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

Jaskiniowcy, 13.02. (środa), godz. 19.00
Organizator: Teatr Rębacz

Kabaret Neo-Nówka - premiera programu Żywot Mariana
16.02. (sobota), godz. 16.00 i 19.30
Organizator: Impresariat Adria

Balet Sukhisvili, 17.02. (niedziela), godz. 19.30
Organizator: Owacja Sp. z o.o. 

Kochanie wróciłem, 18.02. (poniedziałek), godz. 19.00
Organizator: Impresariat Teatralny

Kult Akustik 2019, 21.02. (czwartek), godz. 19.00
Organizator: Klub Stodoła

Skalpel Big Band, 23.02. (sobota), godz. 20.00
Organizator: Randan Group

Ania Dąbrowska, 24.02. (niedziela), godz. 19.00
Organizator: Agencja Offside

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

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

Italiano Vero In Love – karnawałowy koncert muzyki włoskiej
1.02. (piątek), godz. 19.00
„Volare”, „Felicita” czy „Un Italiano vero” – kto z nas nie zna tych włoskich 
przebojów. Trio Boffelli przeniesie nas do słonecznej Italii. Zaprezentują wła-
sne aranżacje znanych i lubianych piosenek. Artyści opowiedzą też o naturze 
prawdziwych Włochów oraz anegdoty z życia włosko-polskiej rodziny. 
Bilety: 40 zł sala, 35 zł balkony. Organizator: Agencja Artystyczna Pro Musica

Marcin Kydryński prezentuje: Dino D’ Santiago
5.02. (wtorek), godz. 19.00
Dino D’Santiago zachwyci głosem oraz emocjonalnymi piosenkami w po-
rywających rytmach muzyki portugalskiej. Jego talentem zachwyciła się 
Madonna, która zaprosiła go do współpracy przy nowej płycie. To muzyka 
dla tych, którym bliskie są sjestowe klimaty prezentowane przez Marcina 
Kydryńskiego. Bilety: 100/140 zł sala, 80 zł balkony. Organizator: Agencja Modern Look

Czwartek z filozofią – Czarne lustro, ideologia i biopolityka. Filozofia 
i serial „Black Mirror”, 7.02. (czwartek), godz. 18.30
Spotkanie przeniesie nas w świat serialu „Black Mirror” („Czarne Lustro”), 
który odniósł olbrzymi sukces. Przedstawia rozmaite wizje świata z wyna-
lazkami, które są lub zdają się być w zasięgu naszej ręki. Jakie konsekwen-
cje ze sobą przyniosą? Na te i inne pytania z perspektywy filozoficznej spró-
buje nam odpowiedzieć dr hab. Krzysztof Abriszewski, prof. UMK. Wstęp wolny

Karnawałowa potańcówka piątkowa, 8.02. (piątek), godz. 18.30-22.30

CENTRA KULTURY

W Dworze Artusa dawniej odbywały się niezwykłe imprezy taneczne. 
Pragniemy wskrzesić tę tradycję, organizując bal w starym stylu. Za-
brzmią utwory, który królowały od lat 30. do 80. Obowiązują stroje 
wieczorowe. Bilety: 25 zł. Informacje organizacyjne na artus.torun.pl i plakatach

Grupa Teraz – spektakl improwizowany, 13.02. (środa), godz. 19.00
Spektakl jak zwykle jest wielką niewiadomą. Być może pokonają na 
rękę Chucka Norrisa, zdobędą boso biegun południowy, doliczą do 
nieskończoności (dwa razy), pojadą do Ciechocinka (dwa razy) i spo-
tkają się z piżmowcem arktycznym, aby zadać mu pytanie czy lubi no-
sić wąs. Bilety:  10 zł ulgowy, 15 zł normalny

Walentynki: Ukeje - Moje Boskie Buenos – utwory grupy Maanam
14.02. (czwartek), godz. 19.00
Na święto zakochanych legendarne utwory grupy Maanam wykona 
obdarzony niezwykle mocnym rockowym głosem Damian Ukeje. Arty-
sta w towarzystwie gitarzysty zagra akustycznie największe przeboje 
takie jak: „Kocham cię kochanie moje”, „Anioł”, „Po prostu bądź” czy 
„Miłość jest jak opium”. Koncert będzie hołdem dla charyzmatycznej 
wokalistki jaką była Kora, ale również próbą ponownego odkrycia tej 
muzyki. Bilety: 30 zł ulgowy, 35 zł normalny, 50 zł bilet walentynkowy (dla pary)

Muracki śpiewa Nohavicę, 15.02. (piątek), godz. 19.00
Piosenki czeskiego barda i poety Jaromíra Nohavicy w wykonaniu An-
toniego Murackiego to uczta muzyczna dla miłośników poezji śpiewa-
nej. Obaj artyści cechują się niezwykłą wrażliwością muzyczną i po-
etycką, obaj śpiewają, głęboko dotykając naszych serc, bo takie są 
ich ballady. Muracki zaśpiewa i zagra najpiękniejsze pieśni Nohavicy, 
które sam przetłumaczył i zinterpretował. Bilety: 25 zł ulgowy, 30 zł normalny

Walentynkowe święto rodziny – warsztaty rękodzieła
16.02. (sobota), godz. 12.00 i 16.00
Zapraszamy całe rodzinny i nie tylko na warsztaty, podczas których 
wykonamy walentynkowe kartki. Przyozdobimy również słoiki, które 
staną się doskonałymi wazonami, doniczkami i małymi dziełami sztu-
ki. Bilety: 5 zł dziecko, 10 zł dorośli, 20 zł rodzinny (2 osoby dorosłe + 2 dzieci) 

Alternative Fashion Show – pokaz mody alternatytwnej
16.02. (sobota), godz. 18.00
Inicjatywę od kilku lat realizuje w Toruniu Julia Widlińska – projektant-
ka tworząca pod marką Gotwear. Początkowo oferta projektantów tra-
fiała do wielbicieli mody subkulturowej, ale obecnie artyści projektują 
z myślą o szerszym gronie odbiorców. Bilety: 10 zł ulgowy, 15 zł normalny

Zwiedzanie Dworu Artusa, 19.02. (wtorek), godz. 16.30
Zwiedzający pod okiem przewodnika mogą poznać liczne zakamarki 
budynku, wysłuchać prelekcji na temat jego historii, a także ciekawo-
stek, których próżno szukać w przewodniku turystycznym.
Bilety: 5 zł ulgowy, 10 zł normalny

Świat i okolice – Czym zaskoczą nas Finowie?
20.02. (środa), godz. 18.30
Finlandia to coś więcej niż tylko renifery oraz św. Mikołaj. Przekonają 
nas o tym Zofia i Michał Miedzińscy, którzy będą starali się pokazać 
to, co w Finlandii osobliwe. My mamy kiszonego ogórka, a Finowie ki-
szonego śledzia! Uwielbiają również uprawiać sport, choć mają swoje, 
trochę ekscentryczne dyscypliny, jak np. piłka nożna w błocie, zawody 
w hokeju pod lodem, siedzenie w saunie na czas, bieganie z żonami na 
plecach. Podczas spotkania nie zabraknie pięknych zdjęć.
Bilety: 5 zł normalny. Emeryci, renciści, niepełnosprawni, uczniowie, studenci – wstęp wolny 

Dyskusyjny Kobiecy Klub Filmowy „Szpulka”: Party 
21.02. (czwartek), godz. 18.30

Repertuar na luty
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Janet organizuje przyjęcie z okazji awansu w świecie brytyjskiej polityki. 
Jej mąż chce jednak wykorzystać okazję do ogłoszenia wiadomości, któ-
ra zmieni przebieg spotkania. Film w reż. Sally Potter  był prezentowany 
w konkursie głównym na ostatnim festiwalu Berlinale. To znakomita far-
sa z życia wyższych sfer w gwiazdorskiej obsadzie. Po pokazie dyskusja 
przy kawie i ciastkach.
Bilet: 1 zł (pół godziny przed seansem). Bezpłatna opieka dla dzieci od 3 roku życia.

Wakarecy Piano Duo – Dźwięki ze środka, 22.02. (piątek), godz. 19.00
Uznany i nagradzany w kraju oraz za granicą duet fortepianowy. Artyści 
zaprezentują nowy program. Usłyszymy kompozycje S. Rachmaninowa, 
J. S. Bacha, F. Poulenc, M. Ravel czy W. Lutosławskiego. Dodatkową 
atrakcją będzie to, że fortepiany staną nie na scenie, ale po środku wi-
downi, dzięki czemu będziemy jeszcze lepiej odbierać te dźwięki.
Bilety: 20 zł ulgowy, 30 zł normalny

Milonga Piernikowa Zima, 23.02. (sobota), godz. 18.00-2.00
Milonga Piernikowa zyskała już nie lada renomę w środowisku i stała się 
jednym z najważniejszych wydarzeń na mapie polskich imprez tango-
wych. Ponownie Sala Wielka zamieni się w pełen pasji klub dla tanghe-
iros. Nie trzeba być jednak tancerzem, aby zajrzeć na milongę – część 
gości czerpie radość z tańca, część z możliwości spotkań towarzyskich, 
a część po prostu delektuje się muzyką i atmosferą. 
Bilety: 30 zł przedsprzedaż, 35 zł w dniu imprezy

Filmy z Serca Polski – przegląd filmów krótkometrażowych
27.02. (środa), godz. 18.00
„Filmy z serca Polski” to produkcje krótkometrażowe prezentowane 
w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest. Na przegląd 
składają się fabuły i animacje, a to wszystko przeplecione reżyserskimi 
wersjami teledysków do utworów polskich zespołów, takich jak: Orga-
nek, rapera Bisza, neofolokowych Pchełek, grupy Wyrąb Lasu czy Małpy.
Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona

Filmowe poniedziałki
4.02. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30 
Dramat kostiumowy. Jezuita podejmuje trud ewangelizacji w kolonii hiszpańskiej w głębi dżungli 
Ameryki Łacińskiej. Zyskuje pomoc nawróconego łowcy niewolników. Razem muszą stawić czoło 
nowej władzy w kolonii i obronić miejsce, które stworzyli z wysiłkiem.

11.02. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30
Dramat. Główny bohater pracuje, sprzątając na uniwersytecie, a wieczorami pije z kolegami w ba-
rach. Banalne życie zmienia się, kiedy rozwiązuje bardzo trudne zadanie matematyczne. Jego 
talent dostrzega profesor matematyki, który chce pomóc w rozwijaniu jego umiejętności. 

18.02. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30
Komedia sensacyjna.  Główny bohater jest oszustem, który swoją brawurą i wyobraźnią wykorzy-
stuje ludzką naiwność. Uruchamia fikcyjną placówkę dyplomatyczną, dzięki której wplątuje się 
w skandal o charakterze międzynarodowym.

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
Wobec śmierci – wystawa Magdaleny Chomiak
5.02. (wtorek), godz. 18.00, do 28.02.
Gwasze Magdaleny Chomiak są malarską próbą zmierzenia się z trudnym 
tematem, jakim jest śmierć. Poprzez swoją niejednoznaczność wywołu-
ją uczucie niepokoju, stan zawieszenia między trwaniem a jego kresem. 
Stosując bardzo oszczędne środki wyrazu plastycznego, artystka dążyła 
do ukazania tylko najistotniejszych elementów w obrazie, podkreślają-
cych nietrwałość życia i wizję jego końca.
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
Nocny Kochanek, 1.02. (piątek), godz. 19.00
Jeden z nielicznych polskich zespołów metalowych, który traktuje muzy-
kę oraz teksty z ogromnym dystansem. W ich utworach słychać inspiracje 
Iron Maiden, Judas Priest, Helloween czy Black Sabbath. Teksty napisane 
są z dużym przymrużeniem oka. Bilety: 40 zł, 50 zł w dniu koncertu

Jordan Reyne, 2.02. (sobota), godz. 20.00
Pochodząca ze świata „Władcy Pierścieni” muzyka Jordan Reyne jest mie-
szanką celtyckich wokali, akustycznych loopów i poszukiwania nowych 
brzmień.  Bilety: 25 zł, w dniu koncertu 30 zł, przedsprzedaż - ticketmaster.pl

LinkedIn Local #3, 13.02. (środa), godz. 19.00
LinkedInLocal aktywnie działa już w ponad 430 miastach, w 67 krajach 
świata. Koncepcja jest prosta: celem spotkań jest łączenie ludzi - aktyw-
nych użytkowników LinkedIn. Tu nie chodzi o sprzedaż czy marketing, 
a o to, aby Twoja wirtualna sieć LinkedIn stała się Twoją realną siecią zna-
jomych. Wstęp wolny

Karolina Czarnecka Solarium 2.0, 14.02. (czwartek), godz. 20.00
Artystka interdyscyplinarna. W swojej twórczości łączy różne dziedziny 
sztuki i bada ich granice. Nie stroni od wątków społecznych, w szczegól-
ności interesuje ją sytuacja kobiet. Jest absolwentką warszawskiej Akade-
mii Teatralnej, współtworzy grupę teatralno-kabaretową Pożar w Burdelu 
oraz band Żelazne Waginy. Jest również członkinią Gangu Śródmieście. 
„Solarium 2.0” to to rejestracja niepokoju dziewczyny, która urodzona 
w roku 89. próbuje nie dać się porwać zdradliwym falom kapitalistycznej 
rzeczywistości. Bilety: 25, 35 zł

TZN Xenna, 16.02. (sobota), godz. 19.00
Legenda polskiego punk rocka. Kapela w początkowym okresie działała 
od 1981 do 1987 roku. Zasłynęli wtedy epką „Dzieci z Brudnej Ulicy”. 
W 2010 r. Zygzak reaktywował TZN Xennę. Od tego czasu zespół wciąż 
nagrywa nowe płyty i aktywnie koncertuje. Na koncercie usłyszymy też 
toruński Eklektik - mieszankę różnych stylów zakorzenionych w rockowym 
zgiełku. Wystąpi też zespół niespodzianka. Bilety: 25 zł, w dniu koncertu: 30 zł 

19. Jazz Od Nowa Festival
20.02. (środa), godz. 20.00
Little Egoists (PL), Sahin – Płużek – Laubrock (TR/USA/D/PL)
Bilety: 40 zł, 50 zł w dniu koncertu

21.02. (czwartek), godz. 20.00
Adam Pierończyk Trio – Monte Alban (PL/USA) 
Jaros, Obara, Damasiewicz, Tarwid, Miśkiewicz – Floating Bridges (PL)
Bilety: 40 zł, 50 zł w dniu koncertu

22.02. (piątek), godz. 20.00
Iconoclast (USA), Sylwester Ostrowski & The Jazz Brigade (USA/PL/JAP)
Bilety: 40 zł, 50 zł w dniu koncertu

23.02. (sobota), godz. 20.00, Aula UMK
Zbigniew Namysłowski Quintet (PL), Walk Away feat. Urszula Dudziak (PL)
Bilety: 50 zł,  60 zł w dniu koncertu
Karnety: 120 zł, 150 zł w dniu koncertu

Thmk - Viva Ukraine Tour Polska, 23.02. (sobota), godz. 20.00 
TNMK to ukraiński zespół wykonujący muzykę w stylach, hip-hop, rock 
i funk. Bilety: I tura: 65 zł dostępne na ticketos.pl 
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Slam Poetycki, 25.02. (poniedziałek), godz. 20.00 
Skrzyżowanie poezji i performance’u, stawiające na pierwszym miejscu 
kontakt poety z ludźmi, którzy słuchają jego wierszy. Wstęp wolny

Świat Od Nowa: Planeta Kaukaz, Abchazja i Buran
27.02. (środa), godz. 20.00 
Gościem będzie Wojciech Górecki, wybitny znawca Kaukazu i Azji Cen-
tralnej, reportażysta, publicysta, podróżnik, a na co dzień analityk 
Ośrodka Studiów Wschodnich. Autor reportaży „Planeta Kaukaz”, „Toast 
za przodków”, „Abchazja” oraz najnowszego bestsellera „Buran. Kirgiz 
wraca na koń”. W latach 2002–2007 pierwszy sekretarz, a następnie 
radca w Ambasadzie RP w Baku. Był ekspertem misji UE badającej oko-
liczności wojny w Gruzji w 2008 r. W latach 2014-15 członek zarządu 
Fundacji Solidarności Międzynarodowej. W 2011 r. był finalistą nagrody 
im. Ryszarda Kapuścińskiego oraz został nominowany do nagrody Nike. 
W 2013 roku otrzymał nagrodę im. Beaty Pawlak. Spotkanie poprowadzą 
dr Agnieszka Bryc i prof. Marcin Czyżniewski z WPISM UMK. Wstęp wolny

Kino Niebieski Kocyk
Powrót Bena, reż. Peter Hedges, USA 2018, 18.02. (pon.), godz. 19.00 
Gdy Holly wraca do domu ze świątecznych zakupów, zastaje na schodach nieoczekiwanego go-
ścia – swojego syna Bena, który nie powinien był opuszczać ośrodka odwykowego. Kochająca 
matka, mimo obaw, przyjmuje go z otwartymi ramionami. Okazuje się jednak, że wizyta Bena 
może sprowadzić poważne kłopoty.

Zabawa zabawa, reż. Kinga Dębska, Polska 2018
19.02. (wtorek), godz. 19.00 
40-letnia prokurator Dorota pije, by – jak sama mówi – nie zwariować. Studentka Magda lubi 
ostro imprezować, ale świetnie się uczy i ma super pracę, więc nikt nie robi jej z tego wyrzutów. 
Dla szanowanej chirurg – Teresy każdy pretekst jest dobry, żeby się napić. Wkrótce, w życiu każ-
dej z kobiet nastąpią wydarzenia, po których ich problem przybierze na sile.

Pokaz Specjalny: Oscar Nominated Shorts, 24.02. (niedz.), godz. 19.00
Pokaz krótkometrażowych filmów aktorskich i animowanych nominowanych do Nagrody Amery-
kańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.

Dom, który zbudował Jack, reż. Lars von Trier, Dania/ Francja/ Niemcy/ 
Szwecja 2018, 25.02. (poniedziałek), godz. 19.00
Tytułowy Jack to nowa postać w popkulturowym klanie psychopatów, obok Kuby Rozpruwacza, Dexte-
ra czy Hannibala Lectera. Mistrz światowego kina pokazuje kilkanaście lat z życia seryjnego mordercy, 
piekielnie inteligentnego perfekcjonisty, pełnego sprzeczności, słabości i drobnych natręctw.

Narodziny gwiazdy, reż. Bradley Cooper, USA 2018
26-27.02. (wtorek-środa), godz. 19.00
Bradley Cooper wciela się w rolę Jacksona Maine’a, gwiazdora muzyki country, którego kariera 
chyli się ku upadkowi, kiedy odkrywa utalentowaną, nieznaną nikomu piosenkarkę Ally. Kiedy 
między tą dwójką wybucha płomienny romans, Jack nakłania Ally do wyjścia z cienia i pomaga 
jej osiągnąć sławę.

Bilety: 10 zł studenci, 12 zł pozostałe osoby

Galeria 011
Wystawa zbiorowa: Koty z Marsa, do 11.02.
Wystawa jest pomysłem strony facebook’owej Ciemna Strona Sztuki. Za-
łożeniem było, by kilkanaście osób stworzyło swoją wizję tematu w tech-
nice dowolnej. Powstało 35 prac, stworzonych przez 21 osób. 
Linoryty Ruty Jakutyte  - (No)bodies, 26.02. (wt.), godz. 19.30, do 13.03
Wystawa litewskiej artystki. Autorka, zafascynowana ciemnymi kolo-
rami, z entuzjazmem eksploruje nowo poznaną technikę. Powołuje do 
życia wyimaginowane postacie, będące manifestacją potrzeby tworze-
nia. Nie wyjaśniając znaczenia ani tytułów swoich prac, Ruta poszukuje 
piękna poprzez przecinanie ciemności liniami i kształtami, w celu odna-
lezienia ich sensu, odrzucając jednocześnie możliwość przekazania ich 
znaczenia i przekształcenia go w modny dyskurs społeczny. 

Galeria Dworzec Zachodni
Malarstwo Beaty Będkowskiej - Horyzonty, do 15.02.
Absolwentka Krakowskiej ASP. Cykl to nastrojowe obrazy będące zapisem 
chwili, ulotności wrażeń. Tradycyjne malarstwo, w którym krajobraz budo-
wany jest intuicyjnie, jasno i przejrzyście.
Jazz w obiektywach toruńskich fotografów
20.02. (środa), godz. 19.30, do 11.03.
Zdjęcia uwieczniające długoletnią historię Jazz Od Nowa Festival autor-
stwa toruńskich fotografów, którzy na stałe współpracują z Akademickim 
Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”. Autorami fotografii są: Magda Kuja-
wa, Andrzej Romański, Tomasz Dorawa i Wojtek Zillmann.

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

Aula UMK

Koncert TOS: Tańce świata - koncert karnawałowy
1.02. (piątek), godz. 19.00 (szczegóły w dziale TOS)

Symfonika Familijna: Tańcząca orkiestra 
2.02 (sobota), godz. 16.00 (szczegóły w dziale TOS)

Kabaret Ani Mru Mru – Cirque de volaille!
3.02. (niedziela), godz. 18.00
Kabaret powstał w 1999 roku. Występuje i bawi publiczność w trzyosobo-
wym składzie: Marcin Wójcik, Michał Wójcik oraz Waldemar Wilkołek. Mają 
to samo poczucie humoru, a to sprawia, że świetnie się dogadują, zarówno 
na scenie jak i w życiu prywatnym. Ani Mru-Mru jest laureatem wszystkich 
najbardziej prestiżowych przeglądów i festiwali kabaretowych.
Bilety: 69-89 zł dostępne: kupbilecik, biletyna oraz w sklepie Pamiątki Ratusz, Biurze Podróży Ve-
olia - Dworzec PKS, u organizatora: Agencja Artystyczna Tamada, tel. 501-754-011 

Stanisława Celińska, 8.02. (piątek), godz. 18.00
Po wielkim sukcesie albumu „Atramentowa” oraz płyty „Świątecznie” przy-
szedł czas na kolejne wydawnictwo Stanisławy Celińskiej zatytułowane „Ma-
linowa”. Płyta składa się z 14 premierowych utworów w wykonaniu charyzma-
tycznej artystki, która zabiera w podróż po kawiarnianych jazzowych klimatach, 
pełnych dźwięków fortepianu, saksofonu, akordeonu i kontrabasu.
Bilety: 80-100 zł do nabycia: kupbilecik, itd-art, bileterka, ebilet, biletyna oraz w sklepie 
„Przy Flisaku” w Ratuszu Staromiejskim i klubie Od Nowa 

Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych
9.02. (sobota), godz. 9.00
10.02. (niedziela), godz. 10.00
Prywatna Klinika — spektakl, 10.02. (niedziela), godz. 19.00
Inteligentna farsa, w której humor rozwija się aż po ostatnią scenę. Lekka 
treść, wyraziste postaci, zawrotne tempo, zaskakujące zwroty akcji oraz 
świetna obsada zapewniają rozrywkę na wysokim poziomie. Historia Har-
riet rozwódki mieszkającej w eleganckim mieszkaniu w Brighton, która 
rozwiązuje problemy finansowe dzięki wsparciu dwóch żonatych dżentel-
menów i perfekcyjnie zorganizowanego kalendarza. 
Koncert Uniwersytecki - The Beatles Symfonicznie
17.02. (niedziela), godz. 17.00
Wystąpią: Toruńska Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Marka Czekały, 
Chór Akademicki UMK przygotowany przez Arkadiusza Kaczyńskiego oraz 
zespół Żuki. W programie słynne przeboje The Beatles, opracowane na 
zespół rockowy, orkiestrę i chór oraz kilka znanych utworów Czerwonych 
Gitar. Informacja w sprawie zaproszeń: Dział Promocji i Informacji UMK
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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 wyobraź-
nię, Antarktyka w fotografii, Statek piracki na wy-
stawie Rzeka, To ja! Matematyka, Beyond the Lab

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

Bilety:
Zwiedzanie wystaw: 18 zł, ulgowy 13 zł, rodzinny 38 zł, grupowy 
12 zł (grupa min. 10 osobowa)
Warsztaty: 15 zł, ulgowy 13 zł, rodzinny 34 zł, grupowy 12 zł (gru-
pa 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

Warsztaty:
Zwiedzanie interaktywnych wystaw: wtorek-piątek: godz. 9.:00-
12.00 i 12.00-15.00, sobota-niedziela: godz. 11.00-17.00
Warsztaty: wtorek-piątek: godz. 9.00-10.00 i 11.00-12.00
Zajęcia w pracowniach: wtorek-piątek: godz. 9.00-10.00 i 11.00-
12.00 (laboratoria 60 min.), 9.00-11.00 (laboratoria 120-min.)
Edukacyjna ścieżka zwiedzania na wystawie „Kalejdoskop”

Zajęcia dla przedszkoli:
wtorki - Cyferkowe ABC (5-6 lat)
środy - Poznajemy pojazdy do wesołej jazdy (3-6 lat)
czwartki - 7 cudów świata (5-6 lat) 
piątki - Laboratorium przedszkolaka (5-6 lat)

Warsztaty
wtorki - W różnorodności siła! (kl. 1-6 SP)
środy - Fortuna w Las Vegas (kl. 4-8 SP, GIM.)
czwartki - O! Sole! (kl. 1-6 SP)

Pracownia biologiczna
wtorki-czwartki - Rośliny od środka (kl. 4-8 SP, kl. 3 gim.) 
piątki - Właściwości białek i aminokwasów; Izolacja i rozdział 
elek-troforetyczny genomowe DNA (kl. 7-8 SP, kl, 3 gim., szkoła 
ponadgim.)

Pracownia fizyczna
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.)

P

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

Astropies Łajka  (dla dzieci) Bajkowa opowieść dla najmłodszych, przedstawiająca najodważniejszego psa 
w historii, który jako pierwszy zobaczył Ziemię z kosmosu. Jego oczyma poznajemy dzień i noc, zachwycamy się tęczą 
i przeżywamy burzę. Razem z Łajką szukamy wśród gwiazd psich konstelacji, by w końcu wziąć udział w próbach 
wytrzymałościowych, zdając test na kosmonautę. Dla dzieci w wieku 5-7 lat.

Meteoplanet Opowieść o niezwykłościach pogody w Układzie Słonecznym. Wsłuchamy się w legendy i metody 
dawnych sposobów przewidywania pogody na podstawie wyglądu nieba i odwiedzimy najstarszą w Toruniu stację 
meteorologiczną.  Sprawdzimy pogodę, jaką zastaną przyszli mieszkańcy baz na Księżycu i Marsie. Poszukamy miejsc 
z ekstremalnym wiatrem, ciśnieniem, wyładowaniami, czy opadem, a nawet zanurzymy się w gradzie diamentów. Seans 
dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i osób dorosłych.

Pozostałe seanse: dla dzieci „Cudowna podróż”, „Mój kumpel Niko”; popularnonaukowe „Makrokosmos”, „Wirująca 
Ziemia”, „W poszukiwaniu życia”, „Ziemia – planeta Kopernika”
Godziny projekcji: od wtorku do piątku: 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.15; w soboty: 12.00, 13.15, 14.30, 15.45, 
17.00; w niedziele: 12.00, 13.30, 15.00, 16.30
Bilety: grupowy szkolny 10 zł, ulgowy 12 zł;  normalny 14 zł
z wersją w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim lub rosyjskim: 17 zł / 19 zł
w weekendy i święta dla wszystkich bilet ulgowy

Wydarzenia:
Eros wśród gwiazd, czyli romantyczny wieczór w planetarium, 14.02. (czw.), godz. 17.30
W gwiazdach zaklęte są romantyczne historie. Byk porywający Europę, Perseusz zako-
chany w Andromedzie, czy piękna Kallisto zamieniona w Niedźwiedzicę to tylko niektóre 
z nich. Orfeusz śpiewał i grał na lutni tak pięknie, że wszystko, co żyło, zbierało się do-
koła niego, aby słuchać jego pieśni i grania. Gdy los tragicznie rozdzielił go z ukochaną 
Eurydyką, uzbrojony tylko w swą czarodziejską lutnię wybrał się do podziemia, by prosić 
Hadesa o powrót ukochanej. Pamiętajmy też, że niejedną rozgwieżdżoną noc ozdabiają 
jasne i mieniące się kolorami planety. To srebrna Wenus i czerwony Mars, których Grecy 
nazywali Afrodytą i Aresem. Oboje spotykali się potajemnie w alkowie kowala Hefajstosa. 
Gdy pewnego razu zapadli w rozkoszną nicość, ich ciała zniewoliła złowroga siatka... Jak 
zakończył się ten związek i kogo jeszcze ugodziła strzała Erosa? Posłuchajmy wszystkich 
historii. Opowiedzą je nam aktorzy z Teatru im. W. Horzycy Matylda Podfilipska i Łukasz 
Ignasiński, a o wizualizacje zadba astronom Jerzy Rafalski. Planetarium tego popołudnia 
zamieni się w grecki teatr miłości. Bilety: 5 zł. Spektakl dla widzów od 15 lat

multimedialna wystawa interaktywna Baza Mars#17
Interaktywna przestrzeń zaaranżowana w formie bazy kosmicznej, gdzie odwiedzający, niczym członkowie załogi, będą 
mieli do wykonania określone czynności, niezbędne do tego, by przeżyć poza Ziemią i wykonać powierzone im zadania. 

Godziny wejść: od wtorku do piątku: informacja o godzinach wejść dla osób indywidualnych w kasie biletowej; w soboty 
wejścia o godz. 11.00, 12.15, 13.30, 14.45, 16.00;  w niedziele o godz. 11.00, 12.30, 14.00, 15.30
Bilety: grupowy szkolny 8 zł, ulgowy 10 zł;  normalny 12 zł, w weekendy i święta dla wszystkich bilet ulgowy

wystawa interaktywna Geodium
Wystawa poświęcona Ziemi jako planecie. Jej centralnym elementem jest obracający się i odpowiednio oświetlony model 
kuli ziemskiej o średnicy 2,15 m. Dzięki grze świateł w łatwy sposób będzie można obserwować i przekonać się, dlaczego 
mamy cztery pory roku, a po dniu następuje noc. Interaktywne stanowiska poprzez samodzielne eksperymenty wyjaśnia-
ją m.in. pole magnetyczne, płyty litosferyczne i trzęsienia Ziemi, efekt Coriolisa, cyklon, 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 
dziejów zmieniała się nasza planeta. 

Godziny wejść: od wtorku do piątku: informacja o godzinach wejść dla osób indywidualnych w kasie biletowej;  w soboty 
wejścia o godz. 11.15, 13.00, 14.15, 15.30, 16.45;  w niedziele o godz. 11.15, 13.00, 14.30, 16.00
Bilety: grupowy szkolny 6 zł, ulgowy 8 zł;  normalny 10 zł, w weekendy i święta dla wszystkich bilet ulgowy
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Słodycz czekolady – rodzinne warsztaty kulinarne
23.02. (sobota), godz. 16.30
Uczestnicy zostaną zapoznani z historią czekolady. Poznają technologię 
jej otrzymywania i różne jej rodzaje. Następnie w silikonowych formach 
przygotowują bazy do pralinek. Nauczymy się robić nadzienia. Wstęp 20 zł, 
zapisy: podmurna@dommuz.pl

Bóg, Karmel, Czekolada – spektakl Międzypokoleniowej grupy 
teatralnej, 27.02. (środa), godz. 18.00
W Niebie źle się dzieje. Zaczyna się robić za-duszno. Standardy świadczo-
nych usług również nie są na zbyt wysokim poziomie. Jak wybrną z kłopo-
tów mało rozgarnięci aniołowie i kontrolujący wszystko i wszystkich Bóg? 
Improwizowana komedia z udziałem młodych aktorów: Kingi Chojnackiej, 
Natalii Milewicz, Moniki Bożejewicz, Ziemowita Wołczyńskiego. Wstęp wolny

Koncert audiowizualny Voices of the Cosmos - premiera
28.02. (czwartek), godz. 19.00
Projekt stworzony przez dwóch artystów dźwięku: Rafała Iwańskiego (mu-
zyka znanego z grup Hati, Kapital i Innercity Ensemble, solo występują-
cego jako X-Navi:Et) i Wojciecha Ziębę (solo występującego jako Electric 
Uranus) oraz astronoma Sebastiana Soberskiego. Twórcy wykorzystują 
oryginalne sygnały i dźwięki pochodzenia pozaziemskiego pozyskane za 
pośrednictwem radioteleskopów (pulsary, magnetosfery planet, Słońce, 
zorza polarna), nagrania archiwalne z misji kosmicznych i sygnały z prze-
strzeni kosmicznej. Ścieżki instrumentalne wkomponowane w rytmy 
i tony „dźwięków kosmosu” są bogate sonorystycznie i stworzone przy 
użyciu instrumentów elektronicznych, zarówno cyfrowych jak i analogo-
wych oraz rozmaitych obiektów akustycznych. W styczniu 2019 ukazał się 
najnowszy album projektu – „Voices of the Cosmos III”. Wstęp: 20 zł

DOM MUZ, ul. Poznańska 52, tel. 56 664-49-12
Galeria na Podgórzu
Wystawa z okazji obchodów Dnia Babci i Dziadka, do 17.02.
Prace uczestników zajęć „Gry i zabawy plastyczne, ruchowe itp.” prowa-
dzonych przez Joannę Łagan. 

Wydarzenia:
Pan świadomości – spektakl Teatru Amorficznego, 6.02. (śr.), godz. 19.00 
Autorem scenariusza jest Mateusz Łagan, zawarto w nim również pomysły 
pozostałych członków zespołu. Wykorzystano także utwory Mirona Biało-
szewskiego i prof. Kazimierza Dąbrowskiego. Reż. Joanna Łagan. Wstęp wolny

Każdy lubi być lubiany - warsztaty tworzenia walentynek
12.02. (wtorek), godz. 11.00
Uczestnicy wykonają kartki w różnych technikach plastycznych z wyko-
rzystaniem cytatów o przyjaźni, miłości, ludzkiej życzliwości itp. autorów 
z różnych stron świata oraz inne wymyślne prezenty mogące być walen-
tynką. We współpracy z Filią nr 4 Książnicy Kopernikańskiej. Prowadzące: Joanna Łagan oraz 
Lidia Klimaszewska. Wstęp: 5 zł (tylko dla grup zorganizowanych)

Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków, 16.02. (sob.), godz. 11.00
Pranek teatralny w wykonaniu grupy nieformalnej ze Szkoły Podstawowej 
w Ostrowąsie. Spektakl oparty na opowieści Braci Grimm. Po spektaklu 
warsztaty. Wstęp wolny

Kreatywna inspiratornia – warsztaty recyklingowe
21.02. (czwartek), godz. 10.00
Młodzież szkolna z przyniesionych przez siebie puszek papierowych lub 
metalowych przygotuje ciekawe pojemniki na kredki. 
Dla grup zorganizowanych. Wstęp 5 zł. Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska

DDOMY KULTURY

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

Galeria Muz
Grafika 16 - Pracownia Wklęsłodruku Zakładu Grafiki WSzP UMK, do 15.02.
Nowy cykl wystaw prezentujących dorobek graficzny wykładowców, 
doktorantów i studentów wszystkich 5 Pracowni warsztatowych Zakła-
du Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych UMK. W Pracowni Wklęsłodruku 
studenci mają możliwość nauki poruszania się w świecie tradycyj-
nych technik graficznych, takich jak: sucha igła, akwaforta, akwatinta,  
mezzotinta, odprysk, miękki werniks, itp.

Fotogaleria
Wernisaże, koncerty i inne - wystawa fotografii z okazji 25-lecia Domu 
Muz, do 22.02.
Ekspozycja prezentowana na dużych wydrukach jest fotograficznym za-
pisem z wernisaży, koncertów, imprez plenerowych i innych wydarzeń 
organizowanych na przestrzeni kilkudziesięciu lat w naszych placów-
kach przy ul. Podmurnej, Poznańskiej i Okólnej.
Światło i cień – wystawa fotografii astronomicznej Sebastiana 
Soberskiego, 28.02. (czwartek), godz. 18.00, do 22.03.
Sebastian Soberski - kierownik Planetarium i Obserwatorium Astrono-
micznego w Grudziądzu oraz radioobserwator w Katedrze Radioastrono-
mii przy Centrum Astronomii UMK. Zajmuje się badaniem pozostałości 
po wybuchach supernowych oraz rozkładem pola magnetycznego w Ga-
laktyce. Oprócz pracy naukowej zajmuje się popularyzacją astronomii. 
Współautor cyklicznego programu telewizyjnego „Obserwatorium” 
oraz serii programów internetowych „Niebo na dłoni”. Organizator oraz 
współorganizator wypraw astronomicznych w pas całkowitego zaćmie-
nia Słońca. Współtworzy muzyczno-astronomiczny projekt audiowizu-
alny Voices of the Cosmos (razem z Wojciechem Ziębą i Rafałem Iwań-
skim). Zobaczymy m.in. fotografie przedstawiające zaćmienia słońca 
obserwowane w różnych miejscach świata.

Na wystawy wstęp wolny

Wydarzenia:
Wieczory rękodzieła – motyle dla Nadziei, 6 i 20.02. (śr.), godz. 17.30
Spotkania poświęcone będą szydełkowaniu. Rozpoczniemy prace nad 
motylami dla Hospicjum Nadzieja. Akcja potrwa do połowy marca. 
Kontakt: podmurna@dommuz.pl – przekażemy drogą elektroniczną wzór oraz wskazówki wy-
konania. Wstęp: 5 zł

Z miłości – wieczór artystyczny, 14.02. (czwartek), godz. 18.30
Wieczór słowno-muzyczny z udziałem zespołu Hulajdusza, Piotra Wró-
blewskiego (poezja), Zbyszka Filipiaka (fotografie) i Łukasza Trzaski 
(perkusja). Wstęp: 10 zł

Kultura muzyczna na Tajwanie i w Tajlandii. Opera, koncerty, muzyka
15.02. (piątek), godz. 18.00 Spotkanie poprowadzi Mario Betancour. 
Wstęp wolny
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MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
ul. Przedzamcze 11/15, tel. 56 622-14-77, www.mdktorun.pl

Goście pracowni plastycznej Hortus: Aleksandra Potocka-Kuc - 
Zatrzymane w pamięci, 4-24.02. Wstęp wolny
XVI Karnawałowy Bal Integracyjny - W stylu lat 80.
15.02. (piątek), godz. 10.00-12.00
Zapraszamy dzieci i młodzież niepełnosprawną w wieku od 7 do 24 lata  
oraz inne chętne dzieci. W programie zabawy i konkursy z nagrodami.  
Przebranie mile widziane. Organizatorami Balu są: MDK - młodzież z Klubu „Ośmiu” 
oraz Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UMT. Zgłoszenia: 601-237-905. Udział bezpłatny 

Nowa Scena Muzyczna: Młodzi. Wdzięczni!, 16.02. (sob.), godz. 19.00
Koncert barda toruńskiego. Jacek Beszczyński przedstawi młodych uta-
lentowanych artystów, dla których był inspiracją i nauczycielem.
Koncert wokalny grupy eRZetWu - Love, 22.02. (piątek), godz. 18.00
Koncert młodzieżowego zespołu muzyki rozrywkowej, który prezentując 
różnorodną twórczość współczesnych kompozytorów zaśpiewa najpięk-
niejsze piosenki o miłości. Wstęp wolny

Turniej Gier Strategicznych 
23.02. (sob.), godz. 10.00-18.00, 24.02. (niedziela), godz. 10.00-16.00
Wystawa prac dzieci i młodzieży pracowni plastycznej Hortus
26.02 (wtorek), do 15.03. Wstęp wolny

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

Pojazd do krainy marzeń, do 28.02.
Wystawa prac uczniów pracowni plastycznej OPP Dom Harcerza
Otwarty Turniej Szachowy, 2.02. (sobota), godz. 10.00-15.00
W cyklu Grand Prix Torunia w Szachach Szybkich
IV Miejski Konkurs Wokalny „Zimowa Piosenka” 
2.02. (sob.), godz. 13.00-18.00, 17.02. (niedziela), godz. 10.00-14.00 
Dla uczniów szkół podstawowych
Drużynowe Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
w Szachach , 10.02. (niedziela), godz. 10.00-14.00
IV Miejski Konkurs Wokalny „Festiwal Piosenki Niespełnionej Miłości” 
16.02. (sobota), godz. 15.00-19.00 Dla młodzieży w wieku 13-19 lat 
Noc w Pałacu Meissnerów : Skarbiec tajemnic, 23.02. (sob.), 
godz. 18.00-21.00
Warsztaty rodzinne. W tym dniu ognisko zamieni się w wyjątkowe miej-
sce pełne tajemnic, zagadek i niespodzianek. Poszukiwaczy przygód za-
praszamy na rodzinną wyprawę do Pałacu Meissnera. Będzie zagadko-
wo, zabawnie, a przede wszystkim twórczo. Zapraszamy wychowanków 
obecnych, przyszłych i tych jeszcze niezdecydowanych w każdym wieku.

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

Spotkania i wykłady:
Historia Fotografii: Grupa Zero-61, 13.02. (środa), godz. 16.45
Działająca w Toruniu w latach 60. awangardowa grupa artystyczna 

Luty kuje buty, 26.02. (wtorek), godz. 16.30 
Na warsztaty plastyczno-ruchowe  zaprasza grupa młodsza Teatru Amorficz-
nego. Polegać będą na opowiadaniu rzeczywistości głównie za pomocą… 
butów. Będziemy wycinać z tektury różne rodzaje butów, ale także udostęp-
nimy rekwizyty z garderoby teatralnej. Warto przynieść ze sobą ciekawą parę 
butów. Zapraszamy chętnych od lat 7 do 100. Wstęp wolny. Prowadząca: Joanna Łagan

 Wokół sztuki – zimowe zabawy z kolorami, 26.02. (wtorek), godz. 10.00
Zajęcia dla grupy dzieci niepełnosprawnych. Uczestnicy wykonają prace 
plastyczne inspirowane zimowymi obrazami znanych malarzy. Wstęp: 10 zł 
(dla grup zorganizowanych). Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska

DOM MUZ, ul. Okólna 169, tel. (56) 654-84-56
Bieganie z aparatem, 5.02. (wtorek), godz. 8.15
Spotkania poświęcone sportowi i sztuce. Zaczynamy rano, zabieramy ze 
sobą aparaty, najlepiej analogowe – mogą to być również komórki. Bie-
gamy ok. godziny i robimy przerwy na zdjęcia. Na pierwszym spotkaniu 
wprowadzenie do kadrowania. Zapisy i informacje: okolna@dommuz.pl, tel. 56 654-
84-56. Wstęp wolny. Prowadzenie: Aleksandra Strzelec

Wielogród — Sąsiedzki ogród. Spotkania sympatyków ogrodów
6.02. (środa), godz. 16.00
Inicjatywa społeczna, dzięki której pusty teren możemy zamienić 
w miejsce spotkań mieszkańców i skwer, gdzie można przyjść z dzieć-
mi. Będziemy rozmawiać, wymieniać się doświadczeniami w dziedzinie 
ogrodów, pielęgnacji roślin. Wstęp wolny. Zapisy: okolna@dommuz.pl lub pod nr. tel. 
56 654-84-56. Prowadzenie: Aleksandra Strzelec

Popołudnie z planszówkami, 7.02. (czwartek), godz. 16.00
Dwie godziny grania w gry planszowe, karciane i zręcznościowe. Na za-
kończenie poczęstunek. Wstęp wolny

Złomki – warsztaty tworzenia zabawek, 9.02. (sobota), godz. 11.00
Warsztaty rodzinne. Będziemy tworzyć zabawki z tych już zepsutych, 
a także z recyklingowych przedmiotów. Weźcie ze sobą niepotrzebne 
przedmioty i stwórzmy z tego nową zabawkę. 
Wstęp: 10 zł. Prowadzenie: Aleksandra Strzelec. Zapisy: okolna@dommuz.pl, tel. 56 654-84-56 

Flumark - rodzinny pchli targ, 10.02. (niedziela), godz. 10.00
W nowym roku przebieramy szafy, przeglądamy zabawki, inne szpargały 
i przynosimy na wspólny ryneczek. Wymiana i sprzedaż: zabawek, ciuchów 
i innych wartościowych, a niepotrzebnych nam już rzeczy. Dzieci same 
mogą sprzedawać swoje zabawki, a rodzice poznać się i dobić targu. 
Zapisy: okolna@dommuz.pl, tel. 56 654-84-56, dla wystawców: obowiązkowo co najmniej jeden 
dzień przed. Wstęp wolny / 5 zł opłata za wystawienie się

Manufaktura – tworzenie Walentynek, 13.02. (środa), godz. 15.30
Warsztaty ręcznie robionych dekoracji walentynkowych dla dzieci. 
Wstęp wolny. Prowadzenie: Aleksandra Strzelec

Wege Kwiaty – warsztaty tworzenia wegetatywnych kompozycji
13.02. (środa), godz. 16.30
Warsztaty florystyczne. Za pomocą kwiatów, traw, liści, materiału ro-
ślinnego i florystycznego będziemy tworzyć kompozycję. Zapraszamy 
wszystkich w wieku 6-99 lat – można również pracować w parach. Mate-
riał zapewnia organizator, mile widziany własny materiał roślinny. 
Wstęp: 25 zł. Prowadzenie: Aleksandra Strzelec. Zapisy: okolna@dommuz.pl, tel. 56 654-84-56

Ogródnik III – Mój własny ogród. Warsztaty projektowania krajobrazu
20.02. (środa), godz. 16.30
Będziemy zajmować się doborem roślin. Okazja do uczenia się, jak two-
rzy się projekt ogrodu. Warsztaty skierowane do osób, które chcą rozpo-
cząć przygodę z projektowaniem pod okiem architekta krajobrazu. 
Zapisy: okolna@dommuz.pl, tel. 56 654-84-56. Wstęp: 15 zł. Prowadzenie: Aleksandra Strzelec
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Zero-61 była jednym z najciekawszych zjawisk w sztuce fotografii w Polsce. 
Wspólne dla całej grupy było poszukiwanie nowych form wyrazu: sięgano po 
fotomontaż, reliefy, obiekty fotograficzne, asamblaż czy instalację. Wykład 
wygłosi Stanisław Jasiński. Wstęp wolny

Książkożercy – spotkania czytelnicze
20.02. (środa), godz. 17.00 dzieci, 18.00 młodzież i dorośli
Najmłodszym proponujemy chwilę refleksji nad współczesnym rozumieniem 
pojęcia patriotyzm, do czego inspiracją będzie zbiór wierszy Michała Rusinka 
„Jaki znak Twój? Wierszyki na dalsze 100 lat niepodległości”. Sytuacji „bia-
łych niewolnic”, czyli służących w mieszczańskich domach i ziemiańskich 
dworach w okresie międzywojennym przyjrzą się z kolei dorośli Książkożercy, 
czytając „Służące do wszystkiego” Joanny Kuciel-Frydryszak.
Wstęp wolny. Spotkanie prowadzą: Agnieszka Zakrzewska i Magdalena Jasińska

W Pierwszym Rzędzie: Happy Olo. Pogodna ballada o Olku Dobie
20.02. (środa), godz. 18.00
Seans i spotkanie z Marcinem Macukiem – muzykiem, kompozytorem, woka-
listą, producentem muzycznym i filmowym. Współpracował m.in. z Katarzyną 
Nosowską, Moniką Brodką, Korą, Marylą Rodowicz. Stworzył m.in. ścieżkę 
dźwiękową do filmów fabularnych Marcina Wrony: Moja Krew, Chrzest i De-
mon, a także do wielu seriali i filmów krótkometrażowych. Happy Olo. Pogod-
na ballada o Olku Dobie, to jego filmowy debiut. Koordynatorką cyklu jest 
Karolina Fordońska. Wstęp wolny

Warsztaty:
2-3.02. Etiuda teatralna – od pomysłu do realizacji
Prowadzi Agnieszka Zakrzewska, cena: 100 zł, informacje dot. zgłoszeń na www.woak.torun.pl
9.02. Skuteczny tekst w internecie (webwriting) i nowoczesny redaktor online
Prowadzi Dominik Pokornowski, cena: 120 zł, termin zgłoszeń: 1.02.
16-17.02. Pedagogika cyrku dziecięcego (spotkanie I)
Cena: 600 zł (za cały cykl), termin zgłoszeń: 8.02.
Cykl będzie się odbywał od marca do października 2019 r. w trybie dwudniowych warsztatów.
22-24.02. XXVII Ogólnopolskie warsztaty piosenkarskie Śpiew estradowy. 
Prowadzą: Artur Grudziński i Erwin Regosz, cena: 200 zł, termin zgłoszeń: 15.02.
23.02. Menadżer kultury 2.0. Zarządzanie projektem i zespołem
Prowadzi Dominik Pokornowski, cena: 120 zł, termin zgłoszeń: 15.02.

Konkursy:
16.02. mija termin zgłoszeń na festiwal KATAR Muzyka. W 2019 roku do udziału w konkursie zapra-
szamy wszystkich młodych muzyków: śpiewających, rapujących, muzykujących, miksujących i tworzą-
cych beaty. W otwartej formule mieszczą się zespoły rockowe, metalowe, twórcy nowej elektroniki, 
hip-hopu, techno, house’u, neo-folku, indie-rocka i szeroko pojętej muzyki alternatywnej czy nowych 
brzmień. Uczestnikami Konfrontacji mogą być osoby mieszkające, studiujące lub pracujące na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego, które  amatorsko zajmują się twórczością artystyczną. Udział we 
wszystkich przeglądach – zarówno dla widzów, jak i dla artystów – jest bezpłatny. Szczegóły na www

Zajęcia edukacyjne:
Konsultacje fotograficzne, 8,22.02. (piątki), godz. 15.30-18.00
Indywidualne zajęcia warsztatowe dla osób amatorsko uprawiających fotografię artystyczną. 
Wstęp wolny. Prowadzi Stanisław Jasiński
Po drugiej stronie rzeki, 16.02. (sobota), godz. 9.00
Warsztaty twórcze z cyklu Teatralny rozruch dla dzieci w wieku 7-10 lat.  Czy możliwa jest współpraca 
między plemionami zamieszkującymi przeciwległe brzegi rzeki? Cena 5 zł. Zgłoszenia do 8.02. Zajęcia 
prowadzi Agnieszka Zakrzewska
Plemiona, 16.02. (sobota), godz. 11.00 (I grupa) i 12.30 (II grupa)
Warsztaty twórcze z cyklu Poranne figle, psoty i żarty dla dzieci w wieku 4-6 lat poświęcone będą róż-
norodności. Każda rodzina wcieli się w jedno plemię. – Sprawdzimy, co stanie w sytuacji, gdy spotka 
się kilka takich plemion: każde ma inny strój, mówi różnym językiem, posiada inny okrzyk i taniec.
Cena 5 zł/dziecko (opiekun bezpłatnie). Zgłoszenia do 8.02. Prowadzi Agnieszka Zakrzewska
XXVII Program Edukacji Kulturalnej dla uczniów klas piątych, 20-22.02.
Warsztaty filmowe Wideoklip w stylu noir (zajęcia prowadzi Karolina Fordońska) oraz warsztaty pla-
styczne Wyprawa do Wszystkowchłonu – malujemy gwiazdy (zajęcia prowadzą: Monika Diakowska, 
Natalia Kasprowicz i Natalia Przybylska). Program adresowany do uczniów klas V szkół podstawowych 
z małych miejscowości. Dodatkowe informacje na www

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

Arktyka, premiera: 1.02.
dramat, Islandia 2018
reżyseria: Joe Penna, występują: Mads Mikkelsen, Maria Thelma Smáradóttir

Mia i biały lew, premiera: 1.02.
familijny, przygodowy Francja 2018
reżyseria: Gilles de Maistre, wystepują: Daniah De Villiers, Mélanie Laurent

Green Book, premiera: 8.02.
dramat, komedia USA 2018
reżyseria: Peter Farrelly, występują: Viggo Mortensen, Mahershala Ali

Faworyta, premiera: 8.02.
biograficzny, historyczny Irlandia, USA, Wielka Brytania 2018
reżyseria: Yorgos Lanthimos, występują: Olivia Colman, Emma Stone

Planeta Singli 3, premiera: 8.02.
komedia rom., Polska 2019, reżyseria: Sam Akina, Michał Chaciński, występują: 
Agnieszka Więdłocha, Maciej Stuhr

Lego® Przygoda 2, premiera: 8.02.
animacja, Australia, Dania, USA 2019
reżyseria: Mike Mitchell, występują: Chris Pratt, Elizabeth Banks

Alita: Battle Angel, premiera: 14.02.
akcja, sci-fi Argentyna, Kanada, USA 2019
reżyseria: Robert Rodriguez, występują: Rosa Salazar, Christoph Waltz

Jak wytresować smoka 3, premiera: 15.02.
animacja, familijny, przygodowy USA 2019
reżyseria: Dean DeBlois, występują: Grzegorz Drojewski, Julia Kamińska, Wojciech 
Machnicki

Prodigy. Opętany, premiera: 15.02.
horror Hongkong, USA 2019
reżyseria: Nicholas McCarthy, występują: Taylor Schilling, Jackson Robert Scott

Bracia Sisters, premiera: 22.02.
western, Francja, Hiszpania, USA, Rumunia 2018
reżyseria: Jacques Audiard, występują: Jake Gyllenhaal, Joaquin Phoenix

Gdyby ulica Beale umiała mówić, premiera: 22.02.
dramat, komedia, romans USA 2018
reżyseria: Barry Jenkins, występują: Stephan James, KiKi Layne 

Kafarnaum, premiera: 22.02.
dramat, USA Liban 2018
reżyseria: Nadine Labaki, występują: Zain Al Rafeea, Yordanos Shiferaw

Kobiety mafii 2, premiera: 22.02.
sensacyjny Polska 2019
reżyseria: Patryk Vega, występują: Angie Cepeda, Agnieszka Dygant, Aleksandra Gra-
bowska

Ułaskawienie, premiera: 22.02.
dramat Polska, Czechy 2019
reżyseria: Jan Jakub Kolski, występują: Grażyna Błęcka-Kolska, Jan Jankowski 

Miłość i Miłosierdzie, premiera: 22.02.
fabularyzowany dok. Polska 2019
reżyseria: Michał Kondrat, występują: Kamila Kamińska, Maciej Małysa, Janusz Cha-
bior

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

KKINA
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Stanisław Borysowski, Barbara Narębska – Dębska, Mirosław Piotrow-
ski, Tadeusz Łapiński, Maria Pokorska czy Bożena Bostowska

Spotkania:

Oprowadzanie po nowej ekspozycji, 1.02. (piątek), godz. 14.00 

Filmy 4D:
Mikołaj Kopernik w Toruniu, godz. 10.20, 12.20, 14.20
Wszechświat, godz. 11.00, 13.00, 15.00
Mikołaj Kopernik – poprzednicy i następcy, godz. 11.40, 13.40, 15.40

Bilety: interaktywna wystawa 15 zł, ulgowy 11 zł, 1 film w technice 4D 15 zł, ulgowy 11 zł

Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów
ul. Łazienna 16

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

Wystawa czasowa: Gniewne miasto. O konfliktach w Toruniu, do kwietnia

Bilety: Sale ekspozycyjne 12 zł, 9 zł ulgowy, Film „Księga Toruń” 3D  12 zł, 8 zł ulgowy
Sale ekspozycyjne + film 3D „Księga Toruń” 19 zł, 14 zł ulgowy  

Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika
ul. Franciszkańska 9/11

Wystawa stała: Pasja podróżowania

Wystawa czasowa:

Kolory życia. Suzani – tkaniny haftowane, 1.02. (piątek), godz. 17.00
Wystawa prezentuje współczesne tkaniny tadżyckie i uzbeckie ze zbio-
rów Muzeum Azji i Pacyfiku

Bilety: Sale ekspozycyjne 12 zł, 9 zł ulgowy

Muzeum Toruńskiego Piernika, ul. Strumykowa 4

Wystawy stałe: Ekspozycja prezentująca historię toruńskiego piernikarstwa, warsztaty wypieku 
pierników, biesiady piernikowe

Wystawy czasowe:

Piernikowa migawka, do 8.02. Plon projektu Piernikowe Laboratorium
Od piernikarza do fabrykantam 14.02. (czwartek), godz. 17.00
Wystawa prezentująca rozwój toruńskiego piernikarstwa na przełomie 
XIX i XX w.

Bilety: Interaktywna wystawa 12 zł, 9 zł ulgowy
Warsztaty wypieku: 12 zł, 9 zł ulgowy
Interaktywna wystawa + warsztaty wypieku 16 zł, 11 zł ulgowy

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

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 - nieczynna do odwołania ze względu na remont
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 

Wystawa czasowa: Bruno Schultz. Artysta nienazwany, do 28.02.

Wieża Ratuszowa
Ratusz Staromiejski w Toruniu – arcydzieło architektury europejskiej
czynna codziennie w godz. 10.00-16.00

Spotkania:
Chiński Nowy Rok. Rok Świni, 5.02. (wtorek)
godz. 18.00 spotkanie z podróżnikiem, godz. 19.20 pokaz tańca ognia
Obchody jednego z najważniejszych świąt w Chinach
Dies Natalis Copernici, 19.02. (wtorek), godz. 17.00-20.00
546. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika – uroczyste obchody

Bilety: sale ekspozycyjne 15 zł, 10 zł ulgowy, wieża 15 zł, 10 zł ulgowy
Sale ekspozycyjne + wieża 25 zł, 18 zł ulgowy  

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

 
Wystawa stała: Świat Orientu

Wystawa czasowa: Majolika niderlandzka i fajans z Delft, do 8.03.

Bilety: Sale ekspozycyjne 12 zł, 9 zł ulgowy

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 min. od godz. 10.00. Bilet jest ważny na daną 
godzinę

Wystawy czasowe:  

W stronę Marsa. Grafika i plakat ze zbioru kopernikanów, 19.02. (wt.)
Udostępnienie wystawy  – prezentacja wybranych dzieł sztuki o tema-
tyce kosmicznej, autorami których są wybitni przedstawiciele popular-
nej w latach 60. tzw. szkoły toruńskiej, m.in. Zygmunt i Józef Kotlarczyk,  
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Wystawy czasowe:
Macierzyństwo od początku i bez końca. Antropologiczna opowieść, do 26.05.
Prezentowany zbiór sztuki ludowej i nieprofesjonalnej ze zbiorów Muzeum 
Etnograficznego oraz sztuki współczesnej z kolekcji muzealnych i prywat-
nych, ma na celu ukazanie kulturowych zmian zachodzących w ujęciu tego 
tematu i przedstawienie go w szerokim kontekście społecznym. 
Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty. Fotografie Bolesławy 
i Edmunda Zdanowskich, do 05.
Wystawa blisko 250 fotografii fotografików wileńskich, uczniów Jana Buł-
haka, których tematem prac było miasto, architektura, pejzaże, portrety. 
Zobaczyć można zdjęcia reportażowe dotyczące wileńskich kiermaszów 
i jarmarków, organizowanych przy okazji świąt kościelnych – wszystkie 
wykonane w połowie lat 30. XX wieku.

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

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

Bilety: www.etnomuzeum.pl/dla-zwiedzajacych. W środy wstęp bezpłatny na ekspozycje stałe

Imprezy:
Jarmark żywności ekologicznej, 2.02. (sobota), godz. 10.00-14.00 
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN

Co kochanie może, 13.02. (środa), godz. 18.00
40. spotkanie z cyklu „Żywot pieśni, pieśni żywota” polegające na wspól-
nym śpiewaniu pieśni ludowych. W przededniu wspomnienia św. Walen-
tego zaśpiewamy ludowe przyśpiewki zalotne i pieśni o miłości. Zaprasza-
my młodzież i osoby dorosłe. Prowadzenie: Marta Domachowska. Bilet: 1 zł/os.

Potańcówka karnawałowa z Orkiestrą Taneczną Bonanza
16.02. (sobota), godz. 18.00 
Przeboje lat 20 i 30: tanga, fokstroty, walce, slowfoxy, a także polki i obe-
rki, czyli tradycyjny repertuar taneczny miejskich i wiejskich potańcówek 
zagrają do tańca uczniowie wiejskich muzykantów: Jakub Zimończyk 
– harmonia 3-rzędowa, Zuzanna Zimończyk – trąbka, śpiew, Filip Maje-
rowski – puzon, śpiew, Paweł Nowicki – perkusjonalia. Zabawy taneczne 
poprowadzi Marta Domachowska. Bilety: 25 zł, 20 zł ulgowy. Przedsprzedaż od 12.02.

Mama wychodzi!, 24.02. (niedziela), godz. 12.00
Spotkanie dla mam na wystawie „Macierzyństwo od początku i bez koń-
ca...”. Poznamy zróżnicowane wizerunki macierzyństwa prezentowane 
w sztuce ludowej i nieprofesjonalnej oraz sztuce współczesnej. Będzie 
czas na rozmowę o radościach, trudnościach i potrzebach, które przynosi 
macierzyństwo. Prowadzenie: Olga Kwiatkowska. Bilety: 10 zł. Przedsprzedaż od 12.02.

Nieco „rozpusty” w zapusty, 28.02. (czwartek), godz. 12.00
87. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób z grupy wiekowej 55+. 
Przypomnienie wybranych ludowych zwyczajów ostatnich dni karnawału 
zwanych zapustami, w tym kujawskiej tradycji chodzenia z kozą, prezen-
tacja muzealnych eksponatów Grupy zapustnej z Cienciska, odegranie 
przez chętnych scenki zapustnej, a także gry i zabawy towarzyskie przy 
herbatce. Prowadzenie: Maria Pokrzywnicka. Bilet 3 zł/os. 

Esperanto – łączy ludzi, ubarwia życie, 11.02.-11.03. (pon.), godz. 17.00-18.30
Kurs języka esperanto dla początkujących. 
Czas trwania: 10 godzin lekcyjnych, 5 zajęć, 1 x w tygodniu. Prowadzenie: Maria Pokrzywnicka.
Wpłaty w kasie Muzeum od 4 do 8.02. w godz. 10.00-15.00 lub w dniu rozpoczęcia kursu o godz. 

16.30. Koszt: 100 zł/os. Kurs odbędzie się, gdy zbierze się grupa min. 10 osób. Zapisy i informa-
cje: Dział Edukacji tel: 56 622 89 43; e-mail: edukacja@etnomuzeum.pl

EDUKACJA
Dla przedszkoli
• Tradycja w małym paluszku
Warsztaty dzieci powyżej 4 lat. Elementy kultury ludowej w zabawach i działaniach plastycznych, 
muzycznych lub parateatralnych. Dzieci poznają tradycje zw. z okresem karnawału oraz wykona-
ją maski kolędników. Bilety: 9 zł. Zajęcia przeznaczone dla grup ok. 25 os. Informacje i zapisy 
(z dwutygodniowym wyprzedzeniem): Dział Edukacji, tel. 56 622-89-43. 
Dla szkół
• Od Trzech Króli do zapustów - Tradycje ludowe okresu karnawału, odtwarzają dawne zwyczaje 
kolędnicze. Co przynosi bocian, a co koza? Czy kolędy śpiewa się tylko zimą? Do czego przebie-
rańcy używają larw i maszkar?
• W to mi graj!  - Zajęcia umuzykalniające. Uczestnicy poszukują dźwięków i wątków muzycznych 
na wystawach, poznają tradycyjne piosenki i zabawy dziecięce, próbują gry na instrumentach 
ludowych.
• W dawnej szkole wiejskiej - Zajęcia na wystawie „Tajemnice codzienności…” w części zaaran-
żowanej na izbę szkolną. Uczestnicy poznają sytuację ucznia i nauczyciela w szkółce wiejskiej 
w czasach zaborów i w okresie międzywojennym, spróbują pisania piórem ze stalówką i atramen-
tem, liczenia na liczydle, przymierzą ośle uszy.
• Technika w domu 100 lat temu - Uczestnicy zwiedzają wystawę „Tajemnice codzienności…” 
ścieżką udogodnień technicznych w życiu codziennym przed powszechną elektryfikacją, wyszu-
kują pomysłowe rozwiązania i sporządzają notatki rysunkowe lub fotograficzne.
Bilet: 5 zł/os. Jednorazowo grupa może liczyć do 25 os. Informacje i zapisy: Dział Edukacji, tel. 
56 622-89-43

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

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

Wystawa stała: Minęło 100 lat... Kilka obrazów z życia gen. Elżbiety Zawackiej (1909-2009)
Czynne: pon-pt, godz. 9.00-14.00

Bilety: dzieci i młodzież - 5 zł, dorośli - 10 zł

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

Sztuka polska w Wielkiej Brytanii
Insygnia i portrety Rektorów UMK

Wystawa czasowa:
Opowieści strasznie piękne Ryszarda Bilana, do 31.03.
Wystawa prac graficznych i szkiców Ryszarda Bilana, artysty na stałe 
związanego z Paryżem i Izraelem, będącego jednak duszą i sercem Pola-
kiem. Kilkadziesiąt drzeworytów, monotypii, szkiców tuszem i rzeźb

Muzeum czynne: wtorek-piątek w godz. 10.00-16.00

MUZEUM DIECEZJALNE, ul. Żeglarska 7, tel. 56 622-11-15
facebook.com/muzeumdiecezjalnetorun

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

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, opie-
kunowie - wstęp wolny

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

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

Wystawa pokonkursowa na domek z piernika 2018, do 15.02.
Wstęp wolny

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

Muzeum zabawek z XIX i pierwszych dekad XX wieku; oferujące nie tylko kolekcję lalek, misiów, 
wózków, kolejek, samochodów, klocków, gier planszowych i innych zabawek, ale również wy-
stawę 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 Pol-
sce. 
Gościom oferujemy przygodę po całym uniwersum Star Wars. Dajemy możliwość obcowania 
ze światem z odległej galaktyki oraz spotkania najsłynniejszych bohaterów kosmicznej sagi tj. 
Lord Vader, Mistrz Yoda, R2-D2, C-3PO oraz wielu wielu innych. Odwiedzających czeka profe-
sjonalne oprowadzanie oraz możliwość wykonania niezapomnianych fotografii z naszymi eks-
ponatami oraz gadżetami. Zwiedzającym towarzyszy oryginalna, filmowa ścieżka dźwiękowa. 
Najmłodszym oferujemy warsztaty plastyczne i manualne. Organizujemy również wydarzenia 
okolicznościowe: urodziny, imieniny a także eventy dla miłośników Gwiezdnych Wojen.
Bilety: dzieci i osoby uczące się 5 zł, dorośli 10 zł
Czynne codziennie w godz. 11.00-19.00

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

Muzeum czynne: pon.-pt. godz. 8.00-16.00

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

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

Gramy w bilard indyjski, 4, 11, 18, 25.02. (pon.),  godz. 17.00-20.00
Bilard indyjski (inaczej carrom) to połączenie bilardu, snookera i gry 
w… kapsle. Wstęp wolny

Lech Łbik i Krystian Strauss: Szlakiem miejsc pamięci. 
Przełomowe lata 1918-1920, 6.02. (środa), godz. 18.00
Prezentacja przewodnika po województwie kujawsko-pomorskim. 
Autorzy opisali w nim blisko 130 pomników, tablic i mogił żołnier-
skich z 80 miejscowości regionu. Upamiętniają one: odzyskanie 
niepodległości w 1918 roku, powstanie wielkopolskie, przyłącze-
nie do Polski ziem dawnego zaboru pruskiego w styczniu 1920 
roku, wydarzenia związane z wojną polsko-bolszewicką. Wstęp wolny

Walentynkowy turniej w grę Bukiet, 9.02. (sobota), godz. 11.00
Gra pełna kwiatów. Uprawiasz kwiaty na swoim polu, a potem je 
sprzedajesz. Zapraszamy torunian w wieku od 8 do 108 lat. O godz. 
11.00 nauka gry. Turniejowe zmagania rozpoczną się godzinę póź-
niej. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Toruń miasto zabytków: Lewobrzeżny Toruń w kartografii 
fortecznej, 12.02. (wtorek), godz. 18.00
Janusz Pokrzywnicki od trzydziestu lat zajmuje się badaniem dzie-
jów fortyfikacji pruskich. Omówi mapy fortyfikacji toruńskich, które 
stanowią  źródło wiedzy o lewobrzeżnej części Torunia. Odczytać 
z nich można m.in. skalę zniszczeń Podgórza w czasie wojen na-
poleońskich, etapy rozbudowy Twierdzy Toruń,  historię powstania 
poligonu artyleryjskiego na lewobrzeżu. Wstęp wolny

Kiermasz wydawnictw Towarzystwa Miłośników Torunia
21.02. (czwartek), godz. 18.00
Wśród książek, które trafią na sprzedaż będą m.in.:  najnowszy, 
45. tom „Rocznika Toruńskiego” –odbędzie się jego premierowa 
prezentacja – oraz monografia dr Katarzyny Tomkowiak „Biblioteki 
w Toruniu i Podgórzu w latach 1918-1939”.  Organizatorzy: Towa-
rzystwo Miłośników Torunia, Książnica Kopernikańska. Wstęp wolny

Finał ogólnopolskiego konkursu literackiego „Rynna Poetycka”
22.02. (piątek), godz. 11.00
Nietypowy konkurs literacki. W Toruniu odbywa się po raz siódmy, 
wcześniej gościł w Krakowie. To tam Leszek Długosz, poeta i le-
gendarny bard Piwnicy pod Baranami, zauważył, że krakowianie 
mają w zwyczaju wieszać ogłoszenia na rynnach. Postanowił wy-
korzystać ten sposób „publikacji” do promowania poezji. Od 2014 
r. konkurs jest organizowany przez Zespół Szkół Przemysłu Spo-
żywczego i VIII LO w Toruniu.  Finał połączony z wręczeniem nagród 
oraz prezentacją wyróżnionych utworów. Wstęp wolny

Filia nr 1, ul. Jęczmienna 23, tel. 56 621-08-69
Kiermasz taniej książki, 4-8.02. (poniedziałek-piątek)

B
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Akademia Kreatywnego Malucha, 14.02. (czwartek), godz. 10.00
Będziemy: bawić się z rówieśnikami w obecności rodziców/opiekunów, 
poznawać piękno literatury dziecięcej poprzez głośne czytanie bajek 
i wierszy dla dzieci, rozwijać sprawność manualną dzięki zabawom pla-
styczno-sensorycznym, rozwijać sprawność ruchową poprzez zabawy 
przy muzyce. Zajęcia bezpłatne, zapisy: 56 610-67-59

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
ul. Szczytna 13, tel. 56 622-87-14

Spotkanie z Bożeną Sawicką, miejskim rzecznikiem praw 
konsumentów
11.02. (poniedziałek), godz. 10.00
Jak reklamować wadliwy towar? Jak odstąpić od umowy zawartej na od-
ległość? Kiedy można to zrobić? Na co zwracać uwagę podczas zakupów 
przez Internet? 
Wstęp wolny

Zaczarowany świat Tymoteusza Garczyńskiego
18.02. (poniedziałek), godz. 10.00, do 26.04.
Tymoteusz Garczyński swoją aktywność twórczą rozpoczął ponad 30 lat 
temu w Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych (do 
dziś bierze udział w zajęciach teatralnych organizowanych przez Pra-
cownię). Jest laureatem wielu konkursów plastycznych. To pierwsza tak 
duża indywidualna wystawa jego dorobku.  Wstęp wolny

Projekcja filmu z audiodeskrypcją: „Contratiempo” w reż. Oriola Paulo, 
21.02. (czwartek), godz. 10.00
Pokaz hiszpańskiego thrillera odbędzie się dzięki współpracy Koła Po-
wiatowego Polskiego Związku Niewidomych  w Toruniu z Mazowieckim 
Stowarzyszeniem Pracy dla Osób Niepełnosprawnych „De Facto”. Seans 
przeznaczony wyłącznie dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności 
z powodu utraty wzroku. Po projekcji dyskusja. Wstęp wolny

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

Państwowe Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 
w okresie międzywojennym – fotografie Jana Szyca
5.02 (wtorek), godz. 12.30, do 28.02
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Byd-
goszczy z okazji 100-lecia Niepodległości Polski przygotowała wystawę 
fotografii dotyczącą historii Państwowego Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja 
Kopernika w Toruniu w okresie międzywojennym. Inspiracją przedsię-
wzięcia było nabycie do zbiorów Muzeum Oświaty w Bydgoszczy kolek-
cji negatywów fotografii Jana Szyca, wykonanych do roku 1938. Zdjęcia 
dotyczą szkoły, w której pracował – Państwowego Gimnazjum nr 1 im. 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, obecnie I LO im. Mikołaja Kopernika. 
Utrwalono na nich sceny z życia szkoły, która w 2018 r. obchodziła jubi-
leusz 450-lecia działalności. 
Ekspozycja składa się z 30 plansz, zawierających fotografie m.in. pra-
cowni lekcyjnych, uroczystości szkolnych, harcerskich i patriotycznych 
z udziałem uczniów i nauczycieli przedwojennego gimnazjum. Autor 
zdjęć, Jan Szyc, w latach 1922–1952 był nauczycielem fizyki w tej szkole.

1500 – tyle książek trafi na kiermasz. Wśród przecenionych będą m.in.:  
„Kod Leonarda Da Vinci” Dana Browna,  „Gracz” Kariny Obary, „Osobo-
wość ćmy” Katarzyny Grocholi, „Dom Augusty” Majgull Axelsson, „Zapo-
ra” Henninga Mankella i wiele innych. Nie zabraknie literatury popularno-
naukowej. Ostatniego dnia ceny zostaną obniżone do złotówki. Kiermasz 
w godzinach otwarcia biblioteki.
[Mikro Cyber]. Wystawa prac Jakuba Jaszewskiego, 15-28.02.
Jakub Jaszewski, urodzony w 1986 w Toruniu. Ukończył studia na kierun-
ku grafika, specjalność grafika warsztatowa (linoryt) na Wydziale Sztuk 
Pięknych. Dyplom z wyróżnieniem w 2012, w 2016 uzyskany tytuł dok-
torski. Obecnie pracuje w Zakładzie Grafiki UMK. Głównymi obszarami 
jego działań graficznych są: linoryt (zarówno mała jak i pełnowymiarowa 
forma) oraz grafika cyfrowa. 
„Jeszcze kilkadziesiąt lat temu mówiło się o nadejściu ery atomowej czy 
ery podboju kosmosu – mówi Jakub Jaszewski. – Zamiast tego dostali-
śmy coś, co przewidziało nieliczne grono futurystów - erę komputerów. 
W ciągu dwóch ostatnich dekad powszechność zminiaturyzowanej elek-
troniki doprowadziła do zatracenia jej nietuzinkowego postrzegania 
w odbiorze społecznym, jakie funkcjonowało jeszcze w latach 80. i 90. 
ubiegłego wieku.” Wstęp wolny

Filia nr 4, ul. Poznańska 52, tel.  56 651-36-85
Podgórz sprzed lat: Podgórskie pomniki i posągi w przestrzeni miasta
4.02. (poniedziałek), godz. 18.00
Jakie były związki figury św. Walentego z koleją żelazną? Z kim i dlaczego 
wojował ks. proboszcz Józef Domachowski podczas ustawiania na cmen-
tarzu grupy figuralnej Golgota? Między innymi na te pytania odpowie 
Katarzyna Kluczwajd, autorka książki „Podgórz. Toruńskie przedmieścia 
sprzed lat”. Wstęp wolny

Filia nr 16, ul. Raszei 1, tel. 56 610-67-59
Kobiece inspiracje, 1, 15.02. (piątki), godz. 17.00
Zajęcia plastyczne dla pań. 1.02. stworzymy unikatowe słoiczki z fanta-
zyjnymi nakrętkami, 15.02. wykonamy mozaikowy wzór inspirowany Bli-
skim Wschodem. Wstęp wolny

Akademia Twórczych Pomysłów
4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 i 26.02., godz. 17.00
Cykliczne zajęcia plastyczne, na które zapraszamy dzieci w każdym wie-
ku (młodsze, poniżej 5 lat, z opiekunami).  4 i 5.02. będziemy farbować 
kartki za pomocą kolorowej bibuły i wody. 11 i 12.02. z papierowych ta-
lerzyków i włóczki stworzymy serca walentynkowe. 18 i 19.02. z rolek po 
papierze toaletowym, kolorowego papieru i wstążek zrobimy organizery 
na kredki i pisaki. 25 i 26.02. będziemy robić laleczki z patyczków do 
uszu, włóczki i chusteczek higienicznych. 
Zajęcia bezpłatne, rezerwacje: 56 610-67-59.

Bajki ze ścianki, 6, 13, 20, 27.02. (środy), godz. 17.00
Projekcje bajek z dawnych lat przy użyciu rzutnika Ania. Po seansie zaję-
cia związane tematycznie z wyświetlaną bajką. Wstęp wolny

Manga w mediatece, 7, 21, 28.02. (czwartki), godz. 16.00-17.30
Najpierw oglądamy fragmenty filmów, dyskutujemy, a potem uczymy się 
rysować mangę. Czekamy na młodzież powyżej 13 r.ż. Wstęp wolny

Randkuj z książką w mediatece, 14.02. (czwartek), godz. 14.14
Pierwszym 14 czytelnikom rozdamy w prezencie książki o miłości. W wa-
lentynkowy wieczór będziesz mógł przeczytać ją ukochanej osobie lub 
samemu zatopić się w miłosnej fabule. 
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CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „ ZNAKI CZASU” 
Wały gen. Sikorskiego 13, tel. 56 610-97-18
www.csw.torun.pl

Ze względu na prace nad retrospektywą Mariny Abramović „Do czysta / The Cleaner” przestrzeń 
ekspozycyjna nieczynna do 9.03.

Wydarzenia dla dzieci:
Wyprawa w głąb sztuki, 16.02. (sobota), godz. 12.00
Warsztaty rodzinne towarzyszące pracom z kolekcji sztuki CSW. Tym ra-
zem przyjrzymy się cyklowi fotografii Wojciecha Woźniaka „Duży pokój”. 
Kontakt z pracami wzbogacony zostanie o mnóstwo działań warsztato-
wych.
Dla dzieci w wieku 6-12 lat wraz z opiekunami.
Wstęp: 10 zł/os., zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub 56 610-97-16

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.
5.02., 6.02. Frotaż
12.02., 13.02. Serce
19.02., 20.02. Mój piękny dom
26.02., 27.02. Pączek i faworek
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:
Seniorskie ujęcia. Spotkanie 5. 6.02. (środa), godz. 12.00
Warsztaty filmowe dla seniorów.
Wstęp: 1 zł, zapisy: piotr.wasniewski@csw.torun.pl lub 56 610-97-41

Kino dla seniora, 13.02. (środa), godz. 12.00
Pokaz filmu „Sergio i Sergiej”, reż. Ernesto Daranas, Hiszpania / Kuba, 
2017. Prelekcja i dyskusja – dr Radosław Osiński. Bilety: 10 zł

Wtorki ze sztuką, Spotkanie 5., 19.02. (wtorek), godz. 12.00
Działania towarzyszące pracom z kolekcji sztuki CSW – cyklowi fotografii Wojciecha Woźniaka  
„Duży pokój”. Wstęp: 1 zł, zapisy: osobiście w recepcji CSW

Komputer krok po kroku
Zajęcia w dwóch grupach: 27.02. (środa), godz. 12.00 (grupa początkująca) i 28.02. (czwartek), 
godz. 12.00 (grupa zaawansowana). Prowadzenie: Paweł Falkowski.
Wstęp: 1 zł, zapisy (od wtorku do niedzieli): biblioteka@csw.torun.pl lub 56 610-97-24

Centrum Literatury
Latający Klub Książki, 6.02. (środa), godz. 17.00
Cykliczne spotkanie miłośników książek organizowane przez Toruńskie 
Księgarnie Kameralne. Porozmawiamy o książkach dla dorosłych. Mile 
widziany jest każdy, kto ma ochotę podzielić się wrażeniami z ulubio-
nej lektury albo posłuchać, jakie książki polecają księgarki i czytelnicy. 
Miejsce: Księgarnia Sztuki CSW. Wstęp wolny

Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem, 13.02. (śr.), godz. 18.15
Kolejne spotkanie z Iwoną Chmielewską i Jolantą Liczkowską-Czakyro-
wą. Tym razem inspiracją do rozmowy będzie książka „Comment fonc-
tionne une maîtresse?” Susanny Mattiangeli i Chiary Carrera. Wstęp wolny.

SGALERIE
„Ale Musicale!” – literacko-muzyczne spotkanie z Danielem 
Wyszogrodzkim i jego gośćmi, 20.02. (środa), godz. 18.00
Autor książki „Ale musicale!”, meloman, znawca muzyki popularnej i mu-
sicalu opowie o historii gatunku. Spotkanie zobrazowane fragmentami 
znanych musicali. Usłyszymy tematy musicalowe w interpretacji Mileny 
Kanabus – aktorki Teatru Polskiego w Warszawie, absolwentki Akademii 
Muzycznej w Gdańsku, laureatki festiwali. Towarzyszył jej będzie Michał 
Kuźminski, wykładowca akademicki, uczestnik Konkursów Chopinow-
skich i Liszta. Wstęp: 5 zł (wejściówki do kupienia w kasie CSW)

FotoGRAFIA: Fotografia a polityka, 22.02. (piątek), godz. 18.00
Fotografia jako najlepszy sposób dokumentowania wydarzeń, nierzadko 
sama uwikłana w wielką politykę. Prowadzenie: Zbyszek Filipiak. Wstęp wolny

Latający Klub Książki dla dzieci, 23.02. (sobota), godz. 12.00
Cykliczne spotkanie miłośników książek organizowane przez Toruńskie 
Księgarnie Kameralne. Porozmawiamy o książkach dla dzieci. Zaprasza-
my rodziców wraz z dziećmi. Mile widziane rekomendacje lektur, które 
zachwyciły wasze dzieci. Miejsce: Księgarnia Sztuki CSW. Wstęp wolny.

Historia mody. Maria Antonina i moda rewolucyjna
26.02. (wtorek), godz. 18.00
Moda w czasach przewrotu. Barwna opowieść z ciekawą ilustracją z epo-
ki w tle. Prowadzenie: Krzysztof Trojanowski. Wstęp wolny

Orient Express – Perski skarb w Toruniu. O malarstwie bliskowschodnim 
na podstawie polskich kolekcji, 28.02. (czw.), godz. 17.00
Kolejny wykład z lubianego cyklu zabierze nas w orientalną podróż po 
Polsce. Niewielu mieszkańców Torunia wie, że jeden z najciekawszych 
rękopisów perskich w Polsce znajduje się w Bibliotece Głównej UMK.
Prowadzenie:  dr Magdalena Ginter-Frołow. Wstęp wolny

Centrum Sztuki Filmowej
Seniorskie ujęcia. Spotkanie 5., 6.02. (środa), godz. 12.00
Warsztaty filmowe dla seniorów. Bilety: 1 zł

Kino dla seniora, 13.02. (środa), godz. 12.00
Pokaz filmu „Sergio i Sergiej”, reż. Ernesto Daranas, Hiszpania / Kuba, 
2017. Bilety: 10 zł

Spotkanie filozoficzne: przedpremierowy pokaz filmu „Kafarnaum”,
reż. Nadine Labaki, 13.02. (środa), godz. 18.00
Po seansie dyskusja z prof. Krzysztofem Abriszewskim. Bilety: 12 / 14 zł

„Ale Musicale!” – literacko-muzyczne spotkanie z Danielem 
Wyszogrodzkim i jego gośćmi, 20.02. (środa), godz. 18.00
Wstęp: 5 zł (wejściówki do kupienia w kasie CSW)

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

Filip Wolak - Ponad zimą, do 17.02.
Laureat m.in. prestiżowej nagrody Sony World Photography Awards 2016 
w kategorii „Architektura”. Jego zdjęcia są owocem połączenia pasji la-
tania z miłością do fotografii, a pokazywanie piękna świata widzianego 
z lotu ptaka to naturalna konsekwencja patrzenia na zwyczajne rzeczy 
z innej perspektywy. „Ponad zimą” to przestrzeń, w której rzeczy przyj-
mują niecodzienne kształty, kontrastujące z czystym tłem ośnieżonej 
ziemi. Fotografowane obiekty są często rozpoznawalne dopiero poprzez 
rzucany przez nie cień, inne – wymagają wpatrzenia się w detale. 
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GALERIA ZPAP, ul. Ducha Świętego 8

Halina Matyka – Rozbita tożsamość, 20.02. (śr.), godz. 17.00, do 10.03.
Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK w pracowni Mediów Malar-
skich, aktywny uczestnik życia środowiska toruńskiego Związku Polskich 
Artystów Plastyków prezentuje prace malarskie, rysunkowe, graficzne 
i fotograficzne w konwencji wrażliwego, nostalgicznego dokumentu. Mo-
notypie, kolaże, frotaże większych i drobnych, opuszczonych i odpusz-
czonych przedmiotów natury i kultury ujawniają podstawy ich plastycznej 
i symbolicznej egzystencji. Jesienno-zimowy zagajnik drzew owocowych 
w przydomowym sadzie, staroświecka obtłuczona miska na metalowym 
stojaku w ogrodzie, frottage zabytkowej kraty klasztornej i wiele innych 
rysunkowo odbitych i sfotografowanych obiektów egzystencji w domu, 
przydomowym środowisku i w sztuce, stanowią obrazowy repertuar wy-
stawy i tworzą „Ślad”, drugi podtytuł wystawy. Jak pisze Autorka: „Ślad” 
ma wiele znaczeń. Jest wspomnieniem o życiu, może być osiągnięciem. 
Wiąże się z trwałością i przedłużeniem istnienia. Jest swego rodzaju oca-
leniem i jako część kompozycji życia – nową tożsamością”.

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

MAŁA GALERIA FOTOGRAFII ZPAF, ul. Różana 1

Andreas Hürlimann - Skały i piaski. Fotografie z siedmiu kontynentów, 
do 9.02.
Wystawa fotografii szwajcarskiego podróżnika. Od ponad 40 lat fotogra-
fuje formacje skalne, poszukując unikalnych miejsc na wszystkich kon-
tynentach. Na wystawie prezentujemy ponad 50 fotografii,  najbardziej 
charakterystycznych dla twórczości artysty. Powstały one w latach 2008-
2018. W większości przedstawiają fragmenty faktury skał, powierzchni 
piasków, terenów powulkanicznych i lodowych, bogatych kolorystycznie 
i walorowo. Wśród niezwykłych kształtów, feerii pigmentowych barw, 
dominują te, których jedynym reżyserem jest światło, wydobywające 
plastyczne formy przyrody. 

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

6. Wystawa Familijna, do 26.02.
Swoje prace prezentują dzieci, ich rodzice i dziadkowie – trzy pokolenia 
artystycznych rodzin. Na wystawie dominują prace dzieci i wnuków licz-
nie reprezentowanego grona profesorów i pracowników Wydziału Sztuk 
Pięknych UMK m.in. Mirosławy i Kazimierza Rocheckich, Marka Szarego, 
Michała Tragera czy Marcina Jaworskiego. 
Bukiety, do 26.02.
Pachnące, barwne, cięte. Starannie ułożone, dobrane pod względem 
formy i koloru, przeniesione do domu fragmenty pól, łąk i ogrodów. 
Umieszczone w mniej lub bardziej ozdobnych wazonach. Kwiaty, jeden 
z najważniejszych motywów w historii malarstwa stały się też inspiracją 

Filip Wolak urodził się w Toruniu. Od 2000 roku mieszka w Nowym Jor-
ku, gdzie rozpoczął swoją przygodę z awiacją. Dziś pracuje jako fotograf, 
a jego prace są publikowane w największych światowych tytułach.
Filip Pręgowski - Horyzont zdarzeń, do 24.02.
Horyzont zdarzeń jest pojęciem z zakresu kosmologii oznaczającym po-
wierzchnię wokół czarnej dziury. Wystawa jest próbą wyobrażenia rzeczy-
wistości, które istnieją, lecz znajdują się poza zasięgiem naszego doświad-
czenia. Prezentuje prace pochodzące ze zróżnicowanych stylistycznie 
cyklów malarskich i graficznych, powstałych w ciągu ostatnich dwóch lat, 
inspirowanych tęsknotą za światami istniejącymi niewyobrażanie daleko. 
(Filip Pręgowski) Filip Pręgowski – ur. 1973 r. Studia na Wydziale Sztuk 
Pięknych UMK w dziedzinie konserwacji dzieł sztuki. Zajmuje się malar-
stwem, teorią sztuki, historią i teorią krytyki artystycznej. Asystent w Za-
kładzie Historii Sztuki Nowoczesnej UMK. Do jego głównych zaintereso-
wań badawczych należy współczesne malarstwo amerykańskie.
Agnieszka Błędowska - Rozproszone strategie, do 24.02.
Wystawa obiektów, obrazów, wydruków oraz unikatowych gier planszo-
wych inspirowanych aktualnymi wydarzeniami. Tytuły prac i ich motywy 
przewodnie odpowiadają pojęciom występującym w mechanice gier plan-
szowych: kontrola obszaru, rozgrywka asymetryczna, drużyny i sojusze, 
ruch z punktu do punktu, podnieś i dostarcz, odgradzanie, igranie z lo-
sem… Agnieszka Błędowska – w latach 1988–1993 studiowała w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie UAP) w Poznaniu 
na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. Dyplom obroniła w 1993 r.  
w Pracowni Rysunku. W latach 2007-2017 adiunkt na Wydziale Artystycz-
nym w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Od 2017 
adiunkt w Katedrze Wzornictwa ZUT w Szczecinie.

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

Wydarzenia:
Złe przeczucia. O obrazach katastrofy we współczesnym malarstwie 
amerykańskim – wykład dra Filipa Pręgowskiego
12.02. (wtorek), godz. 18.00
Współczesna kultura czasem objawia swój dekadencki charakter. Tak też 
bywa ze współczesnym malarstwem, gdy sięga po wizerunki katastrofy, 
zniszczenia, wywołując nie tylko niepokój, ale także operując poczuciem 
wzniosłości i melancholii. Wykład będzie dotyczył przykładów twórczo-
ści amerykańskich malarzy, wywodzących się ze środowiska California 
Institute of the Arts, jak Ed Ruscha, Jack Goldstein, David Salle, Troy 
Brauntuch czy Robert Longo. Filip Pręgowski – teoretyk sztuki i malarz, 
asystent w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej UMK. Wstęp wolny

Projekcja filmu „Archikosmos” i wykład dra Ryszarda Nakoniecznego 
o „kosmicznej” architekturze śląskiej, 19.02. (wtorek), godz. 18.00
„Archikosmos” (reż. Marcin Zasada, Marcin Nowak) to film dokumentalny 
o katowickiej powojennej architekturze modernistycznej i o tym, jak era 
kosmicznych odkryć inspirowała śląskich architektów. Epoka zwana spa-
ce age pozostawiła w Katowicach fascynujące, ale i zupełnie zapomniane 
dziś cywilizacyjne dziedzictwo. Ryszard Nakonieczny (1965) – dr inż. arch., 
wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 
W latach 2004–2011 redaktor naczelny ogólnopolskiego kwartalnika „Ar-
chivolta”. Współautor i redaktor książek: Słynne wille Polski oraz Oblicza 
modernizmu w architekturze. Założyciel Fundacji Dom Modernisty i orga-
nizator wielu spacerów architektonicznych, 10. edycji Festiwalu Ogrodów 
w Katowicach oraz kurator wystaw. Wstęp wolny
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dla pochodzących z różnych krajów autorów wystawionych prac. Swoje 
malowane, rysowane, tworzone w różnych technikach graficznych bu-
kiety prezentują dzieci i młodzież między innymi z Bułgarii, Czech, Bia-
łorusi, Japonii, Słowacji, Tajlandii, Rosji i Polski.

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

Filia na ul. Kościuszki 41/47
Syberyjskie opowieści, do 28.02.
Przygotowana w oparciu o zbiory własne wystawa jest prezentacją prawie 
stu rysunków, grafik i prac malarskich, których autorami są dzieci i mło-
dzież z azjatyckich rejonów Rosji, m.in. z położonych nad Jenisejem Kra-
snojarska, Lesnosibirska czy Divnogorska, leżącego przy granicy z Mon-
golią, miasta Borzja czy jeszcze bardziej oddalonego od nas Birobidżanu. 
Wystawa jest podróżą w nieczęsto odwiedzane przez nas rejony świata, 
miejsca niezwykłe, jakże inspirujące dla artystów w każdym wieku.

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

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

Magdalena i Adam Haras – Malarstwo, pastel, suchoryty…
20.02. (środa), godz. 13.00, do 17.03.
Wybór prac artystycznego małżeństwa, absolwentów Wydziału Sztuk 
Pięknych UMK. 
Magdalena Haras dyplom otrzymała w roku 1997. W latach 1993-95 
dodatkowo kształciła się w Akademii Sztuk Wizualnych w Poznaniu na 
kierunku Konserwacja Zabytków. Od 1997 prowadzi zajęcia artystycz-
ne i warsztatowe. Prace malarskie tworzy w technice olejnej, akrylowej, 
pasteli suchej, akwareli. W swoich działaniach zajmuje się także kreacją 
wnętrz obrazami. Tworzy murale. 
Adam Haras - dyplom w pracowni Krzysztofa Pituły w 1994 r. Uprawia 
malarstwo olejne, akryl, a przede wszystkim grafikę warsztatową w tech-
nice suchej igły i fotografię czarno-białą.  Prace z ostatniego okresu to 
obiekty, wykonane w technice własnej. Od 1992 r. związany jest z Ga-
lerią „A” w Starogardzkim Centrum Kultury. Od 2003 r. pełni funkcję jej 
kustosza. 
Artysta vs Kurator 3, 24.01. (niedziela), godz. 12.00, do 7.02.
Wydarzenie cykliczne, stanowiące platformę spotkań studentów Wy-
działu Sztuk Pięknych UMK, dające im możliwość wymiany doświadczeń 
i poglądów dotyczących sztuki. Podstawowym założeniem projektu jest 
współpraca studentów, którzy wystawiają w Galerii Forum UMK swoje 
prace (dzieło + tekst) jako duet artystyczno-teoretyczny. Artyści i teore-
tycy nie stanowią dla siebie opozycji, lecz stają „na wprost”, gotowi do 
dyskusji. W ramach trzeciej edycji uczestnicy będą mieli okazję wziąć 
udział w cyklu warsztatów poświęconych m.in. tematyce konkursów ar-
tystycznych oraz aukcjom sztuki. Przygotowania do wystawy - spotka-
nia, konsultacje oraz montaż prac i udział w wernisażu staną się okazją 
dla artystów i teoretyków, aby mogli poznać swoje dziedziny, stworzyć 
bazę kontaktów oraz po prostu zaprzyjaźnić się ze sobą. 

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

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

Malarstwo Małgorzaty Dawidiuk - Ikona – światło, do 10.04.
Małgorzata Dawidiuk, ur. w 1967 r. w Wisznicach na Podlasiu. Ukoń-
czyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Studiowała 
w latach 1988-94 na Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu, na Wy-
dziale Malarstwa i Konserwacji – specjalizacja ikona. Obecnie prowadzi 
pracownię konserwatorsko-artystyczną „IKOS”. Jest twórcą wielu dzieł 
sakralnych: ikon, ikonostasów, polichromii. Autorska współrealiza-
cja malowideł ściennych w Kaplicy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w Krakowie Łagiewnikach. Wiele wystaw indywidualnych; udział w wy-
stawach zbiorowych i plenerach artystycznych w kraju i za granicą. 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 OMEGA, im. Marka Hoffmanna
ul. Przedzamcze 12/4, tel. 693 922 371
www.omega.civitaschristiana-torun.pl

Dariusz Grożyński – Inspirografia, 22.02. (pt), godz. 18.00, do 15.03
Dariusz Grożyński jest artystą fotografikiem, członkiem Związku Polskich 
Artystów Fotografików, członkiem Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomor-
skiego. W swojej pracy kieruje się credo: „Fotograf zanim przyłoży rękę 
do aparatu fotograficznego musi wykazać się umiejętnością spojrzenia, 
aranżowania, widzenia. Dlatego fotografia to sztuka spojrzeń; łącząc 
z tymi umiejętnościami wrażliwość można przekroczyć próg rzemiosła, 
aby znaleźć się w przestrzeni twórczej. W świecie nieograniczonej arty-
stycznej manipulacji rzeczywistością możemy z niezwykłą swobodą ope-
rować spostrzeżeniem, fascynacją, zauroczeniem”.  
Organizator: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Wstęp wolny
Galeria czynna od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-15:00, domofon nr 6.

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

Galeria Rusz to grupa artystyczna (w składzie Joanna Górska i Rafał Góralski), która od 16 lat zaj-
muje 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)
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TEATR IM. WILAMA HORZYCY
pl. Teatralny 1, tel. 56 622-55-97, www.teatr.torun.pl

Duża Scena
Poskromienie złośnicy
1-3.02. (piątek-niedziela), godz. 19.00
Bilety: 40 zł, ulgowy 30 zł, szkolny 22 zł

Tango
7.02. (czwartek), godz. 11.00 i 19.00
8.02. (piątek), godz. 11.00, 9.02. (sobota), godz. 19.00
Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Roberto Zucco
15.02. (piątek), godz. 19.00
16.02. (sobota), godz. 19.00 – pożegnanie tytułu
Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Dwanaście miesięcy
27-28.02. (środa-czwartek), godz. 11.00
Bilety: 40 zł, ulgowy 30 zł, szkolny 22 zł

Scena na Zapleczu
Skrzywienie kręgosłupa
5-6.02. (wtorek-środa), godz. 19.00
7.02. (czwartek), godz. 18.00, 8.02. (piątek), godz. 19.00
Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Aktorzy prowincjonalni 
23.02. (sobota), godz. 19.00 - premiera
24.02. (niedziela), godz. 19.00
26-28.02. (wtorek-czwartek), godz. 19.00 
Bilety: 40 zł, ulgowy 30 zł, szkolny 22 zł

Foyer II piętra
9 x John L.
15.02. (piątek), godz. 19.00, 17.02. (niedziela), godz. 19.00
22.02. (piątek), godz. 19.00 spektakl z audiodeskrypcją
Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Kawiarnia Wejściówka
Loża Kopernika, 8, 15.02. (piątek), godz. 21.00
Bilety: 30 zł, ulgowy 25 zł

Warsztaty:
Miasto i dom
8.02. (piątek), godz. 18.00-20.00 warsztaty dla dorosłych od 18 r.ż.
9.02. (sobota), godz. 11.00-13.00 warsztaty międzypokoleniowe
Twórcy spektaklu „Mazagan. Miasto” (premiera: kwiecień 2019) zapraszają do udziału 
w warsztatach, które są ważnym etapem w procesie powstawania spektaklu: „Stańcie się bo-
haterami naszej opowieści o domu i mieście. Jesteśmy ciekawi Waszych historii związanych 
z Toruniem”. Prosimy o przyniesienie dwóch przedmiotów, które są dla Państwa „esencją 
domu”. 
Więcej informacji oraz zapisy: edukacja@teatr.torun.pl

Zza kulis. Anegdoty. Odc. 5, 9.02. (sobota), godz. 15.00
Bohaterem kolejnego odcinka będzie aktor Teatru Horzycy – Niko Niakas. Usłyszymy anegdoty 
z jego barwnego życia i drogi teatralnej oraz obejrzymy  film portretujący aktora - „Poczekal-
nię” Marianny Korman. Miejsce: Kawiarnia Wejściówka. Wstęp wolny

TEATRY
Niedziela w Teatrze: Niech żyje miłość! 10.02. (niedz.), godz. 11.00
Spędźcie u nas randkę. Zaproście na śniadanie tych, których kochacie. Zapraszamy także osoby, 
które mają ochotę przyjść samotnie. Podczas warsztatów artystycznych wykonamy kartki pełne 
czułych słów. To doskonały prezent na walentynki i… każdy kolejny dzień roku. 
Miejsce: Foyer I piętra. Bilety: 20 zł w Biurze Obsługi Widzów. Bilety rodzinne: rodzice/opieku-
nowie + dziecko do 10 roku życia: 40 zł oraz jeden rodzic/opiekun +dziecko: 20 zł. W przypadku 
większej ilości dzieci cena wzrasta o 5 zł/jedno dziecko. Studenci i seniorzy: 15 zł. W cenę wliczone 
jest śniadanie z kawą lub herbatą.

Teatralna Akademia Seniora, 18.02. (poniedziałek), godz. 14.00-16.00
Zapraszamy seniorki i seniorów. Zajęcia  będą się odbywać w trzeci poniedziałek miesiąca. Temat 
pierwszego spotkania: „Ciało to nasz materiał. O nagości w teatrze”. Koszt: 5 zł. Zbiórka w Pocze-
kalni (wejście od sceny na zapleczu). Informacje i zapisy: edukacja@teatr.torun.pl, 
tel. 605-034-199

Edukacja w Horzycy
Zachęcamy uczestnictwa m.in. w warsztatach do spektakli, zwiedzaniu teatru w ramach cyklu „Po-
znaj teatr”, lekcjach teatralnych oraz warsztatach dla nauczycieli. Szczegółowy program na stronie 
teatru w zakładce Projekty oraz w żółtych książeczkach dostępnych w Teatrze. Więcej informacji: 
edukacja@teatr.torun.pl

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

Pan Lampa, 1.02. (piątek), godz. 9.30, 12.00 Bilety: 22 zł, ulgowy 18 zł

Brzdęk i Dźwięk 
2.02. (sobota), godz. 11.00, 5-6.02. (wtorek-środa), godz. 9.30, 11.30
17.02. (niedziela), godz. 12.00 
Bilety: 22 zł, ulgowy 18 zł, w weekendy brak biletów ulgowych

Literkowo
7-8.02. (czw.-pt), godz. 9.30, 11.30, 9.02. (sobota), godz. 12.00, 14.00
Bilety: 22 zł, ulgowy 18 zł, w weekendy brak biletów ulgowych

Księga Dżungli 
10.02. (niedziela), godz. 12.00, 12.02. (wtorek), godz. 9.30, 12.00
14-15.02. (czwartek-piątek), godz. 9.30, 12.00
17.02. (niedziela), godz. 15.00
Bilety: 22 zł, ulgowy 18 zł, w weekendy brak biletów ulgowych

Scena Dla Dorosłych: Zagryziakowie 
15.02. (piątek), godz. 19.00 Walentynki, 16.02. (sobota), godz. 18.00
Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy

Strach ma wielkie… zęby
19-22.02. (wtorek-piątek), godz. 9.30, 11.30 
23.02. (sobota), godz. 12.00
Bilety: 22 zł, ulgowy 18 zł, w weekendy brak biletów ulgowych

Robinson Crusoe 
24.02. (niedziela), godz. 12.00
26-28.02. (wtorek-czwartek), godz. 9.30, 12.00
Bilety: 22 zł, ulgowy 18 zł

KUJAWSKO-POMORSKI IMPRESARYJNY TEATR MUZYCZNY
ul. Żeglarska, kasa biletowa tel. 56 678-75-19
www.teatrmuzyczny.torun.pl

Jutro będzie za późno 10-11.02. (nd-pon.), godz. 19.00
Miejsce: Sala Kolumnowa Towarzystwa Naukowego, ul. Wysoka 16
Bilety: 35 zł, 30 zł ulgowy i grupowy do nabycia: Biuro Obsługi Widza przy ul. Kopernika 4

Tajemnica Tomka Sawyera
14.02. (czwartek), godz. 12.00, 15.02. (piątek), godz. 9.00 i 12.00
16.02. (sobota), godz. 12.00
Miejsce: CKK Jordanki. Bilety: 40 zł, 27 zł szkolny do nabycia: Biuro Obsługi Widza, ul. Kopernika 4

Pan Kleks. Powrót 25-27.02. (poniedziałek), godz. 9.00, 12.00
Miejsce: CKK Jordanki. Bilety: 40 zł, 27 zł szkolny do nabycia: Biuro Obsługi Widza, ul. Kopernika 4
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IKLUBY

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

Pled Zepchlim, 3.02. (niedziela), godz. 20.00
Z miłości do muzyki Led Zeppelin powstał zespół Pled Zepchlim po to, aby dać okazję posłucha-
nia tych arcytrudnych kompozycji na żywo. 
Bilety: 35 zł przedsprzedaż biletyna, 30 zł bar klubu: wtorek – sobota po godz. 18.00, 40 zł 
w dniu koncertu

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

All My Friends Are Criminalz, 1.02. (piątek), godz. 21.00
Zagrają: WRB. x Moment, Wstęp: 10 zł

Tylko Polskie Techno, 2.02. (sobota), Zagrają: Deas, AGIM, Kemot
Wstęp: 10 zł do 23.00, 15 zł po 23.00

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

Panzerflower, Zespół Stara Szkoła, 4.02. (poniedziałek), godz. 19.00
Premiera debiutanckiej płyty Panzerflower. Wstęp wolny

Lev Aaronov, Half Light, 11.02. (poniedziałek), godz. 19.00
Premiera debiutanckiej płyty Lev Aaronov. Wstęp wolny

HRPP prezentacje artystyczne Sztuka bez Barier
18.02. (poniedziałek), godz. 19.00
Koncert: Skołowani, Yellow Horse, Apostolis Anthimos Quartet. 
Transmisja radiowa. Wstęp wolny

Non Iron, 25.02. (poniedziałek), godz. 19.00
Support: Męczenie Owiec
Bilety: do 24.02. 30 zł, w dniu koncertu 40 zł do nabycia w klubie. Można je też zarezerwować: 
hrppamela@gmail.com i po uprzedniej wpłacie na konto odebrać przed koncertem

HANZA CAFE, ul. Piekary 28

Hanza Globtrotters: Magdalena Jończyk - Pokochać Himalaje
15.02. (piątek), godz. 19.00
Organizatorzy: Fundacja VERDA i Hanza Cafe. Wstęp wolny

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

Loża Kopernika, 8, 15.02. (piątki), godz. 21.00
Kabaret, bilety i informacje BOW i kasa Teatru

Wspólne Tradycyjne Muzykowanie 
4, 11, 18, 25.02. (poniedziałek), godz. 20.00-22.00
Grupa n Obrotów zaprasza. Szczegóły w dziale Inni organizatorzy. Wstęp wolny

T

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

Tańce świata, 1.02. (piątek), godz. 19.00
Koncert połączony z promocją płyty TOS z muzyką Romualda 
Twardowskiego 
Wystąpią: Kinga Augustyn – skrzypce, Toruńska Orkiestra 
Symfoniczna, Mariusz Smolij – dyrygent
W programie: N. Rimsky-Korsakow – Polonez z Suity Świą-
tecznej, A. Dvořak – Taniec słowiański e-moll op. 46 nr 2, Ta-
niec słowiański g-moll op. 46 nr 8; G. Bizet – Suita z baletu 
L’Arlésienne: Carillon, Farandole; R. Twardowski – Fantazja 
hiszpańska na skrzypce i orkiestrę, arr. Ricketts – Satchmo! 
(Tribute to Louis Armstrong); Capriccio in Blue na skrzypce 
i orkiestrę, arr. C. Strommen – Salute to Cinema (Singin’ in the 
Rain, Over the Rainbow, A Day in Life…); R. Sheldon – Trzy Tań-
ce Kubańskie; R. Hayman – Pops Hoe Down, arr. Riedel – Duke 
Ellington Medley. Miejsce: Aula UMK. Bilety: 40 zł, 30 zł ulgowy

Symfonika Familijna – Tańcząca orkiestra 
2.02. (sobota), godz. 16.00
Wystąpią: Kinga Augustyn – skrzypce, Toruńska Orkiestra 
Symfoniczna, Mariusz Smolij - dyrygent
W programie: N. Rimski-Korsakow – Polonez z Suity Świątecz-
nej; C. Offenbach – Can – Can z operetki Orfeusz w Piekle; A. 
Dvořak – Taniec słowiański g-moll op. 46 nr 8; G. Bizet – Suita 
no. 2 z baletu „L’Arlésienne”: Farandole; H. Wieniawski - Polo-
nez koncertowy D-dur op. 4, arr. Riedel - Kontrabasowe Tango; 
R. Sheldon – Trzy Tańce Kubańskie; L. Anderson – Sandpaper 
Ballet; R. Hayman – Pops Hoe Down (fragment); L. Prima – 
Sing, Sing, Sing; J.P. Sousa – Stars & Stripes March
Miejsce: Aula UMK. Bilety: 25 zł dorosły, 15 zł dziecko, 55 zł rodzinny (2+1, do na-
bycia tylko w Kasie CKK Jordanki) 

Czas dla Nas, 10.02. (niedziela), godz. 16.00, 17.15
Cykl koncertów dla dzieci z opiekunami „Maszerują dzieci drogą”
Bilety: 40 zł rodzinny (2+1), 20 zł dorosły, 10 zł dziecko

Byłaś serca biciem – koncert walentynkowy 
15.02. (piątek), godz. 19.00
Wystąpią: Janusz Szrom – wokal, Zbigniew Wrombel – kontra-
bas, Piotr Wrombel – fortepian, Krzysztof Szmańda – perkusja, 
Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Jacek Rogala - dyrygent
W programie najpiękniejsze polskie piosenki w aranżacjach 
jazzowych, takie jak: „Wspomnienie”, „Płonąca stodoła” „By-
łaś serca biciem”, „Historia pewnej znajomości”, „Kiedy byłem 
małym chłopcem” i inne. Bilety: 50 zł, 40 zł ulgowy

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

TOS

27

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

Maryla Rodowicz, 24.02. (niedziela), godz. 18.00
Koncerty Maryli Rodowicz to przede wszystkim dobra zabawa i nieza-
pomniane emocje. Piosenki takie jak „Małgośka”, „Kolorowe jarmar-
ki”, „Łatwopalni”, „To już było” czy „Szparka sekretarka” zna i śpiewa 
cała Polska. Charakterystyczny głos i barwny image to jej znaki rozpo-
znawcze. Organizator: Agencja Gambo Event. Bilety 49-99 zł

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

Big Data – nowe możliwości i nowe ograniczenia
27.02. (środa), godz. 18.00-19.30
Rozwój techniki teleinformacyjnej, Internetu i informatyki przy jedno-
czesnym spadku jednostkowych kosztów gromadzenia i przechowy-

Feminizm w buddyzmie, 5.02. (wtorek), godz. 18.00
Wykład Katarzyny Lewandowskiej, prowadzenie Fundacja Nie Tylko 
Matka Polka Toruń. Wstęp wolny

Fotograficzne Pogaduchy, 7.02. (czwartek), godz. 18.00
Temat: nieoczywistość. Prowadzenie Wojtek Szabelski. Wstęp wolny

Zza kulis. Anegdoty teatralne, 9.02. (sobota), godz. 15.00
Gość specjalny: Niko Niakas. Szczegóły w dziale Teatry. Wstęp wolny

Potańc, 9.02. (sobota), 19.00
We współpracy z Grupą n obrotów. Szczegóły w dziale Inni organizatorzy. Wstęp wolny

Niedziela w Teatrze, 10.02. (niedziela), godz. 11.00-13.00
Śniadanie teatralne. Szczegóły w dziale Teatry

Świat po mojemu: American Dream - work & travel w USA
10.02. (niedziela), godz. 19.15
O podróży do Stanów Zjednoczonych opowiedzą Matylda Ignasińska 
i Filip Andrzejewski.   

Spotkanie z Markiem Lisickim, 12.02. (wtorek), godz. 18.00
Prezes Fundacji „Nie lękajcie się”, prowadzenie Fundacja Nie Tylko 
Matka Polka Toruń. Wstęp wolny

Fotografie Stanisława Wiktora - Niehistorie 
13.02. (środa), godz. 18.00. Wernisaż wystawy. Wstęp wolny

Debata na temat pedofilii w kościele , 19.02. (wtorek), godz. 18.00
Prowadzenie Toruńskie Dziewuchy. Wstęp wolny

Milonga – afterparty, 24.02. (niedziela), godz. 15.00-19.00
Bilety: 10 zł

INNI ORGANIZATORZY

wania danych powoduje istotne, ilościowe i jakościowe zmiany w podej-
ściu do samych danych, jak i możliwości ich analizy. Ten coraz bardziej 
gęsty, ciągły i niestrukturyzowany strumień danych, nazywany Big Data, 
wywołuje współcześnie wiele emocji. Z jednej strony brak odpowiedniej 
ilości danych był zawsze wyzwaniem dla metod wnioskowania statystycz-
nego i jednym z bodźców ich rozwoju. Dostęp do niemal nieograniczonej 
liczby badanych jednostek rodzi nadzieję na szybszy, tańszy, bardziej pre-
cyzyjny i wszechstronny opis otacząjącego nas świata. Na aspekty te zwra-
ca szczególną uwagę sektor biznesu i pozostali użytkownicy informacji. 
Jednak z drugiej strony, w dużych liczebnościach prób zawarte są pewne 
niebezpieczne pokusy dla badaczy, a także zagrożenia dla wiarygodności 
wnioskowania statystycznego. Z podejściem Big Data związane są także 
inne szczególne wyzwania stojące przed statystyką i statystykami. Są to 
problemy natury etycznej, dotyczące m.in. ochrony sfery prywatności jed-
nostek, a także problemy natury statystycznej, takie jak wiarygodność da-
nych zbieranych na portalach społecznościowych, czy opinii wyrażanych 
przez czujących się anonimowo internautów. Prezentację przygotował 
zespół pracowników naukowych Katedry Statystyki Uniwersytetu Gdań-
skiego: dr hab. Kamila Migdał-Najman i dr hab. Krzysztof Najman, specja-
lizujący się w analizie danych i metodach sztucznej inteligencji. Wstęp wolny

RESTAURACJA G132, ul. Grudziądzkiej 132

Fotografie Rafała Gawrysia, do 28.02.
Według jednej z teorii o pochodzeniu oceanów, mniej więcej połowa ich 
wód przybyła na ziemię z Kosmosu w asteroidach i lodowych kometach. 
Woda ta powstała dużo wcześniej niż Słońce i Układ Słoneczny, w odległych 
obłokach molekularnych. Takich samych, w jakich tworzą się gwiazdy. Oce-
an jest więc przynajmniej w połowie stworzony z gwiezdnej wody krążącej 
teraz na Ziemi, a W niej zawarta jest pamięć o miejscu, z którego pochodzi.
Zarówno w Kosmosie, jak i w oceanie człowiek jest tylko gościem, który na 
chwilę zagląda do obcego mu świata. Pod wodą blakną kolory, zmieniają 
się proporcje i grawitacja. Wystawa jest zbiorem zdjęć Kosmosu rozpusz-
czonego w oceanach. Z rozmysłem bez kolorów, aby skupić się na czysto-
ści kształtu i formy i sprawić, by świat podwodny ukazał swoją pozaziem-
ską naturę. W Kosmosie króluje czerń i biel.
O autorze: Urodził się, mieszka i pracuje w Warszawie, ale jeśli tylko czas 
i okoliczności pozwalają wyjeżdża w dalekie podróże. W ciągu ostatnich 
15 lat w drodze spędził w sumie 3 lata i odwiedził 46 krajów. Lubi oglądać 
ludzi i miasta i robić im zdjęcia. Najbliższa jest mu fotografia uliczna choć 
stara się docenić każdą, w której jest forma i treść.

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.

Walentynki, 14.02. (czwartek), godz. 16.00
Program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 pod 
kierunkiem Darii Nauman-Grochowskiej
Pokaz ćwiczeń rehabilitacyjnych, 21.02. (czwartek), godz. 16.00
Ćwiczenia na różne dolegliwości. Spotkanie ze specjalistą rehabilitantem, 
praktykiem w sanatoriach uzdrowiskowych w Ciechocinku.
Biesiada karnawałowa, 28.02. (czwartek), godz. 16.00
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Wydarzenia:
Zabawa Karnawałowa, 9.02. (sobota), godz. 20.00-2.30
Zabawa przy muzycznych przebojach granych przez DJ-a. 
Cena: 90 zł. Rezerwacja stolików: 56 655-82-36 lub biuro@fort.torun.pl

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

Koncert Tanga – Piazzolla i Inni 
23.02. (sobota), godz. 16.30
Koncert Primavera Quintet - młodych, ambitnych artystów, zafascyno-
wanych muzyką Astora Piazzolli. Nie zabraknie też tang innych kom-
pozytorów, których dzieła znane są nie tylko melomanom. Zespół Pri-
mavera Quintet wystąpi w składzie: Katarzyna Sut (skrzypce), Sylwia 
Trendowicz (wiolonczela), Karol Janik (akordeon), Damian Palka (kon-
trabas), Błażej Szostak (fortepian)
Miejsce: sala koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych, Szosa Chełmińska 224/226
Bilety: dorośli 15 zł, dzieci poniżej 14 lat 8 zł, dzieci poniżej 7 lat 1 zł

Pierwsza Lekcja Tanga, 23 i 24.02. (sobota i niedziela)
Szczegóły i rejestracja przez stronę www lub tel.
Miejsce: Dom Muz, ul. Okólna 169

Zapraszamy do tanga
Lekcje otwarte, warsztaty, kursy, to spotkania z tangiem dla tych, którzy marzą o tangu, któ-
rych 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@cotan-
go.pl. Zapraszamy do współpracy instytucje, osoby fizyczne oraz placówki kultury.
Regularne praktyki: czwartki, godz. 19.30-21.30
Miejsce: Dom Muz, ul. Okólna 169

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

Muzeum i teatr w jednym. Autorski scenariusz interaktywnego pokazu pozwoli przenieść się 
w czasie i zasmakować przygód w dawnym Toruniu. Staniecie się bohaterami sześciu najsłyn-
niejszych opowieści. Poczujecie losy królów, rycerzy, rzezimieszków, flisaków na własnej skó-
rze. Utalentowani bajarze nie tylko zaczarują Was słowem, ale i zaproszą do licznych scen, za-
dań 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 muzyka średniowie-
cza. W oryginalnych wnętrzach organizujemy również urodzinki pachnące piernikami, a dla 
dorosłych piernikowe biesiady i spotkania integracyjne. 

Dowcipy, kawały, wspólne śpiewanie, muzyka taneczna, poczęstunek we 
własnym zakresie.

GRUPA N-OBROTÓW, www.nobrotow.pl

Potańc Oczepix, 9.02. (sobota)
godz. 19.00 zajęcia taneczne dla dzieci 
Zajęcia mają na celu zaznajomienie najmłodszych z polską i europejską 
tradycyjną kulturą muzyczno-taneczną. Dostarczają również bodźców do 
kształcenia orientacji przestrzennej, rozwoju koordynacji ruchowej, per-
cepcji dźwięku i rytmu. Poznamy proste kroki, zatańczymy razem w kole, 
stworzymy niepowtarzalną kapelę muzyczną.
godz. 20.20 Posłuch & potańc 
Zabawa taneczna w stylu trad & balfolk przy muzyce czerpiącej ze staro-
dawnych wzorców, a jednocześnie brzmiącej atrakcyjnie i nowocześnie. 
Potańc poprzedzony będzie posłuchem, czyli minikoncertem, na którym 
śpiewacy z grupy n obrotów zaprezentują tradycyjne pieśni oczepinowe 
z Kujaw i Wielkopolski, czyli dawny weselny obrzęd przejścia ze stanu pa-
nieńskiego do grona mężatek. Do tańca zagra agregandado.
Miejsce: Wejściówka, Plac Teatralny 1

Sesje Melodii Tanecznych Tradycyjnie
4, 11, 18, 25.02. (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, 6, 13, 20, 27.02. (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), ma-
zurkowych oraz tańce francuskie, portugalskie i węgierskie. Spotkania pozwalają postawić pierw-
sze 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

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, eme-
ryci), normalny 8 zł
Zwiedzanie grupowe (grupy od 10 osób):
ulgowy 4 zł (uczniowie, studenci, emeryci) + opłata za przewodnika, normalny 7 zł + opłata za 
przewodnika; opiekunowie, piloci gratis
Grupy nocujące w Forcie IV - gratis
Zwiedzanie Fortu IV z przewodnikiem
dla grupy do 10 osób 35 zł + koszt pochodni
dla grupy do 45 osób 60 zł + koszt pochodni
z przewodnikiem w stroju historycznym - mundurze żołnierza pruskiego dla grupy do 45 osób – 
100 zł + koszt pochodni
Zwiedzanie z duchami dla grupy do 30 osób (dorośli) lub grupy do 45 osób (dzieci i młodzież) – 
500 zł
Zwiedzanie w języku obcym - koszt podwójny: grupy do 10 osób – 70 zł, z przewodnikiem – 120 zł, 
z przewodnikiem w mundurze -200 zł
Do kosztu przewodnika doliczany jest koszt biletów wstępu (dla grup, które nie nocują w Forcie IV)
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1.02. (piątek)

  godz. 14.00  Oprowadzanie po nowej ekspozycji,  Dom Mikołaja Kopernika
  godz. 17.00  Kolory życia. Suzani – tkaniny haftowane,  Muzeum Podróżników
  godz. 19.00  Italiano Vero In Love – koncert muzyki włoskiej,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Nocny Kochanek,  Od Nowa
  godz. 19.00  Koncert TOS: Tańce świata - koncert karnawałowy,  Aula UMK

2.02. (sobota)
  godz. 10.00-15.00  Otwarty Turniej Szachowy,  OPP Dom Harcerza 
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 13.00-18.00  Konkurs „Zimowa Piosenka”, do 17.02.,  OPP Dom Harcerza 
  godz. 16.00  Symfonika Familijna, koncert TOS: Tańcząca orkiestra,  Aula UMK
  godz. 20.00  Jordan Reyne,  Od Nowa

3.02. (niedziela)
  godz. 18.00  Kabaret Ani Mru Mru – Cirque de volaille!,  Aula UMK
  godz. 20.00  Pled Zepchlim,  Lizard King Toruń

4.02. (poniedziałek)
  godz. 18.00  Podgórz sprzed lat,  Książnica, Filia nr 4, ul. Poznańska
  godz. 19.00  Panzerflower, Zespół Stara Szkoła,  HRP Pamela
   Kiermasz taniej książki, do 8.02.,  Książnica, Filia nr 1, ul. Jęczmienna
   Aleksandra Potocka-Kuc - Zatrzymane w pamięci, do 24.02.,  MDK

5.02. (wtorek)
  godz. 8.15  Bieganie z aparatem, Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 12.30  Państwowe Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w okresie mię-
dzywojennym – fotografie Jana Szyca, do 28.02,  Biblioteka Pedagogiczna
  godz. 18.00  Feminizm w buddyzmie,  Wejściówka
  godz. 18.00  Chiński Nowy Rok. Rok Świni,  Ratusz Staromiejski
  godz. 18.00  Wobec śmierci – wystawa M. Chomiak, do 28.02.,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Marcin Kydryński prezentuje: Dino D’ Santiago,  Dwór Artusa

6.02. (środa)
  godz. 12.00  Seniorskie ujęcia. Spotkanie 5.,  CSW
  godz. 16.00  Wielogród — Sąsiedzki ogród,  Dom Muz, ul. Okólna 169
  godz. 17.30  Wieczory rękodzieła, także 20.02.,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  Szlakiem miejsc pamięci,  Książnica, ul. Słowackiego
  godz. 19.00  Pan świadomości – Teatr Amorficzny,  Dom Muz, ul. Poznańska

7.02. (czwartek)
  godz. 16.00  Popołudnie z planszówkami,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 18.00  Fotograficzne Pogaduchy,  Wejściówka
  godz. 18.30  Czwartek z filozofią,  Dwór Artusa

8.02. (piątek)
  godz. 18.00-20.00  Warsztaty Miasto i dom, także 9.02.,  Teatr Horzycy
  godz. 18.30-22.30  Karnawałowa potańcówka piątkowa,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Stanisława Celińska,  Aula UMK
  godz. 21.00  Loża Kopernika,  Wejściówka

LUTY 2018
9.02. (sobota)

  godz. 9.00  Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych, do 10.02.,  Aula UMK
  godz. 11.00  Złomki – warsztaty tworzenia zabawek,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 11.00  Walentynkowy turniej w grę Bukiet,  Książnica, ul. Słowackiego
  godz. 15.00  Zza kulis. Anegdoty teatralne,  Wejściówka 
  godz. 19.00  Potańc,  Wejściówka
  godz. 20.00-2.30  Zabawa Karnawałowa,  Klub Seniora „Zacisze”

10.02. (niedziela)
  godz. 10.00  Flumark - rodzinny pchli targ,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 10.00-14.00  Drużynowe Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego w Szachach,  OPP Dom Harcerza 
  godz. 11.00  Niedziela w Teatrze: Niech żyje miłość!,  Teatr Horzycy
  godz. 16.00, 17.15  Czas dla Nas, koncert TOS,  CKK Jordanki
  godz. 19.00  Prywatna Klinika — spektakl,  Aula UMK
  godz. 19.15  Świat po mojemu: Work & travel w USA,  Wejściówka

11.02. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Spotkanie z Bożeną Sawicką, miejskim rzecznikiem praw konsu-
mentów,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
  godz. 19.00  Lev Aaronov, Half Light,  HRP Pamela

12.02. (wtorek)
  godz. 18.00  Toruń miasto zabytków: Lewobrzeżny Toruń w kartografii for-
tecznej,  Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego
  godz. 18.00  Spotkanie z Markiem Lisickim,  Wejściówka
  godz. 18.00  Złe przeczucia. O obrazach katastrofy we współczesnym malar-
stwie amerykańskim – wykład dra Filipa Pręgowskiego,  Galeria Wozownia

13.02. (środa)
  godz. 12.00  Kino dla seniora,  CSW
  godz. 15.30  Manufaktura – tworzenie Walentynek,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 16.30  Wege Kwiaty – warsztaty,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 16.45  Historia Fotografii: Grupa Zero-61,  WOAK
  godz. 18.00  Fotografie Stanisława Wiktora - Niehistorie,  Wejściówka 
  godz. 18.00  Przedpremierowy pokaz „Kafarnaum”,  CSW
  godz. 18.00  Co kochanie może,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 18.15  Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem,  CSW
  godz. 19.00  Jaskiniowcy,  CKK Jordanki
  godz. 19.00  Grupa Teraz – spektakl improwizowany,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  LinkedIn Local #3,  Od Nowa

14.02. (czwartek)
  godz. 10.00  Akademia Kreatywnego Malucha,  Książnica Filia nr 16, ul. Raszei
  godz. 14.14  Randkuj z książką w mediatece,  Książnica, Filia nr 16, ul. Raszei
  godz. 16.00  Walentynki,  Klub Seniora „Zacisze”
  godz. 17.00  Od piernikarza do fabrykanta,  Muzeum Toruńskiego Piernika
  godz. 17.30  Eros wśród gwiazd, czyli romantyczny wieczór,  Planetarium
  godz. 18.30  Z miłości – wieczór artystyczny,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 19.00  Walentynki: Ukeje - Moje Boskie Buenos,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Karolina Czarnecka Solarium 2.0,  Od Nowa
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  godz. 16.00  Pokaz ćwiczeń rehabilitacyjnych,  Klub Seniora „Zacisze”
  godz. 18.00  Kiermasz wydawnictw ToMiTo,  Książnica, ul. Słowackiego
  godz. 18.30  DKKF „Szpulka”: Party,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Kult Akustik 2019,  CKK Jordanki

22.02. (piątek)
  godz. 11.00  Finał konkursu Rynna Poetycka,  Książnica, ul. Słowackiego
  godz. 18.00  FotoGRAFIA: Fotografia a polityka,  CSW
  godz. 18.00  Koncert wokalny grupy eRZetWu - Love,  MDK 
  godz. 18.00  Dariusz Grożyński – Inspirografia, do 15.03.,  Galeria Omega
  godz. 19.00  Wakarecy Piano Duo – Dźwięki ze środka,  Dwór Artusa

23.02. (sobota)
  godz. 10.00-18.00  Turniej Gier Strategicznych, także 24.02.,  MDK
  godz. 16.30  Słodycz czekolady – warsztaty,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 16.30  Koncert Tanga – Piazzolla i Inni,  sala koncertowa ZSM
  godz. 18.00-2.00  Milonga Piernikowa Zima,  Dwór Artusa
  godz. 18.00-21.00  Noc w Pałacu Meissnerów,  OPP Dom Harcerza
  godz. 19.00  Aktorzy prowincjonalni – premiera,  Teatr im. Wilama Horzycy
  godz. 20.00  Skalpel Big Band,  CKK Jordanki
  godz. 20.00  Thmk - Viva Ukraine Tour Polska,  Od Nowa

24.02. (niedziela)
  godz. 12.00  Artysta vs Kurator 3, do 7.02.,  Galeria Forum 
  godz. 12.00  Mama wychodzi!,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 15.00-19.00  Milonga – afterparty,  Wejściówka 
  godz. 18.00  Maryla Rodowicz,  Arena Toruń
  godz. 19.00  Ania Dąbrowska,  CKK Jordanki
  godz. 19.00  Pokaz Specjalny: Oscar Nominated Shorts,  Od Nowa

25.02. (poniedziałek)
  godz. 19.00  Non Iron,  HRP Pamela
  godz. 20.00  Slam Poetycki,  Od Nowa

26.02. (wtorek)
  godz. 16.30  Luty kuje buty,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 18.00  Historia mody. Maria Antonina i moda rewolucyjna,  CSW
  godz. 19.30  Linoryty Ruty Jakutyte  - (No)bodies, do 13.03,  Od Nowa
   Wystawa prac dzieci i młodzieży pracowni Hortus, do 15.03.,  MDK

27.02. (środa)
  godz. 18.00  Filmy z Serca Polski,  Dwór Artusa
  godz. 18.00  Bóg, Karmel, Czekolada – spektakl,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00-19.30  Big Data,  Wydział Nauk o Ziemi, sala 104
  godz. 20.00  Świat Od Nowa: Planeta Kaukaz, Abchazja i Buran,  Od Nowa

28.02. (czwartek)
  godz. 12.00  Nieco „rozpusty” w zapusty,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 16.00  Biesiada karnawałowa,  Klub Seniora „Zacisze”
  godz. 17.00  Orient Express – Perski skarb w Toruniu,  CSW
  godz. 18.00  Światło i cień – wystawa fotografii astronomicznej Sebastiana 
Soberskiego, do 22.03.,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 19.00  Koncert Voices of the Cosmos,  Dom Muz, ul. Podmurna

15.02. (piątek)
  godz. 10.00-12.00  XVI Karnawałowy Bal Integracyjny - W stylu lat 80.,  MDK
  godz. 18.00  Kultura muzyczna na Tajwanie i w Tajlandii,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 19.00  Muracki śpiewa Nohavicę,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Hanza Globtrotters: Magdalena Jończyk,  Hanza Cafe
  godz. 19.00  Scena Dla Dorosłych: Zagryziakowie,  Teatr Baj Pomorski
  godz. 19.00  Byłaś serca biciem – koncert walentynkowy TOS,  CKK Jordanki
  godz. 21.00  Loża Kopernika,  Wejściówka
   [Mikro Cyber] - Jakub Jaszewski, do 28.02.,  Książnica, Filia nr 1, ul. Jęczmienna

16.02. (sobota)
  godz. 11.00  Królewna Śnieżka,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 12.00  Wyprawa w głąb sztuki,  CSW 
  godz. 12.00 i 16.00  Walentynkowe święto rodziny – warsztaty,  Dwór Artusa
  godz. 15.00-19.00  Festiwal Piosenki Niespełnionej Miłości,  OPP Dom Harcerza 
  godz. 16.00 i 19.30  Kabaret Neo-Nówka,  CKK Jordanki
  godz. 18.00  Alternative Fashion Show,  Dwór Artusa
  godz. 18.00  Potańcówka karnawałowa,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 19.00  TZN Xenna,  Od Nowa
  godz. 19.00  Nowa Scena Muzyczna: Młodzi. Wdzięczni!,  MDK

17.02. (niedziela)
  godz. 17.00  Koncert Uniwersytecki - The Beatles Symfonicznie,  Aula UMK
  godz. 19.30  Balet Sukhisvili,  CKK Jordanki

18.02. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Zaczarowany świat Tymoteusza Garczyńskiego, do 26.04., 
 Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
  godz. 14.00-16.00  Teatralna Akademia Seniora,  Teatr im. Wilama Horzycy
  godz. 19.00  Kochanie wróciłem,  CKK Jordanki
  godz. 19.00  HRPP prezentacje artystyczne Sztuka bez Barier,  HRP Pamela

19.02. (wtorek)
  godz. 12.00  Wtorki ze sztuką, Spotkanie 5.,  CSW
  godz. 16.30  Zwiedzanie Dworu Artusa,  Dwór Artusa
  godz. 17.00-20.00  Dies Natalis Copernici,  Ratusz Staromiejski
  godz. 18.00  Debata na temat pedofilii w kościele,  Wejściówka
  godz. 18.00  Projekcja filmu „Archikosmos” i wykład dra Ryszarda Nako-
niecznego o „kosmicznej” architekturze śląskiej,  Galeria Wozownia

   W stronę Marsa. Grafika i plakat ze zbioru kopernikanów,  Dom Kopernika

20.02. (środa)
  godz. 13.00  Magdalena i Adam Haras, do 17.03.,  Galeria Forum
  godz. 16.30  Ogródnik III – Mój własny ogród,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 17.00, 18.00  Książkożercy – spotkania czytelnicze,  WOAK
  godz. 17.00  Halina Matyka – Rozbita tożsamość, do 10.03.,  Galeria ZPAP
  godz. 18.00  W Pierwszym Rzędzie: Pogodna ballada o Olku Dobie,  WOAK
  godz. 18.00  Ale Musicale! – Daniel Wyszogrodzki i goście,  CSW
  godz. 18.30  Świat i okolice – Czym zaskoczą nas Finowie?,  Dwór Artusa
  godz. 19.30  Jazz w obiektywach toruńskich fotografów, do 11.03.,  Od Nowa
  godz. 20.00  19. Jazz Od Nowa Festival, do 23.02.,  Od Nowa, Aula UMK

21.02. (czwartek)
  godz. 10.00  Projekcja filmu z audiodeskrypcją: „Contratiempo” w reż. Orio-
la Paulo,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych


