieci wiejskich. Podczas 
zajęć w grudniu dzieci poznają tradycje bożonarodzeniowe dawnej wsi i wykonają ozdobę cho-
inkową lub pocztówkę świąteczną.
Bilety: 9 zł/os. Jednorazowo grupa może liczyć do 25 os. Informacje i zapisy (z dwutygodnio-
wym wyprzedzeniem): Dział Edukacji, tel. 56 622-89-43. 
Dla szkół
• Tradycja w garści
Warsztaty na wystawie „Pocztówki państwa Miszkerów. Wspólne tworzenie świątecznych pocz-
tówek według własnego projektu. Materiały zapewnia organizator.

• Od adwentu do Trzech Króli
Uczestnicy odwiedzą przygotowane na święta wnętrza chat w Parku Etnograficznym, poznają bożo-
narodzeniowe tradycje Kujaw, Kaszub, Borów Tucholskich i Kociewia oraz wykonają ludową kolędę 
lub stworzą tradycyjne ozdoby świąteczne.
• 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.
• W dawnej szkole wiejskiej 
Zajęcia na wystawie „Tajemnice codzienności…” w części zaaranżowanej na izbę szkolną. Uczestnicy 
poznają sytuację ucznia i nauczyciela w szkółce wiejskiej w czasach zaborów i w okresie po odzy-
skaniu przez Polskę niepodległości, spróbują pisania piórem ze stalówką i atramentem, liczenia na 
liczydle, przymierzą ośle uszy. 
• Wyginaj śmiało wyobraźnię: pamiątka z jarmarku 
Zajęcia na wystawie „Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty. Fotografie Bolesławy i Edmunda Zda-
nowskich”. Dzięki prezentowanej kolekcji zdjęć przeniesiemy się w czasy, gdy aparat małoobrazko-
wy był świeżym wynalazkiem. W części warsztatowej uczniowie będą wykonywać album na zdjęcia.
Więcej tematów i szczegółów: www.etnomuzeum.pl/edukacja
Bilet: 5 zł/os. Jednorazowo grupa może liczyć do 25 os. 
Informacje i zapisy: Dział Edukacji, tel. 56 622-89-43

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, plac Rapackiego 1, www.muzeum.umk.pl

Sztuka polska w Wielkiej Brytanii
Insygnia i portrety Rektorów UMK

Wystawa czasowa:
Opowieści strasznie piękne Ryszarda Bilana
14.12. (piątek), do 31.03.2019
Wystawa prac graficznych i szkiców Ryszarda Bilana, artysty na stałe związa-
nego z Paryżem i Izraelem, będącego jednak duszą i sercem Polakiem. Wysta-
wa prezentuje kilkadziesiąt drzeworytów, monotypii, szkiców tuszem i rzeźb. 
Trzeba jednak pamiętać, że Bilan jest artystą wszechstronnym, a prezento-
wane prace są jedną z wielu form jego ekspresji artystycznej; uprawia też ma-
larstwo, rzeźbę, instalację i fotografię, pisze prozę i poezję. Z właściwą sobie 
łatwością wędruje między tymi dziedzinami sztuki – w pracach uwidacznia 
się wzajemne przenikanie form – wysublimowane z drzeworytów czy akwa-
fort postaci zatapiają się lub rozpływają w gęstej, niezwykle barwnej materii 
malarskiej, materializują się w rzeźbach, które też nierzadko pokrywane są 
barwnymi akcentami, niejako zaczerpniętymi z płócien. 
Pierwsza z wystaw Ryszarda Bilana to ekspozycja w całości czarno-biała, 
pokazująca nie tylko świetny warsztat artysty, ale przede wszystkim, od-
słaniająca fantazję człowieka obdarzonego niecodzienną wrażliwością, 
który nie tylko nie wstydzi się zachować własnej dziecięcości, ale z troską 
i ogromnym pietyzmem pielęgnuje ją w sobie i z każdym kolejnym dziełem 
„pozbywa się swoich uniwersytetów”, czyniąc z tej unikatowej już dziś ce-
chy swój znak rozpoznawczy.

Muzeum czynne: wtorek-piątek w godz. 10.00-16.00
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o charakterze autotematycznym z lat 2014–2016. Wystawa będzie pod-
sumowaniem realizacji części projektu badawczego artysty, nad którym 
pracuje on od roku 2017. Rafał Boettner-Łubowski (ur. 1974) – rzeźbiarz 
i artysta sztuk wizualnych. Zajmuje się również działalnością z dziedziny 
teorii, krytyki i promocji sztuki. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu. 
Bifor 2. Wielki Powrót, 7.12. (piątek), godz. 18.00, do 6.01
artyści: Justyna Dziabaszewska, Jędrzej Hofman, Halina Leks, Sasa Lu-
bińska, Dawid Puszyński. Zbiorowa wystawa sztuki najnowszej. Kolej-
na odsłona ekspozycji Bifor, która po raz pierwszy została pokazana 
19 stycznia 2017 roku w Galerii R20 w Poznaniu. W przeciwieństwie do 
wystawy sprzed dwóch lat, która mówiła o ucieczce przed dorosłością 
i imprezach stanowiących sposób na odreagowanie strachu, Bifor 2. 
Wielki powrót stanowi o odwadze. Sam tytuł nawiązuje do filmów akcji 
z pogranicza fantastyki oraz gier, w których głównymi bohaterami są su-
perbohaterowie walczący o lepsze jutro. Ekspozycję można odczytywać 
wielowymiarowo – jako obraz młodego pokolenia stawiającego pierw-
sze kroki w świecie sztuki, jak i szerzej, bowiem walkę toczymy wszyscy, 
na każdym z obszarów naszego życia. 

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

Wydarzenia:
Wspomnisz moje słowa – prezentacja instalacji + dyskusja
11.12. (wtorek), godz. 18.00
Autor projektu: Marcin Jaranowski (Nolok). Instalacja zamienia ciem-
ne pomieszczenie w miejsce poufnego przekazu pojedynczych zdań, 
wplecionych dokładnie w zmienne dźwiękowe tło. Nie są to wypowiedzi 
przypadkowe. Słyszymy słowa, od których ktoś nie może się uwolnić. 
Przygotowanie ścieżki dźwiękowej do tej instalacji poprzedzała praca 
kolekcjonowania przewlekle zapadłych w pamięci zdań-wspomnień, 
użyczonych przez anonimowe osoby, oraz praca lektorów, którzy wcie-
lali się w rolę nieznanych im autorów wypowiedzi. Dozgonnie zapa-
miętane zdania, często niepozorne i zagadkowe, zostały oderwane od 
ich rodzimego kontekstu, po czym stały się przedmiotem interpretacji 
dźwiękowej, przybierającej czasem formę obsesyjnej analizy samych ich 
znaczeń. Uwaga odbiorcy znajdującego się w pomieszczeniu jest kolej-
nym epizodem ich życia w pamięci. Wstęp wolny

Oprowadzanie po aktualnych wystawach, 16.12. (niedz.), godz. 12.00 
Wstęp wolny

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 charakte-
rystyczne dla tej dyscypliny. Każde ze spotkań odbywa się na aktualnie prezentowanej ekspo-
zycji, która stanowi punkt wyjścia do swobodnej wymiany spostrzeżeń między uczestnikami 
a prowadzącym. Zgłoszenia: tel. 56 622-63-39 lub laboratorium@wozownia.pl (kontakt: Joanna 
Gwiazda)

Centrum Sztuki Filmowej
Rosyjskie bajki – familijny cykl spotkań filmowych poświęcony 
rosyjskim animacjom dla najmłodszych:
1.12. (sobota), godz. 14.00 Wilk i zając
8.12. (sobota), godz. 14.00 Odważna mama
Wstęp wolny

Seniorskie ujęcia. Spotkanie 3., 5.12. (środa), godz. 12.00
Warsztaty filmowe dla seniorów. Bilety: 1 zł

Premiera filmu „Siksa. Stabat Mater Dolorosa”, reż. Piotr Macha + 
SIKSA. Pokaz z udziałem twórców, 6.12. (czwartek), godz. 18.00
Musical oparty o płytę Siksy „Stabat Mater Dolorosa” to performatywna 
realizacja marzenia o robieniu kina, gdzie zarówno marzenie jak i kino 
jest żuciem gumy balonowej od dawna pozbawionej smaku. Nostalgicz-
ne zaproszenie do roztańczonej opowieści o dziewczynie, która wraca do 
czasów dzieciństwa. Wstęp wolny

HBO Specials
Pokazy filmów produkcji HBO o filmowych twórcach.
•  7.12. (piątek), godz. 20.00 „Spielberg”, reż. Susan Lacy
•  8.12. (sobota), godz. 18.00 „Carrie Fisher i Debbie Reynolds prywat-

nie”, reż. Alexis Bloom, Fisher Stevens
•  8.12. (sobota), godz. 20.00 „Robin Williams: W mojej głowie”, reż. Ma-

rina Zenovich
•  9.12. (niedziela), godz. 18.30 „Love Express. Zaginięcie Waleriana Bo-

rowczyka”, reż. Kuba Mikurda
•  9.12. (niedziela), godz. 20.00 „Mike Nichols: Moje początki”, reż. Do-

uglas McGrath
Na wszystkie pokazy wstęp wolny

Premiera filmu „Wiatr we włosach”, reż. Adrianna Szczeblewska. Pokaz 
z udziałem twórców i bohaterów, 11.12. (wtorek), godz. 18.00
Pokaz filmu dokumentalnego o toruńskich motocyklistach. Wstęp wolny

Kino dla seniora, 12.12. (środa), godz. 12.00 (opis wyżej)

Pokazy filmu „Republika. Faceci w czerni”
13.12. (czwartek), godz. 18.00, 16.12. (niedziela), godz. 16.00
Seanse telewizyjnego filmu dokumentalnego towarzyszące V edycji Dni 
Grzegorza Ciechowskiego. Reportaż pokazywany szerokiej publiczności 
był tylko raz – w 2017 roku. Wstęp wolny

Przedpremierowe pokazy filmów – nowości 2019 roku, 27-30.12.
Pokazy m.in.: „Oni” (reż. Paulo Sorrentino), „Anioł” (reż. Luis Ortega) czy 
też „Beautiful Boy” (reż. Felix Van Groeningen).
Szczegółowy rozkład pokazów: www.csw.torun.pl. Bilety: 12/14 zł

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

do 2.12.:
Marian Stępak - Z notatnika, Dy Tagowska - Nagle – ten fatalny moment!

Rafał Boettner-Łubowski - Rozważania autotematyczne (2017–2018)
7.12. (piątek), godz. 18.00, do 6.01
Wybrane prace artysty, w których podejmuje on rozważania nad zagad-
nieniem „sztuki o sztuce”. Na ekspozycję składać się będą refleksyjne 
realizacje przestrzenne (choć nie tylko), konfrontowane często z teksta-
mi lub cytatami nadającymi im dodatkowe znaczenia i wymiary kontek-
stualne. Zostanie również pokazanych kilka wcześniejszych prac autora 
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CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „ ZNAKI CZASU” 
Wały gen. Sikorskiego 13, tel. 56 610-97-18
www.csw.torun.pl

Malarstwo wciąż żywe… W poszukiwaniu nowoczesności
do 13.01.2019
Około 200 prac, obrazów olejnych, akwarel, pasteli i gwaszów oraz rysun-
ków na papierze i rzeźb najbardziej cenionych artystów XX wieku. Wśród 
nich można zobaczyć m.in. dzieła takich artystów jak: Georg Baselitz, Gior-
gio de Chirico, Lovis Corinth, Otto Dix, James Ensor, George Grosz, Anselm 
Kiefer, Oskar Kokoschka, René Magritte, Henri Matisse, Joan Miró, Piet 
Mondrian, Pablo Picasso czy Andy Warhol. Niemal podręcznikowe przy-
pomnienie najważniejszych nurtów i tendencji artystycznych minionego 
stulecia. Częścią składową głównej wystawy są trzy odrębne prezentacje, 
skupiające się na dokonaniach współcześnie tworzących artystów: Jako-
ba Mattnera i Joachima Elzmanna (w CSW) oraz Dimitrisa Tzamouranisa 
(w siedzibie fundacji Tumult).

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

Wykłady towarzyszące wystawie „Malarstwo wciąż żywe”:
•  4.12. (wtorek), godz. 18.00 Wokół powojennej sztuki Torunia – spotka-

nie z Jerzym Brzuskiewiczem 
•  18.12. (wtorek), godz. 18.00 Kolekcje sztuki 2. połowy XX wieku w Mu-

zeum Okręgowym w Toruniu – spotkanie z Anną Kroplewską-Gajewską
Prowadzenie: Mateusz Kozieradzki. Wstęp wolny

Oprowadzanie z przewodnikiem po wystawie „Malarstwo wciąż żywe”
6.12. (czwartek), godz. 16.30 Zbiórka przy recepcji, bez zapisów. Wstęp: 14/20 zł

X-Mas Kram! Świąteczne targi rękodzieła
8.12. (sobota), godz. 12.00-18.00
Swoje produkty – zabawki, autorskie akcesoria dla małych i dużych, de-
signerskie ciuchy, pięknie wykonaną biżuterię i oryginalne, nowoczesne 
gadżety zaprezentuje kilkudziesięciu wystawców. W czasie targów dzieci 
z opiekunem można wysłać na filmowe niespodzianki w Kinie Centrum.
•  12.00 X-mas Kram: animacja - z 5 filmów (polski dubbing, 108 min)
•  14.00 Rosyjskie bajki: Odważna mama – cykl edukacyjny o rosyjskich 

animacjach (tłumaczenie na żywo, ok. 35 min)
•  15.00 X-mas Kram: film familijny (polski dubbing, 92 min)
•  16.45 X-mas Kram: animacja (polski dubbing, 71 min)
Wstęp wolny

Wydarzenia dla dzieci:
Wyprawa w głąb sztuki, 9.12. (niedziela), godz. 12.00
Warsztaty rodzinne towarzyszące wystawie „Malarstwo wciąż żywe”.
Zapraszamy na wyprawę w głąb kolorów, faktur i technik malarskich, od 
których aż zakręci się Wam w głowach.

SGALERIE
Prowadzenie: Dorota Sobolewska. Dla dzieci w wieku 6-12 lat wraz z opiekunami. Wstęp: 10 zł/
os., zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub 56 610-97-16

Bajki z rzutnika, 15.12. (sobota), godz. 12.00
Zapraszamy dzieci i rodziców na seans i zabawy twórcze.

Zapisy: bajkizrzutnika@csw.torun.pl. Bilety: 10 zł / dziecko

Zmysłoteka
grupa I – wtorki, godz. 16.30-17.30, grupa II – środy, godz. 16.30-17.30
Zajęcia dla dzieci w wieku 2-6 lat wraz z opiekunami
4.12., 5.12. Zmysło-Mikołajki
11.12., 12.12. Ozdoby choinkowe
15.12. (sobota), godz. 12.00–13.00 Mikołajkowa Zmysłoteka Extra! Wstęp: 11 zł/os.
18.12., 19.12. Świąteczna uczta
Wstęp: 80 zł karnet na miesiąc (dziecko + rodzic/opiekun) lub 11 zł/os. na pojedyncze zajęcia 
(w miarę dostępności miejsc). Zapisy oraz szczegółowe informacje: zmysloteka@csw.torun.pl

Dzień na plus: warsztaty i wykłady dla seniorów:
Wtorki ze sztuką, Spotkanie 3., 4.12. (wtorek), godz. 12.00
Działania do wystawy „Malarstwo wciąż żywe”.
Wstęp: 1 zł, zapisy: osobiście w recepcji CSW (liczba miejsc ograniczona)

Seniorskie ujęcia. Spotkanie 3., 5.12. (środa), godz. 12.00
Warsztaty filmowe dla seniorów.
Wstęp: 1 zł, zapisy: piotr.wasniewski@csw.torun.pl lub 56 610-97-41

Spacer po aktualnych wystawach, 11.12. (wtorek), godz. 12.00
Oprowadzanie: Mateusz Kozieradzki. Wstęp: 1 zł, zbiórka przy recepcji, bez zapisów

Kino dla seniora, 12.12. (środa), godz. 12.00
Pokaz filmu „Jak pies z kotem”, reż. Janusz Kondratiuk, Polska 2018
Prelekcja i dyskusja – dr Radosław Osiński. Bilety: 10 zł

Centrum Literatury
Orient Express – Przystanek Ludzie religii, 6.12. (czw.), godz. 17.00
Spotkanie z przedstawicielami Orientu mieszkającymi w Polsce, którzy dzie-
lą się spostrzeżeniami dotyczącymi współegzystowania w naszym kraju.
Gościem spotkania będzie Nedal Abu Tabak. Wstęp wolny

III Ogólnopolski Turniej Krzyżówek z „Przekrojem”
9.12. (niedziela), godz. 12.00–15.00
Z kwartalnikiem „Przekrój” organizujemy konkurs, podczas którego 
trzeba w jak najkrótszym czasie odgadnąć hasła krzyżówki, którą każdy 
uczestnik dostanie po przyjściu do CSW i zarejestrowaniu się. Nagroda-
mi są: roczne prenumeraty kwartalnika oraz przekrojowe gadżety. Należy 
przyjść do Czytelni CSW (do godz. 11.45), zarejestrować się jako uczest-
nik, odebrać krzyżówkę i najnowszy numer „Przekroju”. Wstęp wolny

Historia mody. Jacques Fath – zapomniany rywal Diora
11.12. (wtorek), godz. 18.00
Pojedynek Fath – Dior, czyli lata 30.–50. w modzie francuskiej, a właści-
wie modzie światowej, bo przecież Paryż to centrum modowego świata.
Prowadzenie: Krzysztof Trojanowski. Wstęp wolny

Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem, 12.12. (środa), godz. 18.15
Kolejne spotkanie z Iwoną Chmielewską i Jolantą Liczkowską-Czakyrową. 
Inspiracją do rozmowy będzie książka „Capital” autorstwa Alfonso Cru-
za, wydana przez portugalskie wydawnictwo Pato Logico. Wstęp wolny

FotoGRAFIA: Spotkanie autorskie z Katarzyną Gębarowską wokół 
książki „Kobiety Fotonu”, 14.12. (piątek), godz. 18.00
Bohaterkami książki są kobiety związane z Bydgoskimi Zakładami Foto-
chemicznymi. O Fotonie opowiadają chemiczki, laborantki, księgowe i… 
artystki, które pracowały na fotonowskich materiałach: Natalia LL, Teresa 
Gierzyńska, Jolanta Marcolla. Wstęp wolny
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GALERIA FORUM
Wydział Sztuk Pięknych UMK, ul. Gagarina 30/34 

Wojciech Beszterda - Moje… II - Fotografia, do 31.12.
Wojciech Beszterda - artysta, fotograf, kurator wystaw. Absolwent Liceum Pla-
stycznego w Gdyni oraz Wydziału Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Arty-
stycznego w Poznaniu. Od 1990 należy do ZPAF. Laureat nagród w ogólnopolskich 
i międzynarodowych konkursach. „[…] Jego realizacje są wymowne, symboliczne, 
nawiązując jednocześnie do zdecydowanie odmiennych, niż „czysta” fotografia, 
doświadczeń artystycznych naszych czasów. Co najważniejsze jednak, są to re-
alizacje, które zapadają w pamięć, a taki efekt nie jest wcale częsty w przypadku 
obcowania z dziełami sztuki najnowszej” (Rafał Boettner-Łubowski, Więcej niż 
fotografia, katalog wystawy Beszterdarium II, Galeria B&B, Bielsko Biała, 2011)
Współorganizator: Galeria Zakładu Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych UMK

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

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

Malarstwo Małgorzaty Dawidiuk - kona – światło
17.12. (poniedziałek), godz. 19.00, do 10.04.
Małgorzata Dawidiuk, ur. w 1967 r. na Podlasiu. Studiowała 
w latach 1988-94 na Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu, 
na Wydziale Malarstwa i Konserwacji – specjalizacja ikona. 
Obecnie prowadzi pracownię konserwatorsko-artystyczną 
„IKOS”. Jest twórcą wielu dzieł sakralnych: ikon, ikonosta-
sów, polichromii. Autorska współrealizacja malowideł ścien-
nych w Kaplicy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie 
Łagiewnikach. Ikony jej autorstwa znajdują się w zbiorach 
prywatnych i muzealnych w Polsce i za granicą. Współpracuje 
z Muzeum w Łańcucie.

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

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

Galeria Rusz to grupa artystyczna (w składzie Joanna Górska i Rafał Góralski), któ-
ra 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.

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.

(Repertuar Galerii Muz i Fotogalerii w dziale Domy Kultury, Galerii 011, Dworzec 
Zachodni i Galerii Artus w dziale Centra Kultury)

P

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

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

Pozostałe seanse w ofercie: dla dzieci „Astropies Łajka”, „Cudowna podróż”, „Mój kumpel Niko” a także 
popularnonaukowe „Makrokosmos”, „Meteoplanet”, „Wirująca Ziemia”, „W poszukiwaniu życia”, „Zie-
mia – planeta Kopernika”.

Godziny projekcji: od wtorku do piątku: 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.15; w soboty: 11.00, 12.30, 
14.00, 15.30, 17.00; w niedziele: 11.30, 13.00, 14.30, 16.00
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 zapraszamy całe rodziny - dla wszystkich widzów 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 wy-
konać powierzone im zadania. Ich misją będzie nie tylko monitorowanie stanu Bazy, ale także usuwanie 
drobnych awarii, badanie próbek gruntu „Czerwonej Planety” czy właściwe gospodarowanie energią. Baza 
MARS#17 to 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 bi-
letowej; w soboty wejścia o godz. 11.45, 13.15, 14.45, 16.15;  w niedziele wejścia o godz. 12.15, 13.45, 
15.15
Bilety: grupowy szkolny 8 zł, ulgowy 10 zł;  normalny 12 zł
w weekendy i święta zapraszamy całe rodziny - dla wszystkich odwiedzających bilet ulgowy

wystawa interaktywna GEODIUM
Wystawa poświęcona Ziemi jako planecie. Jej centralnym elementem jest obracający się i odpowiednio 
oświetlony model kuli ziemskiej o średnicy 2,15 m. 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 Coriolisa, 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 przygotowano plastyczne instalacje pokazujące, jak na przestrzeni dzie-
jów 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 bi-
letowej; w soboty wejścia o godz. 12.00, 13.30, 15.00, 16.30;  w niedziele wejścia o godz. 12.30, 14.00, 
15.30
Bilety: grupowy szkolny 6 zł, ulgowy 8 zł;  normalny 10 zł
w weekendy i święta zapraszamy całe rodziny - dla wszystkich odwiedzających bilet ulgowy
Uwaga! Od wtorku, 18.12. zmiana harmonogramu. Szczegóły na www

PLANETARIUM
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GALERIA ZPAP, ul. Ducha Świętego 8

XII Festiwal Performance Koło Czasu/ Ad Astra
6.12. (czwartek)
•  godz. 16.00 inauguracja festiwalu i pokaz performance
•  godz. 19.00 otwarcie wystawy towarzyszącej, Katarzyna Rumińska, 

Obiekty, Galeria ZPAP Nurt;
7.12. (piątek), godz. 16.00 drugi dzień pokazów
8.12. (sobota), godz. 14.00 trzeci dzień pokazów
9.12. (niedziela), godz. 11.00 czwarty dzień pokazów
Festiwal w całości poświęcony działaniom o charakterze performatyw-
nym i wideo performance. Spotkanie twórców tego gatunku sztuki, 
a także absolwentów i studentów polskich uczelni artystycznych. Zało-
życielem festiwalu jest prof. Marian Stępak z Zakładu Plastyki Interme-
dialnej na Wydziale Sztuk Pięknych. Uczestnicy: Marta Bartczak, Joanna 
Chołaścińska, Magda Górska, Andriy Helytovych, Szymon Jankowski, 
Wojciech Kowalczyk, Krzysztof Kula, Krzysztof Kulbicki, Ivka Macioszek, 
Halina Matyka, Justyna Piotrowska, Grzegorz Pleszyński, Natalia Reszka, 
Patryk Różycki, Yaryna Shumska, Marcin Stachoń, Marian Stępak, Alina 
Śmietana, Dorota Świdzińska, Tomasz Wlaźlak / Maciej Kwietnicki.
Kuratorzy – Marian Stępak, Tomasz Wlaźlak
Wiesław Smużny – 8. Heliotropy 888. lecia Torunia 2018/2121
Wiesław Smużny i Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy – Lucimskie sło-
neczniki, nagie panny i dynie na wystawę „111 Lucim”
14.12. (piątek), godz. 18.18, finisaż świateł 785. lat Torunia: 28.12. 
(piątek), godz. 18.18
Wiesław Smużny i Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy – „Lucimskie 
słoneczniki, nagie panny i dynie” z „Siew – plony’78” Akcji „Lucim” 
1977-1978 – inicjacji kształtowania obyczaju plastycznego ukwiecania 
Lucimia 1978 - - - 2018. Okazjonalna, żywokwietna instalacja ideowo-ar-
tystyczna w przestrzeni społecznej wystawy „Lucim 111”. Galeria Miej-
ska bwa w Bydgoszczy, ul. Gdańska 20, 21.04 – 11.11.2018 – na 100. 
lecie Niepodległości Polski
Rozdwojona i zdwojona w 2018 roku aktywność Autora sztuki społecznej 
(1980) oraz partycypacyjna kreatywność pracowników Galerii Miejskiej 
bwa w Bydgoszczy plonowała dwoma żywokwietnymi instalacjami sym-
bolicznymi w przestrzeni publicznej dwóch współdziałających ośrodków 
życia artystycznego w województwie kujawsko-pomorskim. 
Dwa w/w tytuły obu realizacji - vis á vis Centrum Sztuki Współczesnej 
w Toruniu oraz przy Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy - zapowiadają 
dokumentacyjną wystawę sprawozdawczą w foto- i video- dokumencie 
oraz symbolicznej rekonstrukcji dwóch słonecznikowych szpalerów fi-
guracji zasuszonych roślin. Tłem toruńskich „8. Heliotropów 888. lecia 
Torunia” będzie ściana 785. białych i niebieskich wstążek barw Torunia, 
a tłem dla bydgoskiego szpaleru „Lucimskich słoneczników” - ściana 
660. wstążek niebieskich i zielonych na 660. lecie Lucimia w 2019 roku. 
Na finisażu wystawy, 28 grudnia 2018 r. licznie przybyła delegacja 
mieszkańców rozpali 785 świateł lat miasta Torunia.

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

Marek Czarnecki, Jadwiga Elżbieta Czarnecka - Nasz Niebezpieczny 
Świat, do 31.12.
Wystawa zamyka autorski projekt, który w zamyśle autorów jest kontynu-
acją wcześniejszego projektu „Nasz Bezpieczny Świat”. Ukazuje zagro-
żenia wynikające z użytkowania i stosowania bezzałogowych statków, 
które są wykorzystywane do wielu zadań, jak również kontroli przemian 
cywilizacyjnych oraz społecznych. Autorzy poprzez obraz fotograficzny 
ostrzegają ale również stawiają pytania o sens i granice wykorzystywania 
dronów do zmasowanej kontroli, nadzoru, jak i eliminowania niechcia-
nych jednostek. Artyści aranżując kolejne sceny lub fotografując wybrane 
przez siebie obszary przedstawiają potencjalne zagrożenia które mogą 
wystąpić lub występują w naszej jak i innych kulturach. Oczywiście nie 
zawsze obecność drona nad naszymi głowami jest dla nas niebezpiecz-
na, ale należy pamiętać, że zmiana naszego statusu z przedmiotu obser-
wacji na cel ataku nie zależy od nas i nie wiemy kto i gdzie będzie tą 
decyzje podejmował. Współorganizator: Toruńska Agenda Kulturalna

Galeria czynna: środa-piątek, godz. 12.00-18.00; sobota, godz. 12.00-16.00

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

XXI Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży
do 3.12. Rynek Nowomiejski, do 11.12. Filia na Kościuszki
Prace wykonane w różnorodnych tradycyjnych technikach graficznych ta-
kich jak: linoryt, monotypia, papieroryt, kolografia, litografia, serigrafia, 
akwaforta czy akwatinta, ale i grafiki komputerowe.
BAŚNIOzbiory 7.12., do 17.01.2019 
Wystawa podsumowująca program plastyczno-edukacyjny realizowany 
w Galerii oraz w szkołach, przedszkolach i ośrodkach na terenie woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego. Warsztaty miały przybliżyć i odświeżyć 
zapomniane w tych czasach opowieści, baśnie, legendy będące częścią 
dziedzictwa kultury naszego kraju. Czerpiąc inspiracje z literatury i słow-
nie przekazywanych opowieści zostały stworzone plastyczne, nowe ba-
śniowe historie przełożone na język plastyczny. Miejsce: Rynek Nowomiejski

Dziecięce Nokturny, 14.12.-22.01.2019
Pochodzące z kilkunastu krajów prace malarskie, rysunkowe i graficzne 
łączy tematycznie noc. Gwiaździste niebo rozpościerające się nad siel-
skim pejzażem, księżyc odbijający się w lustrze jeziora, rozświetlona la-
tarniami uliczka, światła wielkiego miasta, blask ogniska rozjaśniający 
mrok leśnej polany to niektóre z motywów, które znaleźć można na tej 
jakże kolorowej wbrew pozorom wystawie. Miejsce: Filia na Kościuszki

Niepodległa-Nieodległa – wystawa podsumowująca konkurs 
plastyczny, do 31.12.
Polska widziana oczami dzieci i młodzieży to nie tylko historia niepod-
ległościowych zrywów, walk i zwycięstw, nie tylko zbiór pomnikowych 
postaci. To przede wszystkim niezwykle różnorodny, barwny i ciekawy 
obraz otaczającej nas rzeczywistości. Obok galerii sławnych Polaków na 
wystawie znajdziemy mnóstwo wizerunków zwykłych, uśmiechniętych 
Polaków, dla których tak jak i dla autorów prac niepodległość jest czymś 
naturalnym, nieodległym. Miejsce: Urząd Marszałkowski, Plac Teatralny 2

 
Galeria czynna: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-18.00, sobota, godz. 10.00-14.00
filia przy ul Kościuszki czynna: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-16.00
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Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
ul. Szczytna 13

Zofia Slaska - wokół powieści Na bursztynowym Wybrzeżu
3.12. (poniedziałek), godz. 10.00
Zofia Łubieńska ze Slaskich (1891-1956), zapomniana pomorska au-
torka wierszy dla dzieci i powieści dla młodzieży, opowiadań o tema-
tyce morskiej i o polskim Pomorzu, powojenna dziennikarka „IKP”, 
zajmowała się także publicystyką literacką i tłumaczeniami.  Pocho-
dziła z Trzebcza w powiecie chełmińskim, bydgoszczanka i torunianka, 
absolwentka filologii angielskiej UMK w Toruniu, nauczycielka języ-
ków obcych m.in. w Liceum Ogrodniczym i Pedagogicznym w Toruniu. 
Mama Marii Łubieńskiej-Brykczyńskiej, Cecylii Łubieńskiej-Iwaniszew-
skiej i Magdaleny Łubieńskiej.
Boże Narodzenie w poezji - spotkanie autorskie z Barbarą 
Muzalewską-Gramzą, 17.12 (poniedziałek), godz. 10.00
Barbara Muzalewska-Gramza - to mieszkająca w Toruniu poetka, lau-
reatka wielu konkursów literackich, chętnie dzieląca się swoim talen-
tem z odbiorcami jej wierszy podczas spotkań autorskich. Będzie to 
już druga w Ośrodku odsłona jej twórczości, tym razem skupiona na 
zbliżającym się okresie Świąt, ich niezwykłej atmosferze i wszystkim 
tym, co jest z nimi związane.
Pasje nitką pisane, do 25.01.2019
Wystawa rękodzieła artystycznego Klubu Supełek, działającego przy 
Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu. Wernisażowi towa-
rzyszyć będzie pokaz technik tworzenia prezentowanych prac. 

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

Ad maiora natus sum. Droga do świętości Stanisława Kostki SJ 
(1550–1568), do 9.12.
Wystawa przygotowana z okazji ogłoszonego przez Episkopat Polski 
Roku Świętego Stanisława Kostki. Ukazuje znajdujące się w zbiorach 
Biblioteki Uniwersyteckiej publikacje związane ze Świętym, który po-
mimo sprzeciwu możnych rodziców i swego środowiska nie bał się zre-
alizować powołania. 
Ekspozycja składa się z dwóch części. W pierwszej ukazano żywoty 
Świętego oraz druki towarzyszące Stanisławowi w gimnazjum jezu-
ickim w Wiedniu i w nowicjacie Towarzystwa Jezusowego w Rzymie. 
Tę część ekspozycji uzupełniają siedemnastowieczne widoki i plany 
miast, w których przebywał św. Stanisław: Wiednia i Rzymu. W drugiej 
części ukazano XIX- i XX-wieczne opracowania poświęcone młodemu 
jezuicie.Ekspozycji towarzyszą plansze ukazujące biografię i sylwetkę 
duchową św. Stanisława, jego indywidualną drogę do świętości i dyna-
miczny rozwój kultu Świętego. 
Na planszach zostały umieszczone fotografie rękopisów, druków, rycin 
i pocztówek pochodzących ze zbiorów Archiwum Rzymskiego Towarzy-
stwa Jezusowego, Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu oraz Bibliote-
ki Uniwersyteckiej w Toruniu. Wykorzystano także fotografie autorstwa 
Pawła Brożyniaka SJ i rysunki Przemysława Wysogląda SJ. 
Organizatorzy: Towarzystwo Jezusowe, Dom Zakonny OO. Jezuitów w Toruniu, BU

Filia nr 1, ul. Jęczmienna 23, tel. 56 621-08-69
Powiew skrzydeł motyla. Wystawa prac Grażyny Borowskiej, do 4.12.
Trzy osobowości - trzy style, 6.12. (czwartek), godz. 14.00, do 27.12.
Troje twórców: Iwona Mazurowska-Kłosowska (batik), Antoni Cichy (ołówek, 
pastele i węgiel) i Wacław Łukaszewicz (akryle). Widzowie mogą spodzie-
wać się prac zróżnicowanych pod względem tematycznym i stylistycznym.
Wstęp wolny

Filia nr 4, ul. Poznańska 52, tel.  56 651-36-85
Podgórz. Toruńskie przedmieścia sprzed lat. Premiera książki i spotkanie 
autorskie, 6.12. (czwartek), godz. 18.00 (opis wyżej). Wstęp wolny 

Wymieńmy się książkami, 13.12. (czwartek), godz. 16.00-18.00
Masz książki, których chciałbyś się pozbyć albo wymienić na inne? Przez 
dwie godziny będą czekać inni czytelnicy, którzy chętnie się z tobą wymie-
nią. Również bibliotekarze przygotowali się na wymianę; w dobre ręce od-
dadzą ponad 50 książek (w zmian za inne). Wstęp wolny

Filia nr 12, ul. Fałata 35, tel. 56 652-09-80
Klub Kreatywnych „Katarzynki” zaprasza: Zrób sobie bombkę na choinkę
13.12. (czwartek), godz. 16.30
Będziemy ozdabiać bombki techniką decoupage. 
Wstęp wolny. Więcej informacji na facebookowym profilu Klubu Kreatywnych „Katarzynki”, mailowo: 
kreatywne.katarzynki@onet.pl lub tel.

Filia nr 16, ul. Raszei 1, tel. 56 610-67-59
Akademia Twórczych Pomysłów, godz. 17.00
Akademia zaprasza dzieci w każdym wieku do udziału w warsztatach.
•  3-4.12. Bibułkowe bombki. Ozdobiamy styropianowe bombki sznurecz-

kami z bibuły;
•  10-11.12. Trójwymiarowe kartki świąteczne. Z kolorowego papieru i dru-

cików kreatywnych robimy bałwankowe kartki świąteczne 3D;
•  17-18.12. Świąteczne aniołki. Z serwetki papierowej i wstążki robimy 

aniołka, który będzie piękną ozdobą każdej choinki.
Wstęp wolny

Bajki ze ścianki, 5, 12, 19.12. (środy), godz. 17.00
Projekcje bajek z dawnych lat przy użyciu projektora Ania. Po każdym sean-
sie zajęcia związane tematycznie z wyświetlaną bajką. Wstęp wolny

Mikołajki w Klubie Kreatywnego Malucha, 6.12. (czw.), godz. 10.00
Do Klubu Kreatywnego Malucha zapraszamy 2-, 3- i 4-latków wraz z opie-
kunami. W programie zajęć: duuużo zabawy oraz głośne czytanie bajek 
i wierszy dla dzieci. Poza tym: zajęcia plastyczno-sensoryczne rozwijające 
sprawność manualną, a także zabawy przy muzyce (aby zadbać o spraw-
ność ruchową). 
Zajęcia są bezpłatne, zapisy: 56 610-67-59

Popołudnia z mangą, 6, 13, 20, 27.12. (czwartki), godz. 16.00
Rysujemy, rozmawiamy o nowościach wydawniczych ze świata mangi oraz 
oglądamy fragmenty najlepszych anime. Manga to rodzaj komiksu, który 
pojawił się w Japonii krótko po II wojnie światowej. Wstęp wolny

Kobiece Inspiracje. Cykl warsztatów dla kobiet
14, 28.12. (piątki), godz. 16.45
Razem miło spędzimy czas, przy okazji odkrywając drzemiące w nas talen-
ty i umiejętności.  14.12. wykonamy bombki choinkowe w stylu glamour.  
Bombki ze styropianu ozdobimy metodą 3D, używając do tego sznurka, bi-
bułki, perełek, cekinów i szpilek. 28.12. zrobimy karnawałowe maski w sty-
lu weneckim. Ozdobimy je metodami 3D i decoupage. 
Wstęp wolny
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WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
KSIĄŻNICA KOPERNIKAŃSKA
ul. Słowackiego 8
www.ksiaznica.torun.pl

Świąteczny Kiermasz Używanych Gier Planszowych
1.12. (sobota), godz. 12.00-14.00
Udział w kiermaszu jest bezpłatny, zarówno dla kupujących, jak i dla sprze-
dających. Kupujący negocjuje cenę upatrzonej gry bezpośrednio ze sprze-
dającym i płaci mu umówioną kwotę (pracownicy biblioteki nie pośredniczą 
w transakcjach). Sprzedający za darmo wystawia swoje gry (Książnica nie 
pobiera żadnych opłat i prowizji). Rezerwacje miejsc: m.pitulski@ksiazni-
ca.torun.pl. Liczba miejsc dla sprzedających jest ograniczona. 
Gramy w bilard indyjski, 3, 10, 17.12. (poniedziałki), godz. 17.00-20.00
Połączenie bilardu, snookera i gry w… kapsle. Carrom uczy koncentracji, 
precyzji i taktycznego myślenia. Do dyspozycji są 4 stoły.  
Wstęp wolny. We współpracy z Toruńskim Klubem Carrom

Podgórz. Toruńskie przedmieścia sprzed lat. Premiera książki i spotkanie 
autorskie, 3.12. (poniedziałek), godz. 18.00
Podgórz, kiedyś samodzielne miasto, w 1938 roku przyłączony do Torunia, 
ma historię ciekawą i bogatą, zarówno w wydarzenia, jak i osobowości, za-
bytki, wątki nieodkryte. To na lewobrzeżu, z Toruniem połączonym ciasnym 
gorsetem twierdzy, położony był poligon artyleryjski Twierdzy Toruń, to 
tutaj wzniesiono główny dworzec kolejowy Torunia. Obecność kolei i gar-
nizonu wpłynęły znacząco na rozwój i charakter Podgórza. Ale też zawsze 
Podgórz był od sąsiada odmienny: nad tą samą rzeką, jednak nie na ziemi 
chełmińskiej, a na Kujawach; niegdyś nie w diecezji chełmińskiej, jak To-
ruń, ale w gnieźnieńskiej. Wisła dzieliła oba miasta i łączyła zarazem, co 
znalazło odzwierciedlenie w liczących kilka dekad toruńskich pomysłach 
na aneksję Podgórza. 
Książka Katarzyny Kluczwajd to impresja z życia podgórzan w XIX i XX w., 
cywilów i wojskowych, mieszkańców wielokulturowego, wielonarodowego 
i wielowyznaniowego miasta pod bokiem wielkiego, równie różnorodnego 
kulturowo Torunia. Opowieść ta ma inspirować nie podgórzan do poznawa-
nia przeszłości tego miejsca, a podgórzan zatwardziałych i od pokoleń – do 
nowego nań spojrzenia. Bogato ilustrowana książka zawiera wiele nowych 
ustaleń i niepublikowanych wcześniej fotografii. Spotkanie w ramach cyklu 
„Podgórz sprzed lat”. Po prezentacji książki będzie można ją kupić w pro-
mocyjnej cenie. Wstęp wolny 

Spotkanie autorskie: Marek Krajewski, 6.12. (czwartek), godz. 18.00
Marek Krajewski - pisarz, filolog klasyczny, miłośnik filozofii stoickiej, pilny 
czytelnik Marka Aureliusza. A poza tym autor 16 bestsellerowych powieści 
kryminalnych o Eberhardzie Mocku 
i Edwardzie Popielskim.  Laureat m.in. Paszportu „Polityki”, Nagrody 
Prezydenta Wrocławia i Nagrody Wielkiego Kalibru. Do Książnicy przy-
wiezie swoją najnowszą powieść – „Mock. Pojedynek”.  Jest rok 1905. 
Życie Eberharda Mocka – syna ubogiego szewca z Wałbrzycha – toczy się 
w murach uniwersytetu i w brudnych zaułkach  Breslau. Trawiony niedo-
statkiem i wzgardzony przez innych studentów, ukojenia szuka w studio-
waniu dźwięcznych łacińskich kadencji, a rozrywki – w kuflu taniego piwa 
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i w ramionach sprzedajnych dziewcząt. Kiedy wydziałem filozoficznym 
wstrząsają samobójstwa wykładowców, przekonuje się, że zło może 
kryć się wszędzie. Wstęp wolny

Mikograjki
8.12. (sobota), godz. 12.00-19.00
9.12. (niedziela), godz. 12.00-18.00
Dwa dni rodzinnego grania w planszówki. Do dyspozycji oddamy po-
nad 200 gier.  Będą: gry pstrykane, gry kooperacyjne, gry imprezowe, 
gry logiczne i gry ekonomiczne/strategiczne. A oprócz tego kreatywny 
kącik dla dzieci, rodzinny turniej w szaloną grę „Kto to zrobił?”, quiz 
planszowy z nagrodami, planszówkowe konsultacje zakupowe.  
Wstęp wolny

Wieczór bibliofilski: Zygmunt Mocarski (1894-1941) - czasy młodości 
w Petersburgu, 11.12. (wtorek), godz. 17.00
Zygmunt Mocarski (1926-1941), polski bibliotekarz, współorganizator 
i dyrektor Książnicy Miejskiej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, histo-
ryk książki, bibliofil, współzałożyciel i prezes Towarzystwa Bibliofilów 
im. J. Lelewela w Toruniu, sekretarz naukowy Towarzystwa Naukowego 
w Toruniu.  
W roku 95. rocznicy powstania toruńskiej Książnicy wspominać będzie-
my Z. Mocarskiego z czasów zanim przybył do Torunia, w trakcie stu-
diów i pracy w Petersburgu, a także kiedy był ekspertem bibliotecznym 
i przyczynił się do odzyskania zbiorów polskich zrabowanych przez 
Rosję (po traktacie ryskim 1921). 
Organizatorzy: Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu, Książnica Kopernikańska. 
Wstęp wolny

Zbiory polskie. III Ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza
13-14.12. (czwartek-piątek)
W trakcie sympozjum zostaną zaprezentowane oprawy od XV do XVIII w.  
Mimo katastrofalnych spustoszeń, jakie poczyniono na przestrze-
ni stuleci w polskich bibliotekach, archiwach, muzeach i kolekcjach 
prywatnych, cały czas znajduje się w nich ogromna – choć niezwykle 
trudna do oszacowania – liczba dzieł dawnego introligatorstwa – pi-
szą organizatorzy. Długotrwałe lekceważenie potrzeby inwentaryzacji, 
a tym bardziej systematycznych badań owych artefaktów sprawiły, że 
nasza wiedza o nich jest wciąż bardzo mglista. Organizatorzy konfe-
rencji stawiają sobie za cel upowszechnienie informacji o oprawach 
książkowych we współczesnych bibliotekach, archiwach, muzeach 
i kolekcjach prywatnych w Polsce. Do udziału w sympozjum zaprasza-
my bibliotekarzy, archiwistów, muzealników oraz badaczy akademic-
kich i miłośników sztuki introligatorskiej. 
Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK we współpracy z Książnicą Koper-
nikańską oraz Zespołem ds. Inwentaryzacji Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie, działającym na 
Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu. Więcej informacji na stronie konferencji: zbiorypol-
skie.umk.pl

Oprawy książkowe XIV - XVIII wieku w zbiorach Książnicy 
Kopernikańskiej w Toruniu. Cz. I: Rzeczpospolita, Prusy, Dolny Śląsk
14.12. (piątek), godz. 16.00-18.00
Na wystawie zaprezentujemy najcenniejsze opraw książkowe od XIV 
do końca XVIII w. Wszystkie pochodzą ze zbiorów toruńskiej biblioteki. 
Pokażemy wiele wcześniej nieznanych rarytasów, m.in. 
z warsztatów introligatorskich Krakowa, Gdańska, Królewca, Poznania 
i Warszawy. Wśród nich znajdą się oprawy mnisze, kopertowe, zdobio-
ne herbami, plakietami i superekslibrisami. Wystawa towarzyszy III 
Ogólnopolskiej Konferencji Oprawoznawczej - Zbiory Polskie. 
Wstęp wolny
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FKLUBY
Manchester, 10.12. (poniedziałek), godz.19.00
Support: Panzerflower
Bilety: 30 zł do 9.12., 40 zł w dniu koncertu do nabycia w Pubie, rezerwacje: hrppamela@gmail.
com (po uprzedniej wpłacie na konto można odebrać przed koncertem)

HANZA CAFE, ul. Piekary 28

Hanza Globtrotters: Alina Podbielska i Robert Piwoński - Przez Ukrainę 
do Rumunii rowerami, 13.12. (czwartek), godz. 19.00
Organizatorzy: Fundacja VERDA i Hanza Cafe

GALERIA I KAWIARNIA TEATRALNA WEJŚCIÓWKA
pl. Teatralny 1, tel. 512-221-900
www.facebook.com/wejsciowka/

Wystawa „Bramka B - fotografia z Islandii”, cały grudzień
W ramach Festiwalu Sztuka Natury. Wstęp wolny

Piernikowe Inspiracje Książkowe, 1.12. (sobota), godz. 12.00-14.00
Wejściówka w gościnie Antykwariatu Toruńskiego
Miejsce: Sala Kolumnowa Towarzystwa Naukowego. Wstęp wolny

Potańc Prosień, 1.12. (sobota), godz. 19.00
(szczegóły w dziale Inni organizatorzy). Wstęp wolny

Wspólne tradycyjne muzykowanie 
3, 10, 17.12. (poniedziałki), godz. 20.00-22.00
(szczegóły w dziale Inni organizatorzy). Wstęp wolny

Fotograficzne Pogaduchy, 6.12. (czwartek), godz. 18.00
Temat: Duch. Prowadzenie Wojtek Szabelski. Wstęp wolny

Zza kulis. Anegdoty teatralne. Odc. 3, 8.12. (sobota), godz. 15.00
(szczegóły w dziale Teatry). Wstęp wolny

Impreza swingowa, 8.12. (sobota), godz. 20.30
We współpracy z Natalią Wokulską. Wstęp wolny

Niedziela w Teatrze, 9.12. (niedziela), godz. 11.00-13.00
(szczegóły w dziale Teatry)

Świat Po Mojemu: RPA i Cabo Verde, 9.12. (niedziela), godz. 19.15
Spotkanie poprowadzi Ania Pawlus

Wykład „Feminizm w buddyzmie”, 11.12. (wtorek), godz. 18.00
W ramach cyklu „Feminizm:W”. We współpracy z Fundacją Nie Tylko Matka Polka. Wstęp wolny

Klub Zasadniczo Dyskusyjny, 12.12. (środa), godz. 19.00
Zapraszają Mateusz Łapiński i Jarosław Jaworski. Wstęp wolny

Milonga czyli wieczór z tangiem, 14.12. (piątek), godz. 20.30-00.00
Wstęp: 10 zł

Koncert Grupy Bez Idola, 15.12. (sobota)
Informacje i rezerwacje w kawiarni

Wszechnica Feministyczna, 18.12. (wtorek), godz. 19.00
Wstęp wolny

Toruńskie Śpiewanki Turystyczne , 20.12. (czwartek), godz. 19.00
Wieczór przy gitarach. Wstęp wolny

Konkludowy Gong Ludowy 2018 - potańc , 29.12. (sobota), godz. 20.00
(szczegóły w dziale Inni organizatorzy). Wstęp wolny

PERS, ul. Mostowa 6

Grudniowy Ryneczek Persa , 1.12. (sobota), godz. 10.00-20.00
Autorska ceramika i biżuteria, perełki szyte, haftowane oraz zaplatane. 
Oprócz upominków handmade znajdziecie tu również płyty winylowe, 
vintage shop i jak zawsze napijecie się pysznej kawy.

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

Hałas - bambi b-day!, 1.12. (sobota) Lista Fb wstęp wolny

Koncert kIRk, 2.12. (niedziela) Wstęp: 20 zł

Stand Upowa Fala! Kutek vs Zalewski, 3.12. (poniedziałek) Bilety 25/30 zł

oops vol.4 urodziny Britney, 7.12. (piątek)
Gorączka sobotniej Nocy, 8.12. (sobota)
Koncert: Niechęć, 13.12. (czwartek) Bilety: 30/40 zł

Szpaku + Rap Przelotka vol.4, 14.12. (piątek)
4 to the Floor - Weikum, Meicon, Kilan, 15.12. (sobota)
Piranha Fest - 4 urodziny, 16.12. (niedziela)
All My Friends Are Criminals, 21.12. (piątek)
Deep Woods, 22.12. (sobota)
Pasterka w NRD, 24.12. (poniedziałek)
Commercial Break!, 25.12. (wtorek)
Last Christmas!, 26.12. (środa)
Palmiarnia Tropikkkal Diskkko, 28.12. (piątek)
S(t)ylwester w NRD!, 31.12. (poniedziałek)
Wstęp: 30/40 zł, od 1:00 20 zł

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

Kękę, 2.12. (niedziela), godz. 19.00 Bilety: 40 zł

Koncert charytatywny dla schroniska: Widoki & Paragon Brutto
5.12. (środa), godz. 20.00 Bilety: min. 10 zł – w dniu koncertu

Sielska, 6.12. (czwartek), godz. 20.00
Podaruj Domkultury! na Święta, 9.12. (niedziela), godz. 18.00
Aukcja na rzecz Domukultury! na Bydgoskim Przedmieściu. Zagrają: 
Tomasz Organek solo, Mariusz Lubomski. Domkultury! na Bydgoskim 
Przedmieściu pilnie potrzebuje pieniędzy na dalszą działalność. Potrzeb-
ne są środki m.in. na opłacenie ogrzewania, czynszu i mediów. Podczas 
aukcji będzie można wylicytować przedmioty przekazane przez artystów 
i instytucje kultury. Bilet/cegiełka: 25 zł

Stand-Up Kings: Katarzyna Piasecka, 12.12. (środa), godz. 20.00
Bilety: 30 zł biletyna.pl i w dniu koncertu przy wejściu od godz. 18.00

Proletaryat, 20.12. (czwartek), godz. 20.00
Jeden z klasyków polskiego rocka. Zespół w oryginalny sposób połączył 
punk rock z metalem, tworząc nową, oryginalną muzyczną jakość. Dzięki 
zaangażowanym tekstom grupa przez wielu uznawana jest za głos poko-
lenia okresu przemian lat 80. i 90.
Bilety: 45 zł biletyna.pl, bar klubu; 50 zł w dniu koncertu przy wejściu od godz. 18.00

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

Grzegorz Kupczyk Trio, 3.12. (poniedziałek), godz.19.00
Były wokalista Turbo, obecny CETI akustycznie.Support: zespół Ego. 
Wstęp wolny
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TEATR IM. WILAMA HORZYCY
pl. Teatralny 1, tel. 56 622-55-97
www.teatr.torun.pl

Duża Scena

Dziadek do orzechów. Nowe historie 
15.12. (sobota), godz. 19.00 – premiera
16.12. (niedziela), godz. 18.00
18.12. (wtorek), godz. 18.00
19.12. (środa), godz. 11.00
20.12. (czwartek), godz. 19.00
Twórcy spektaklu, zainspirowani motywami z książki E.T.A Hoffmanna, 
zabierają widzów w podróż do krainy, w której fikcja miesza się z doku-
mentem. To miejsce, w którym doświadczymy zarówno tego, co trudne, 
jak i tego, co daje siłę i nadzieję – spotkania z drugim człowiekiem. Na 
scenie obok aktorek i aktorów Teatru Horzycy wystąpią seniorzy. Posłu-
chajmy ich opowieści. Zapraszamy dorosłych i młodzież od 16 roku ży-
cia. Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł

Dwanaście miesięcy, 5-6.12. (środa-czwartek), godz. 9.00 i 12.00
Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Foyer II piętra 

Między nami, 1-2.12. (sobota-niedziela), godz. 19.00
W niedzielę pożegnanie tytułu. Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Józef i Maria
9.12. (niedziela), godz. 19.00, 28-29.12. (pt-sob.), godz. 19.00
Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Scena na Zapleczu

Napis
8-9.12. (sobota-niedziela), godz. 19.00
11-12.12. (wtorek-środa), godz. 11.00
13.12. (czwartek), godz. 19.00 
Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

W co się bawić?
27-30.12. (czw.-niedz.), godz. 19.00  - spektakle z niespodzianką
31.12. (poni.), godz. 20.00 - spektakl sylwestrowy – Duża Scena
Bilety: 55 zł, ulgowy 45 zł, sylwestrowy – inna cena

Imprezy:
Czytanie. Dramat i debata, 2.12. (niedziela)
godz. 16.00 Martyna Wawrzyniak „Niepodległe 18-18”
godz. 17.30 Matas Vildžius „Przenikania”
Wejściówki: 5 zł do odbioru w Biurze Obsługi Widzów

godz. 19.00 Debata „Teatr i historia. Relacje polsko-litewskie w drama-
cie współczesnym”.
Wstęp wolny

Zza kulis. Anegdoty. Odc. 3, 8.12. (sobota), godz. 15.00
Punktem wyjścia kolejnego spotkania z teatralnymi anegdotami będą 
historie aktorskich narodzin. Aktorzy opowiedzą o pierwszych wystę-
pach na scenie oraz będą  wspominać szkołę teatralną  i swoje począt-
ki w Teatrze Horzycy. Miejsce: Wejściówka. Wstęp wolny

TEATRY
Niedziela w Teatrze, 9.12. (niedziela), godz. 11.00
Śniadanie oraz rodzinne warsztaty artystyczne zainspirowane grudniową 
premierą „Dziadek do orzechów. Nowe historie”. Głównym bohaterem 
warsztatów będą… orzechy. Sprawdzimy, jakie wydają dźwięki, stworzy-
my z nich piękne ozdoby świąteczne oraz przekonamy się, jak wspaniale 
możemy się dzięki nim bawić. Prowadzenie: Katarzyna Peplinska-Pietrzak 
(pedagożka teatru), Marta Siwicka (animatorka kultury)
Bilety: 20 zł, rodzinne (rodzice/opiekunowie + dziecko do 10 r.ż.): 40 zł. W przypadku większej 
ilości dzieci cena wzrasta o 5 zł/jedno dziecko; tudenci i seniorzy: 15 zł. W cenę wliczone jest 
śniadanie z kawą lub herbatą

Kup ciuszek – wyprzedaż garderoby teatralnej w stylu glamour
9.12. (niedziela), godz. 11.00-13.00
Szukasz eleganckiej kreacji na sylwestra? Chcesz dodać do swojego stylu 
odrobinę ekstrawagancji? Marzysz o wyróżnieniu się w tłumie niebanal-
nym strojem? Kup ciuszek z teatralną przeszłością!
Tym razem ubrania w stylu glamour. Wstęp wolny

Edukacja:
Zachęcamy do rezerwowania miejsc i uczestnictwa m.in. w warsztatach do spektakli, zwiedzaniu 
teatru w ramach cyklu „Poznaj teatr”, lekcjach teatralnych oraz warsztatach dla nauczycielek i na-
uczycieli. Szczegółowy program działań oraz formularz zgłoszeniowy na www 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

Opowieść wigilijna
4-7.12. (wtorek-piątek), godz. 9.30 i 12.00
10-14.12. (poniedziałek-piątek), godz. 9.30 i 12.00
18-20.12. (wtorek-czwartek), godz. 9.30 i 12.00
22.12. (sobota), godz. 12.00 i 15.00
Bilety: 25 zł, ulgowy 20 zł, w weekendy brak biletów ulgowych

Literkowo 
5-6.12. (środa-czwartek), godz. 9.30
11-12.12. (wtorek-środa),godz. 9.30
Bilety: 22 zł, ulgowy 18 zł

Przytulaki, 9.12. (niedziela), godz. 11.00 Bilety: 22 zł

Pan Lampa, 16.12. (niedziela), godz. 15.00 
Spotkanie z Mikołajem oraz inne atrakcje dla dzieci. Bilety: 28 zł

Zabawa sylwestrowa dla dzieci: Bleee...
30.12. (niedziela), godz. 12.00 i 16.30
Po spektaklu zabawne konkursy przy muzyce oraz słodkim poczęstunku. Mile widziane stroje kar-
nawałowe. Bilety: 35 zł

KUJAWSKO-POMORSKI IMPRESARYJNY TEATR MUZYCZNY
Biuro obsługi widza i kasa: ul. Kopernika 4, tel. 512-982-813
www.teatrmuzyczny.torun.pl

Gra warta piernika, czyli Maurycy i kolędnicy
6.12. (czwartek), godz. 9.00, 11.30, 17.30
7.12. (piątek), godz. 9.00, 11.30
19-20.12. (środa-czwartek), godz. 9.00, 11.30
Bilety: 30 zł,  25 zł ulgowy, 20 zł grupowy
Miejsce: Klub Od Nowa, ul. Gagarina
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1-31.12. Wystawa „Jasne pasy”
Artyści z Galerii Rusz przygotowali wystawę prac.  Na fladze Republiki 
widnieją czarno-białe pasy. Można je traktować jako metaforę życia i rze-
czywistości, która ma ciemne i jasne strony. To kwestia naszego wyboru, 
czy skupimy się na jasnych czy ciemnych pasach. Artyści skoncentrowali 
się w swoich pracach na jasnych pasach. Miejsce: autobus MZK, bilbordy przy Szo-
sie Chełmińskiej/Targowisko i Wały gen. Sikorskiego oraz w Warszawie

Sylwester Miejski, 31.12. (poniedziałek), godz. 22.00
Wystąpią: Trzy Korony 2000 i Elektryczne Gitary
Miejsce: Rynek Staromiejski. Wstęp wolny

TOWARZYSTWO BACHOWSKIE, www.js-bach.pl

VIII Festiwal Cichej Muzyki - Wielki Finał na Małe Instrumenty
8.12. (sobota), godz. 17.00
Niezwykli muzycy, którzy postanowili ambitny repertuar poddać brzmie-
niowym poszukiwaniom. Małe Instrumenty to grupa koncentrująca się na 
poszukiwaniach dźwiękowych w sferze małych instrumentów. To wciąż 
poszerzająca się grupa profesjonalnych instrumentów niewielkich roz-
miarów, dźwiękowych zabawek, kuriozalnych wynalazków muzycznych 
i całej masy drobiazgowych przedmiotów wydających dźwięki. W ten spo-
sób konstruowana muzyka eksponuje niepowtarzalny charakter barw, 
czasem piękny i kunsztowny, czasem zaskakujący i odkrywczy, a czasem 
ujawnia ułomności brzmienia i cieszy ograniczeniami. Małe Instrumen-
ty zostały założone przez Pawła Romańczuka w 2006 roku, jako zespół 
z nurtu off. Od lat zespół koncertuje w kraju i zagranicą, jest zapraszany 
na prestiżowe festiwale, wydaje płyty. Na finał festiwalu przygotuje pro-
gram nawiązujący do muzyki dawnej.
Słowo: Jakub Burzyński
Miejsce: Ratusz Staromiejski. Wstęp wolny

KAPELA NON GRATA

Kapela Non Grata - Muzyka renesansowego Torunia
15.12. (sobota), godz. 16.00
Tabulatura Toruńska z 1595 roku. Koncert 11-osobowego zespołu muzy-
ki dawnej, przywracający w murach katedry świętojańskiej utwory wyko-
nywane przed przeszło 400 laty przez toruńskiego organistę Johannesa 
Fischera i spisane w formie tabulatury organowej. Spośród utrwalonych 
w zbiorze utworów zabrzmią między innymi kompozycje największych 
mistrzów XVI-wiecznej polifonii: Orlanda di Lasso, Cipriano de Rore czy 
Jakuba Regnarta. Wykonawcy: Kapela Non Grata: Tomasz Leszczyński - 
viola da gamba, opracowanie i prowadzenie, Pola Berensdorff - lutnia, 
teorba, Agnieszka Witki – sopran, Ewa Witczak - viola da gamba, Tomasz 
Kurjata - lutnia, teorba, Michał Juszczak - viola da gamba, Paweł Paw-
łowicz – organy. Męski Zespół Chorałowy - prowadzenie prof. Mariusz 
Kończal, współpraca Paweł Pawłowicz.
Miejsce: Katedra Świętych Janów. Wstęp wolny

ARENA TORUŃ
ul. Bema 73-89, tel. 56 665-00-00, www.tis.torun.pl 

MIASTO TORUŃ, www.torun.pl

5. Dni Grzegorza Ciechowskiego
13.12. (czwartek)
godz. 18.00 „Faceci w czerni”, pokaz filmu
Miejsce: Kino Centrum. Wstęp wolny

godz. 20.00 koncert „Grzegorz Ciechowski Symfonicznie”
Niezrównany polski aranżer Krzysztof Herdzin podjął się napisania opra-
cowań utworów zespołu Republika. Do współpracy i wykonania szlagierów 
zaprosiliśmy Kasię Kowalską, Natalię Nykiel, Marka Piekarczyka i Mate-
usza Ziółko. W programie m.in.: Nie pytaj o Polskę; Odchodząc; Mamona; 
Tak tak, to ja; Biała flaga; Moja krew. Miejsce: CKK Jordanki. Bilety: 89, 79, 59 zł 

14.12. (piątek)  
godz. 19.00 Ciechowski na Kwintet
Koncert w wykonaniu Kwartetu Infinito oraz Daniela Pradelli. Artyści za-
prezentują specjalnie stworzony na tę okazję program. Piosenki zabrzmią 
w klasycznych aranżacjach, grane przez kwartet smyczkowy z towarzysze-
niem fortepianu. W programie m.in. Stojąc w kolejce, Moją krew, Śmierć 
na pięć, Piejo Kury Piejo, czy Mamonę. Koncert wzbogacony o utwory ar-
tystów, którzy inspirowali Ciechowskiego, a także twórców, dla których to 
Ciechowski był wzorcem. Miejsce: Dwór Artusa. Wstęp wolny 

15.12. (sobota)  
godz. 12.00 Obcy Astronom. Premiera książki Grzegorza Ciechowskiego 
z udziałem Anny Skrobiszewskiej i Rafała Skoniecznego. Prowadzenie 
Artur Burszta 
Promocja książki zawierającej teksty Grzegorze Ciechowskiego (wiersze, 
piosenki) z komentarzem Rafała Skoniecznego. W książce znajdują się 
unikalne teksty do tej pory nigdzie nie publikowane. Po spotkaniu możli-
wość zakupu książek. Miejsce: Dwór Artusa. Wstęp wolny 

godz. 13.00-17.00 Toruńska Giełda Winylowa
Giełda poświęcona Grzegorzowi Ciechowskiemu. Można liczyć, że na sto-
iskach pojawią się płyty Obywatela G.C. i Republiki. 
Miejsce: Dwór Artusa. Wstęp wolny 

godz. 16.00 pokaz filmu „Obywatel Miłość” - premiera
Miejsce: Od Nowa, ul. Gagarina 37a. Wstęp na wejściówki i zaproszenia.

godz. 20.00 Koncert Specjalny Pamięci Grzegorza Ciechowskiego, wręczenie 
Nagrody Artystycznej Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego
Wystąpią wybitni artyści, którzy zagrają i zaśpiewają swoje wersje utwo-
rów Grzegorza Ciechowskiego i Republiki. Nie ujawniamy nazwisk wyko-
nawców. Nagrodę im. Ciechowskiego odbierze duet Tęskno.
Miejsce: Od Nowa, ul. Gagarina 37a. Bilety: 70 zł, 80 zł w dniu koncertu dostępne w kasie oraz 
w barze klubu i w sklepie Pamiątki Przy Flisaku

16.12. (niedziela), godz. 16.00 „Faceci w czerni”, pokaz filmu
Miejsce: Kino Centrum. Wstęp wolny

Imprezy towarzyszące: 
13-16.12. Obywatel słowa, czyli z Ciechowskim przy kawie
Nagrana audycja składająca się z wierszy Grzegorza Ciechowskiego recy-
towanych przez członków grupy agAT przeplatanych jego muzyką. Wystrój 
restauracji będzie wzbogacony wówczas o czarno-białe barwy w postaci 
flag, krawatów oraz wydawnictw płytowych Republiki, Obywatela G.C. 
oraz Grzegorza z Ciechowa. Miejsce: Mistrz i Małgorzata, ul. Szewska 17 
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40 lat minęło…jubileusz zespołu Bajm!, 2.12. (niedziela), godz. 19.30
Cztery dekady działalności, setki koncertów i mnóstwo ponadczasowych 
hitów. Grupa Bajm obchodzi w tym roku 40. rocznicę działalności. Multi-
medialne show przeniesie widzów do każdej z czterech dekad twórczości 
zespołu. Wysłuchamy nie tylko największe hity, ale zobaczymy również 
archiwalne zdjęcia, filmy i wspomnienia sprzed lat. Zespołowi towarzy-
szyć będzie orkiestra.
4. Gala Disco Polo, 15.12. (sobota), godz. 18.00
Wystąpią: Zenek Martyniuk & Akcent, Piękni i Młodzi, Mig, Aft Er Party
Organizator: Agencja Tamada

TORUŃSKIE DZIEWUCHY

100-lecie praw wyborczych kobiet: Toruńskie Dziewuchy pytają 
o żeńskie końcówki – debata, 4.12. (wtorek), godz. 18.30 
Filolożka, prezydentka, chirurżka... Ministra czy ministerka? Czy warto 
być kierowniczką czy lepiej panią kierownik? Czy feminatywy są ważne? 
Czy język wpływa na rzeczywistość? Debata poświęcona żeńskim formom, 
w której wezmą udział zarówno osoby opowiadające się za szerokim sto-
sowaniem feminatywów, jak i sceptyczne wobec takich zmian językowych.
Wstęp wolny. Miejsce: Dwór Artusa

PARAFIA ŚW. JÓZEFA, ul. św. Józefa 23/35

Akatyst Polski, 8.12. (sobota), godz. 19.00
Hymn „Akathistos” ku czci Bogarodzicy nazywany jest najpiękniejszym 
i najstarszym hymnem całej chrześcijańskiej literatury. „Akatyst Polski”, 
napisany przez poetę i publicystę Marka Skwarnickiego, choć nie jest 
dosłownym tłumaczeniem oryginalnego tekstu, zachowuje bogactwo ob-
razów, porównań, przenośni charakterystycznych dla liturgii wschodniej. 
Jest dzięki temu przykładem znamiennego dla kultury polskiej styku du-
chowości wschodniej i zachodniej. Piękno i bogactwo tego utworu zapre-
zentuje chór sanktuaryjny Perpetuo Soccorso. Wstęp wolny

KOŁO NAUKOWE ARABISTÓW „ZAHRA AS-SAHRA”

Orient Express – Ludzie: Przystanek Ludzie Religii 
6.12. (czwartek), godz. 17.00
Gość: Nedal Abu Tabak. Podczas comiesięcznych spotkań oddajemy głos 
przedstawicielom kultury islamu, którzy wybrali Polskę na swoją drugą 
ojczyznę i tu, w naszym regionie znaleźli swoje miejsce na Ziemi. Zapro-
szeni do udziału goście, pochodzący z różnych krajów Bliskiego Wschodu 
i Afryki Północnej, nie tylko prezentują wciąż tak mało znany, a zarazem 
tak intrygujący świat muzułmańskiego Orientu, ale przede wszystkim 
konfrontują ten świat z naszym światem, pokazując cały bagaż doświad-
czeń, który stał się ich udziałem z chwilą wyboru naszego kraju i naszego 
regionu na swoją dużą i małą ojczyznę. Miejsce: CSW. Wstęp wolny

RESTAURACJA G132, ul. Grudziądzka 132

Prace Mai Ziółkowskiej, do 31.12.
Grafika warsztatowa / grafika cyfrowa: głównie monotypia, linoryt, akwa-
forta, akwatinta oraz pastele. Prace oddają to, co się dzieje w jej we-

wnętrznym świecie autorki. Energia, która z tego wynika, decyduje o grze 
kolorów, formie i dynamice pracy. Spotykając się z taką formą twórczo-
ści masz możliwość opowiedzenia siebie przez pryzmat danego dzieła. 
Dzieło jest tylko bodźcem – tworzy przestrzeń, w której możesz poczuć, 
doświadczyć i wyrazić pełniej siebie samego.
O autorce: Studentka trzeciego roku Akademii Sztuk Pięknych w Gdań-
sku, Absolwentka Filologii Romańskiej na UMK w Toruniu. Na co dzień 
zawodowo zajmuje się projektowaniem graficznym w agencji kreatywnej 
- głównie tworzeniem stron internetowych oraz identyfikacją wizualną.

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

Klub prowadzi działalność kulturalno-oświatową głównie dla mieszkańców osiedli Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Kopernik”. Na wszystkie spotkanie obowiązuje telefoniczna rezerwacja miejsc.

Prawa konsumenta, 6.12. (czwartek), godz. 16.00
Spotkanie z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów
Uroczystość wigilijna, 13.12. (czwartek), godz. 14.00
Uroczystość z okazji zbliżających się Świąt. Spotkanie tylko dla członków 
Klubu.
Pożegnanie starego roku, 27.12. (czwartek), godz. 16.00
Uroczystość biesiadna, wspólnym poczęstunek, lampka szampana, śpie-
wanie kolęd.

GRUPA N-OBROTÓW, www.nobrotow.pl

Potańc Prosień, 1.12. (sobota)
godz. 19.00 Zabawa dla dzieci przy muzyce tradycyjnej
godz. 20.00 potańc
Zabawa taneczna w stylu trad & balfolk przy muzyce czerpiącej ze staro-
dawnych wzorców, a jednocześnie brzmiącej atrakcyjnie i nowocześnie.
Miejsce: Wejściówka, Plac Teatralny 1

Konkludowy Gong Ludowy 2018, 29.12. (sobota), godz. 20.00
Potańc na zamknięcie muzyczno-tanecznego roku 2018. Repertuar mu-
zyczno-taneczny wywodzi się z dawniejszej tradycji polskiej wsi, ale 
również z kultur nam pokrewnych: szwedzkiej, francuskiej i różnych za-
kątków Europy. Bezmiar tradycyjnych tanecznych doznań tego wieczo-
ru odszukać będzie można w parach, kole czy korowodzie, po polsku, 
szwedzku, francusku, portugalsku i bretońsku. W programie potańcu 
przewidziane są koncerty agregandado oraz muzykantów grających do 
tańca w ramach sceny otwartej. Miejsce: Wejściówka, Plac Teatralny 1

Sesje Melodii Tanecznych Tradycyjnie
3, 10, 17.12. (poniedziałki), godz. 20.00
Wspólne praktykowanie grania utworów do tańca. Tradycyjny repertuar tańców polskich i szwedz-
kich, jak również balfolk. Spotkania dla muzyków zarówno doświadczonych, jak i początkujących 
w wygrywaniu melodii tanecznych. Bardzo mile widziani na sesji są również i tancerze.
Miejsce: Wejściówka, Plac Teatralny 1

N-obrotowe zajęcia taneczne, 5, 12, 19.12. (środy), godz. 19.00
Spotkania poświęcone nauce tańców, którymi stoją europejskie tradycyjne zabawy taneczne. 
W programie każdego spotkania podstawy taneczne oraz wybrane składniki zaawansowane kilku 
tańców tradycyjnych. Na taneczny repertuar składają się tańce z grupy polsk (ze Skandynawii), 
mazurkowych oraz tańce francuskie, portugalskie i węgierskie. Spotkania pozwalają postawić 
pierwsze taneczne kroki osobom początkującym oraz praktykować i poznawać detale kolejnych 
tańców tradycyjnych tancerzom na poziomie zaawansowanym.
Zajęcia płatne, szczegóły na www. Miejsce: Studio Defense, Rynek Nowomiejski 27
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12
1.12. (sobota)

  godz. 10.00-20.00  Grudniowy Ryneczek,  Pers
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 10.00-15.00  Otwarty Turniej Szachowy,  OPP Dom Harcerza
  godz. 12.00-14.00  Świąteczny Kiermasz Używanych Gier Planszowych,  Książ-
nica Kopernikańska, ul. Słowackiego
  godz. 12.00-14.00  Piernikowe Inspiracje Książkowe,  Towarzystwo Naukowe
  godz. 12.00  Chodzą słonie po Cejlonie - spotkanie z J. J. Traczykowskimi, Ka-
mienica pod Gwiazdą
  godz. 14.00  Rosyjskie bajki – cykl spotkań filmowych, także 8.12.,  CSW
  godz. 16.00  Kabaret Młodych Panów,  Jordanki
  godz. 16.00  Zakończenie konkursu „O liść konwalii”,  Dwór Artusa
  godz. 16.30  Zagajnik - tradycyjne ozdoby ludowe na Szczodre Gody,  Dom Muz, 
ul. Podmurna
  godz. 19.00  Światowy Dzień Walki z AIDS: Skubas,  Od Nowa
  godz. 19.00  Potańc Prosień,  Wejściówka

2.12. (niedziela)
  godz. 16.00, 17.30  Czytanie. Dramat i debata,  Teatr Horzycy
  godz. 19.00  Lady Pank,  Od Nowa
  godz. 19.00  Shalom – koncert najlepszej muzyki żydowskiej,  Aula UMK
  godz. 19.00  Kękę,  Lizard King Toruń
  godz. 19.30  40 lat minęło…wielki jubileusz zespołu Bajm!,  Arena Toruń
   Koncert kIRk,  Klub NRD

3.12. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Zofia Slaska - wokół powieści Na bursztynowym Wybrzeżu,  Ośro-
dek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
  godz. 11.00  Widowisko „Czy TAK, czy NIE?”, także 5 i 21.12.,  Dom Muz,  
ul. Podmurna
  godz. 18.00  Podgórz. Toruńskie przedmieścia sprzed lat. Premiera książki, 
 Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego, także 6.12., Filia ul. Poznańska
  godz. 19.00  Edyta Górniak Akustycznie,  Jordanki
  godz. 19.00  Monodram „Ściana” – Damian Droszcz,  Dwór Artusa
  godz.19.00  Grzegorz Kupczyk Trio,  HRP Pamela
   Stand Upowa Fala! Kutek vs Zalewski,  Klub NRD

4.12. (wtorek)
  godz. 10.00-16.00  Kiermasz książek, do 9.12.,  Ratusz Staromiejski
  godz. 12.00  Wtorki ze sztuką,  CSW
  godz. 16.00  Maski Muz – warsztaty plastyczne,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 17.00  Nasze początki na Antarktydzie - spotkanie z Ryszardem Czajkow-
skim,  Muzeum Podróżników
  godz. 18.00  Wokół powojennej sztuki Torunia – spotkanie,  CSW
  godz. 18.30  Toruńskie Dziewuchy pytają o żeńskie końcówki,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Balet Jezioro Łabędzie,  Jordanki
  godz. 21.00  Przechowalnia – pokaz filmu,  Od Nowa

5.12. (środa)
  godz. 18.00  Medyczna Środa,  CN Młyn Wiedzy
  godz. 18.00  Śpij mały sokole!,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 20.00  Koncert charytatywny dla schroniska: Widoki & Paragon Brutto, 
 Lizard King Toruń

GRUDZIEŃ 2018
DZIEŃ PO DNIU

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

Dyżury przewodnickie w Forcie IV:
piątki i soboty, godz. 20.00
Cena: 8 zł/os
Nie jest wymagana wcześniejsza rezerwacja. Parking bezpłatny na terenie Fortu IV.

Na miejscu można kupić pochodnie: 6,5zł/sztukę (lub zabrać ze sobą latarki).
Bilety wstępu: Zwiedzanie indywidualne codziennie w godz. 8.00-20.00: ulgowy 5 zł 
(uczniowie, studenci, emeryci), normalny 8 zł
Zwiedzanie grupowe (grupy od 10 osób):
ulgowy 4 zł (uczniowie, studenci, emeryci) + opłata za przewodnika, normalny 7 zł + 
opłata za przewodnika; opiekunowie, piloci gratis
Grupy nocujące w Forcie IV - gratis
Zwiedzanie Fortu IV z przewodnikiem
dla grupy do 10 osób 35 zł + koszt pochodni
dla grupy do 45 osób 60 zł + koszt pochodni
z przewodnikiem w stroju historycznym - mundurze żołnierza pruskiego dla grupy do 45 
osób – 100 zł + koszt pochodni
Zwiedzanie z duchami dla grupy do 30 osób (dorośli) lub grupy do 45 osób (dzieci i mło-
dzież) – 500 zł
Zwiedzanie w języku obcym - koszt podwójny: grupy do 10 osób – 70 zł, z przewodni-
kiem – 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 

Zapraszamy do tanga
Lekcje otwarte, warsztaty, kursy, to spotkania z tangiem dla tych, którzy marzą o tangu, 
których tango zafascynowało, ale także tych, którzy się nie zetknęli z tangiem i będzie 
to ich pierwsze spotkanie. Zgłoszenia poprzez stronę www.cotango.pl lub na e-mail: 
kursy@cotango.pl. Zapraszamy do współpracy instytucje, osoby fizyczne oraz placówki 
kultury.
Regularne praktyki: czwartki, godz. 19.30-21.30. Miejsce: Dom Muz, ul. Okólna 169

DOM LEGEND TORUŃSKICH
ul. Szeroka 35, tel. 56 621-07-14
www.domlegend.pl

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

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

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

Miejsce, w którym odbywają się warsztaty wyrobu pierników pamiątkowych, w którym 
barwnej historii pierników towarzyszy aromat przypraw korzennych, blask świec i muzy-
ka średniowiecza. W oryginalnych wnętrzach organizujemy również urodzinki pachnące 
piernikami, a dla dorosłych piernikowe biesiady i spotkania integracyjne. 
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  godz. 20.00  Świat Od Nowa: Polska orientalna. O wzajemnym przenikaniu 
się Polski, Turcji i Wielkiego Stepu,  Od Nowa

6.12. (czwartek)
  godz. 10.00  Mikołajki w Klubie Kreatywnego Malucha,  Książnica, Filia nr 
16, ul. Raszei
  godz. 14.00  Trzy osobowości - trzy style, do 27.12.,  Książnica, Filia nr 1, ul. 
Jęczmienna 23
  godz. 16.00  XII Festiwal Performance Koło Czasu, do 9.12.,  Galeria ZPAP
  godz. 16.00  Prawa konsumenta,  Klub Seniora Zacisze 
  godz. 16.30  Oprowadzanie po wystawie „Malarstwo wciąż żywe”,  CSW
  godz. 17.30  Święty Mikołaj odczarowany,  Muzeum Diecezjalne
  godz. 17.00  Orient Express – Przystanek Ludzie religii,  CSW
  godz. 18.00  Marek Krajewski,  Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego
  godz. 18.00  Fotograficzne Pogaduchy,  Wejściówka
  godz. 18.00  Siksa. Stabat Mater Dolorosa. Pokaz z udziałem twórców,  CSW
  godz. 18.30  Klątwa starego dworu, czyli ekscentryczny zjazd rodzinny,  Dwór 
Artusa 
  godz. 19.00  Watch Docs: Kiribati tonie,  Od Nowa
  godz. 20.00  Sielska,  Lizard King Toruń
   Mikołajki w Muzeum – program edukacyjny,  Ratusz Staromiejski

7.12. (piątek)
  godz. 17.00  25-lecie Domu Muz: Wernisaż wystawy fotografii i plakatów 
z działalności Domu Muz, koncert zespołów Podgórski Walczyk i Barowe Ży-
wioły,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 18.00  Rafał Boettner-Łubowski - Rozważania autotematyczne (2017–
2018), Bifor 2. Wielki Powrót, do 6.01.,  Galeria Wozownia
  godz. 18.00  Koncert Mikołajkowy,  MDK
  godz. 19.00  Koncert w Ciemności,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Whitney – Queen of the Night,  Aula UMK
  godz. 20.00  HBO Specials, do 9.12.,  CSW
  godz. 20.00  Łydka Grubasa + Chorzy – koncert,  Od Nowa
   BAŚNIOzbiory, do 17.01.,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka

8.12. (sobota)
  godz. 10.00  KATAR Teatralny 2018,  Od Nowa
  godz. 10.00  Integracyjna impreza Mikołajkowa,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 12.00-19.00  Mikograjki, także 9.12.,  Książnica, ul. Słowackiego 
  godz. 12.00-14.00  Bożonarodzeniowe warsztaty rękodzieła,  Dwór Artusa
  godz. 12.00-18.00  X-Mas Kram! Świąteczne targi rękodzieła,  CSW
  godz. 12.00-13.30  Aukcja charytatywna prac plastycznych konkursu „Moja 
przygoda w Muzeum”,  Ratusz Staromiejski
  godz. 12.30  Warsztaty origami,  Kamienica pod Gwiazdą
  godz. 15.00  Zza kulis. Anegdoty teatralne. Odc. 3,  Wejściówka
  godz. 16.00-18.00  Ubierz choinkę, obdaruj rodzinkę, Muzeum Etnograficzne
  godz. 17.00  Festiwal Cichej Muzyki - Małe Instrumenty,  Ratusz Staromiejski 
  godz. 18.00  25-lecie Domu Muz: wernisaż wystawy fotografii i plakatów, te-
atralno-muzyczny wieczór,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00 Uniwersytecki Koncert Charytatywny – Alosza Awdiejew,  Aula UMK
  godz. 19.00  Akatyst Polski,  parafia św. Józefa
  godz. 20.30  Impreza swingowa,  Wejściówka

9.12. (niedziela)
  godz. 10.00-15.00  Kiermasz Sztuka i rękodzieło ludowe,  Muz. Etnograficzne
  godz. 11.00-13.00  Niedziela w Teatrze,  Teatr Horzycy

  godz. 11.00-13.00  Kup ciuszek – wyprzedaż garderoby, Teatr Horzycy
  godz. 12.00 Wyprawa w głąb sztuki,  CSW
  godz. 12.00-15.00  III Ogólnopolski Turniej Krzyżówek z „Przekrojem”,  CSW
  godz. 16.00  Kabaret Smile,  Jordanki
  godz. 16.00  25-lecie Domu Muz: Warsztaty – eksperymenty ze światłem, 
 Dom Muz, ul. Okólna 169
  godz. 17.00  Koncert Wiedeński,  Dwór Artusa
  godz. 18.00  Podaruj Domkultury!: Organek solo, Lubomski,  Lizard King
  godz. 19.15  Świat Po Mojemu: RPA i Cabo Verde,  Wejściówka

10.12. (poniedziałek)
  godz. 17.30  Świąteczna manufaktura,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz.19.00  Manchester,  HRP Pamela

11.12. (wtorek)
  godz. 12.00  Spacer po aktualnych wystawach,  CSW
  godz. 17.00  Wieczór bibliofilski: Zygmunt Mocarski,  Książnica, ul. Słowackiego
  godz. 18.00  Wspomnisz moje słowa – instalacja + dyskusja,  Wozownia
  godz. 18.00  Historia mody. Jacques Fath – zapomniany rywal Diora,  CSW
  godz. 18.00  Premiera filmu „Wiatr we włosach”,  CSW
  godz. 18.00  Wykład „Feminizm w buddyzmie”,  Wejściówka

12.12. (środa)
  godz. 12.00  Kino dla seniora,  CSW
  godz. 14.00  Szkoły oficerów Marynarki Wojennej w Toruniu,  Dom Eskenów
  godz. 18.00  W Pierwszym Rzędzie - spotkanie filmoznawcze,  WOAK
  godz. 18.00  Medyczna Środa,  CN Młyn Wiedzy
  godz. 18.15  Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem,  CSW
  godz. 18.30  Świat i okolice – W drodze nad czwarty ocean, czyli rowerem do 
Szanghaju,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Fotografie Agnieszki Cyranki-Pytlik, do 12.01.,  Od Nowa
  godz. 19.00  Klub Zasadniczo Dyskusyjny,  Wejściówka
  godz. 20.00  Jazz Club: 3_o,  Od Nowa
  godz. 20.00  Stand-Up Kings: Katarzyna Piasecka,  Lizard King Toruń
   Pocztówki państwa Miszkerów - wystawa,  Muzeum Etnograficzne

13.12. (czwartek)
  godz. 16.00-18.00  Wymieńmy się książkami,  Książnica, Filia ul. Poznańska
  godz. 16.30  Ogródnik – mój własny ogród,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 16.30  Klub Kreatywnych „Katarzynki”: Zrób sobie bombkę na choinkę, 
 Książnica, Filia nr 12, ul. Fałata 
  godz. 18.00  Dni Ciechowskiego: film „Republika. Faceci w czerni”, także 
16.12.,  CSW
  godz. 18.00  Ocalone z Kresów,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 18.30  Czwartek z filozofią: Kłopot z upadkiem, czyli o trudnościach 
opowieści o osuwaniu się w zło,  Dwór Artusa
  godz. 18.30  Dyskusyjny Kobiecy Klub Filmowy „Szpulka” – Ki, Dwór Artusa
   Zbiory polskie. III Ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza, także 14.12., 
 Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego 
  godz. 19.00  Hanza Globtrotters: Przez Ukrainę do Rumunii rowerami,  Hanza Cafe
  godz. 20.00  Dni Ciechowskiego: Grzegorz Ciechowski Symfonicznie, koncert 
TOS,  Jordanki
   Koncert: Niechęć,  Klub NRD
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18.12. (wtorek)
  godz. 12.00  Niezwykła historia pocztówek państwa Miszkerów,  Muzeum 
Etnograficzne
  godz. 16.30  Zwiedzanie  Dworu Artusa
  godz. 18.00  Kolekcje sztuki 2. połowy XX wieku w Muzeum Okręgowym w To-
runiu – spotkanie z Anną Kroplewską-Gajewską,  CSW
  godz. 19.00  6. urodziny Grupy Teraz – spektakl improwizowany ft. Bartek 
Staszkiewicz,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Wszechnica Feministyczna,  Wejściówka 

19.12. (środa)
  godz. 16.45  Historia Fotografii - wykład multimedialny,  WOAK
  godz. 17.00 i 18.00  Książkożercy –spotkanie czytelnicze,  WOAK 
  godz. 18.00  Koncert Kolęd w wykonaniu wychowanków,  MDK
  godz. 18.00  Maja Krupińska – Membrany,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 19.00  Toruńskie Vademecum Kulturalne,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Rzeźby prof. Joanny Bebarskiej i prof. Iwony Langowskiej - 
Przedmiot prywatny, do 19.01.,  Od Nowa
  godz. 20.00  Wieczór Podróżnika: Islandia - wokół krainy ognia i lodu,  Od 
Nowa

20.12. (czwartek)
  godz. 19.00  Toruńskie Śpiewanki Turystyczne,  Wejściówka
  godz. 20.00  Proletaryat,  Lizard King Toruń

21.12. (piątek)
  godz. 19.00  Gwiazdy na gwiazdkę,  Aula UMK

27.12. (czwartek)
  godz. 16.00  Pożegnanie starego roku,  Klub Seniora Zacisze 
  godz. 17.00  Bal Karnawałowy,  OPP Dom Harcerza 

28.12. (piątek)
  godz. 19.00  Kabaret Hrabi,  Aula UMK

29.12. (sobota)
  godz. 20.00  Konkludowy Gong Ludowy 2018,  Wejściówka

30.12. (niedziela)
  godz. 12.00 i 16.30  Zabawa sylwestrowa dla dzieci: Bleee...,  Baj Pomorski
  godz. 18.00  Koncert Sylwestrowy TOS - The best of Elvis Presley, także 
31.12. godz. 20.00,  Jordanki

31.12 (poniedziałek)
  godz. 20.00  Koncert sylwestrowy „Pięknie, elegancko i na wesoło”,  Aula 
UMK
  godz. 20.00  W co się bawić? - spektakl sylwestrowy,  Teatr Horzycy
  godz. 22.00  Sylwester Miejski,  Rynek Staromiejski

14.12. (piątek)
  godz. 11.00  Finał Miejskiego konkursu na witraż bożonarodzeniowy,  MDK
  godz. 12.00  Z moich stron. Przysłowia,  OPP Dom Harcerza
  godz. 16.00-18.00  Oprawy książkowe XIV - XVIII wieku w zbiorach Książnicy 
Kopernikańskiej w Toruniu,  Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego 8
  godz. 17.00  Majolika niderlandzka i fajans z Delft,  Kamienica pod Gwiazdą
  godz. 18.00  Muzyka Chin i Azji Południowo-Wschodniej,  Dom Muz, ul. Pod-
murna
  godz. 18.00  FotoGRAFIA: Spotkanie z Katarzyną Gębarowską,  CSW
  godz. 18.18  Wiesław Smużny – 8. Heliotropy 888. lecia Torunia 2018/2121, 
do 28.12.,  Galeria ZPAP
  godz. 19.00  Kantata na Boże Narodzenie, koncert TOS,  Jordanki
  godz. 19.00  Dni Ciechowskiego: Ciechowski na kwintet – Infinito Quartet ft. 
Daniel Pradella,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Krzysztof Krawczyk,  Aula UMK
  godz. 20.30-00.00  Milonga czyli wieczór z tangiem,  Wejściówka 
   Dziecięce Nokturny, 22.01.,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości 
Dziecka, Filia na Kościuszki

   Opowieści strasznie piękne Ryszarda Bilana, do 31.03.,  Muzeum Uniwer-
syteckie

15.12. (sobota)
  godz. 10.00  Sobota rękodzieła,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 11.00-14.00  Eko-wigilia,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 12.00  Dni Ciechowskiego: Obcy astronom w Toruniu – spotkanie i pre-
miera książki,  Dwór Artusa
  godz. 12.00  Bajki z rzutnika,  CSW
  godz. 13.00-17.00  Dni Ciechowskiego: Giełda Winylowa,  Dwór Artusa
  godz. 14.00  Toruń i jego historia. Spotkanie z przewodnikami,  Dom Eske-
nów
  godz. 16.00  Dni Ciechowskiego: pokaz filmu „Obywatel Miłość” – premiera, 
 Od Nowa

  godz. 16.00  Spotkanie wigilijne dla dzieci starówki,  OPP Dom Harcerza
  godz. 16.00  Kapela Non Grata - Muzyka renesansowego Torunia,  katedra 
Świętych Janów
  godz. 18.00  4. Gala Disco Polo,  Arena Toruń
  godz. 19.00  Dziadek do orzechów. Nowe historie – premiera,  Teatr Horzycy
  godz. 19.00  Glenn Miller Orchestra,  Jordanki
  godz. 20.00  Dni Ciechowskiego: 17. Koncert Specjalny Pamięci Grzegorza 
Ciechowskiego,  Od Nowa

   Koncert Grupy Bez Idola,  Wejściówka

16.12. (niedziela)
  godz. 10.00  Drużynowe Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
w Szachach,  OPP Dom Harcerza
  godz. 12.00  Oprowadzanie po aktualnych wystawach,  Galeria Wozownia 
  godz. 16.00, 17.15  Czas dla Nas: Ej Maluśki, Maluśki, koncert TOS,  Jordanki
  godz. 19.00  Queen Symfonicznie,  Jordanki

17.12. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Boże Narodzenie w poezji - spotkanie autorskie z Barbarą Mu-
zalewską-Gramzą,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
  godz. 17.45  Rodzinne tworzenie nietypowych zawieszek na choinkę i kartek 
świątecznych,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 19.00  Malarstwo Małgorzaty Dawidiuk - kona – światło, do 10.04., 
 Akademicka Przestrzeń Sztuki UMK - U Teologów 
  godz. 20.00  Slam Poetycki,  Od Nowa


